






ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τα πιο πολύτιμα έλαια, οι πιο σοφιστικέ 
συνταγές και πλούσιες συνθέσεις – γνωρίστε 
τον κόσμο της πολυτέλειας μαζί μας! Έχουμε 
δημιουργήσει το μοναδικό brand UTIQUE με 
γνώμονα το όνειρο για την τελειότητα, την 
ιδανική αρμονία του σώματος με το πνεύμα. 
Τα αρώματα αντανακλούν την ομορφιά, την 
αρμονία και την ενέργεια για ζωή. Τα έλαια για 
την περιποίηση του δέρματος και των μαλλιών 
έχουν σχεδιαστεί για να προσδίδουν μυστήριο 
και αισθησιακές εμπειρίες στις καθημερινές 
στιγμές. 
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UTIQUE
Το όνομα UTIQUE είναι καινούργιο στο χώρο των πολυτελών αρωμάτων και των καλλυντικών και αποτελεί 

ένα μπουκέτο με ποικιλίες αισθήσεων. Αθωότητα και κομψότητα... Γλυκύτητα και φινέτσα... Γνωρίστε δύο νέες, 

συναρπαστικές ευωδίες UTIQUE.

ΑΡΩΜΑΤΑ

Αρωματικό έλαιο: 20%  | Περιεκτικότητα: 100 ml

87,50 € 
875,00  €/1 L

FLAMINGO | 502007
Η ευωδία από έναν ανεξερεύνητο παράδεισο: μυστηριώδης και αναμ-
φισβήτητα γοητευτική. Μια νέα διάσταση συναρπαστικών εμπειριών. 
Το UTIQUE Flamingo είναι σαν μια υπέροχη πολύχρωμη ιστορία. Μια 
αξέχαστη περιπέτεια  για να βυθιστείτε με όλες τις αισθήσεις σας. 
Βυθιστείτε σε αυτό και δεν θα περάσετε απαρατήρητοι.
Είδος: γοητευτικό, σαγηνευτικό σαν ένα απαγορευμένο φρούτο
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: Rosa Mosqueta, σορμπέ βατόμουρου, 
πράσινες νότες
Νότες καρδιάς: δαμασκηνί τριανταφυλλιά, γιασεμί, βερίκο
Βασικές νότες: νότες ξύλου, crystal rose chord, μόσχος

MUFFIN | 502006
Ένας ακαταμάχητος πειρασμός. Ένας συνδυασμός εξαιρετικού πλούτου 
και γεύσης. Το UTIQUE Mu�n είναι ένας πολύτιμος θησαυρός. Εκπλή-
ρωση των επιθυμιών κλειδωμένη σε κάθε σταγόνα της αριστοκρατικής 
ευωδίας.  Εκθαμβωτικό και γοητευτικό.
Είδος: ενδιαφέρον, αριστοκρατικό, αξέχαστο
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: λεμόνι, τριαντάφυλλο, σαφράν
Νότες καρδιάς: νότες ξύλου, παιώνια, αμυρίς, δέρμα
Βασικές νότες: αμπέρι, λευκό ξύλο oud, βανίλια



NEW
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UTIQUE
ΑΡΩΜΑΤΑ
Αρωματικό έλαιο: 20%  | Περιεκτικότητα: 100 ml

87,50 €
875,00 € / 1 L

  RUBY | 502003 
Μαγνητισμός, πάθος, αποπλάνηση… 
τα ωραιότερα συναισθήματα κλει-
δωμένα σε ένα μπουκάλι. Το άρωμα 
UTIQUE Ruby προσφέρει απόδραση 
από την καθημερινότητα, αποτελεί 
ένα μυστικό ταξίδι στα βάθη της 
ανθρώπινης ψυχής. Νιώστε το απαλό 
άγγιγμα, αφήστε το να ξεσηκώσει τις 
αισθήσεις. Η απόλυτη έκφραση του 
αισθησιασμού. 
Είδος: μαγνητίζει, ελκυστικό, 
αποπλανητικό
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: ξύλο κασμίρ, 
γιασεμί, κίστος
Νότες καρδιάς: βανίλια, ξύλο 
αμπεριού, μελισσόχορτο
Βασικές νότες: λευκό ξύλο oud, 
μαύρος μόσχος, ξηρό ξύλο

GOLD | 502002 
Η ουσία της ανατολίτικης απόλαυσης. 
Αρώματα που λάμπουν όπως ο χρυ-
σός και είναι εξαιρετικά όπως τα χει-
ροποίητα κοσμήματα. Μια εμπειρία 
εκ των έσω, μια έντονη επιθυμία για 
πάθος, ένας διακριτικός πειρασμός… 
Το άρωμα UTIQUE Gold αναδεικνύει 
την αξία σας. Μεγαλοπρεπές, εκφρα-
στικό, γεμάτο έμπνευση. 
Είδος: πολυτελές, εξαιρετικό 
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: ροζ πιπέρι, ξύλο 
κέδρου, μοσχοκάρυδο
Νότες καρδιάς: ίρις, σαφράν, vetiver
Βασικές νότες: cypriol, πατσουλί, 
μαύρος μόσχος, αμπέρι

BLACK | 502001 
Προσφέρει ιδιαίτερο νόημα σε 
οτιδήποτε είναι πολύτιμο, σαγηνεύει, 
αιχμαλωτίζει και γοητεύει. Αποτελεί 
μια ευωδία μυστικής διάστασης όπου 
η ζεστασιά συναντάει τον αισθησια-
σμό. Το άρωμα UTIQUE Black είναι η 
επιτομή της κομψότητας, του εθισμού 
και της αυτοπεποίθησης. Ένα άρωμα 
που προκαλεί, μένει στη μνήμη και 
δημιουργεί τον δικό του μύθο.
Είδος: κομψό, σοφιστικέ
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: ξύλο, σαφράν, 
στύραξ
Νότες καρδιάς: vetiver, αμπέρι, 
βανίλια
Βασικές νότες: δέρμα, 
σανταλόξυλο, ξύλο αμπεριού



Φυσικός πλούτος για το δέρμα σας.
Το αναντικατάστατο έλαιο νερόλι, 

καθώς και το έλαιο Rosa Mosqueta, 

τα έλαια αργκάν και jojoba που 

μειώνουν τις ρυτίδες, καθυστερεί τη 

διαδικασία της γήρανσης και έχει ένα 

αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

Τα θαυμάσια αποτελέσματα 

αυτού του λαδιού προσώπου 

είναι αποτέλεσμα επίσης της 

παρουσίας των ελαίων νιγέλλας, 

νυχτολούλουδου, ηλιοτρόπιου, 

όσπριου της άπω ανατολής, 

καστορέλαιου, καλεντούλας καθώς 

και των ουσιωδών ελαιών του 

γερανίου, του ylang-ylang και του 

γιασεμιού.

Φυσική δύναμη  για τα μαλλιά σας!

Ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός ελαίου από κουκούτσι βερύκοκου, λιναρόσπορου, jojoba και αργκάν 

που δυναμώνει ορατά τα μαλλιά, θρέφει και ενυδατώνει. Το ουσιώδες έλαιο ylang-ylang με τη σειρά 

του προσφέρει τόνωση.
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
LUXURY FACE OIL 
Μία πολυτελής σύνθεση 13 πολύτιμων ελαίων και 
αρωματικών ελαίων φυτικής προέλευσης. Η μοναδική 
του σύνθεση έχει δημιουργηθεί από τα πιο πολύτιμα 
φυσικά συστατικά τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται 
χάρη στην τεχνική της ανάμιξης που χρησιμοποιείται. 
Επαναφέρει την υγιή και λαμπερή εμφάνιση. Περιέχει 
μεγάλη συγκέντρωση βιταμινών και αντιοξειδωτικών, 
παρέχοντας εντατική θρέψη στο δέρμα, ενυδάτωση 
και αναζωογόνηση. Το αναντικατάστατο έλαιο νερολί, 
καθώς και τα έλαια Rosa Mosqueta, αργκάν και jojoba, 
μειώνουν τις ρυτίδες, επιβραδύνουν τη διαδικασία 
γήρανσης του δέρματος και προσφέρουν αποτέλεσμα 
ανανέωσης.

   ιδανικό για χρήση πριν από το make-up, 
   για την ημέρα και τη νύχτα 

   100% φυσικό, δεν περιέχει συντηρητικά

30 ml | 502004

46,90 €
1.563,33 € / 1 L

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΛΑΔΙ 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

Η δύναμή του έγκειται στον μοναδικό συν-
δυασμό των φυσικών και πιστοποιημένων 
ελαίων που πηγάζουν από την καρδιά των 
φυτών. Ένας σοφιστικέ συνδυασμός από 
κουκούτσι βερύκοκου, έλαιο λιναρόσπο-
ρου, έλαιο jojoba και έλαιο αργκάν που 
προσφέρει δύναμη, ενυδάτωση και θρέψη 
στα μαλλιά. Δίνει ζωντάνια στο χρώμα των 
μαλλιών και προσδίδει περισσότερη λάμψη, 
χαρίζοντας απαλή, βελούδινη και λεία υφή.

απορροφάται τέλεια και 
δεν βαραίνει τα μαλλιά

 δεν περιέχει συντηρητικά

50 ml | 502005

46,90 €
938,00 € / 1 L





ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΤΗΣ 
ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
Τα πιο εξελιγμένα εργαστήρια είναι αυτά 
όπου οι ερευνητές ανακαλύπτουν το μυστικό 
της νεανικής, λείας και σφιχτής επιδερμίδας. 
Οι θρύλοι για την πηγή της αιώνιας 
νεότητας δεν αποτελούν πλέον μύθο. 
Χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογίες 
και επιστημονικές ανακαλύψεις από 
ειδικούς από όλον τον κόσμο προκειμένου 
να παρατείνουμε τη νεανική εμφάνιση. 



FONTAINAVIE
Η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα να επιβραδύνεται η διαδικασία της γήρανσης. Γι αυτό το λόγο 

δημιουργήσαμε τα εξειδικευμένα καλλυντικά FONTAINAVIE τα οποία δρουν κατά της γήρανσης, βασισμένα 

στις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
| Για θαμπό δέρμα το οποίο χρειάζεται σύσφιξη και αναζωογόνηση.

• Χρυσός 24ρων καρατίων - επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος και τη διαδικασία σχηματισμού ρυτίδων, έχει καταπραϋντικές 

ιδιότητες, προσθέτει φυσική λάμψη στο δέρμα.

• Φυτικά Βλαστοκύτταρα σε κρέμες νύχτας και ματιών – προέρχεται από μια πολύ σπάνια ποικιλία Ελβετικών μήλων, βελτιώνει 

τη ζωτικότητα των βλαστοκυττάρων του δέρματος τα οποία είναι υπεύθυνα για τη νεανική εμφάνιση  του δέρματος.

• Συνένζυμο Q10 – έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και τη φωτογήρανση του δέρματος.

• Εκχύλισμα Ginseng – διεγείρει την ανανέωση του δέρματος, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, αναζωογονεί και αναπλάθει.

• Υαλουρονικό οξύ – δεσμεύει τέλεια το νερό στην επιδερμίδα και της δίνει μια απαλή υφή.
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ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Αριστοκρατική σύνθεση με χρυσό 24ρων καρατίων
για το δέρμα που έχει ανάγκη από σύσφιξη, 
λείανση και ζωτικότητα. Προστατεύει ενάντια στις 
βλαβερές επιπτώσεις από εξωτερικούς παράγοντες. 
Το συνένζυμο Q10 επιβραδύνει τη διαδικασία 
της γήρανσης του δέρματος και διεγείρει την 
αναγέννηση του.

πλούσια σε θρεπτικά συστατικά

με πούδρα με πέρλες που προσθέτει λάμψη,    
εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού και αλόη

60 g | 503002

46,20 €
769,99 €  / 1 kg

ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Η συνεργική δράση των καλά επιλεγμένων 
αναζωογονητικών συστατικών – χρυσός 24ρων 
καρατίων, φυτικά βλαστοκύτταρα και συνένζυμο 
Q10 – για να θρέψει και να βελτιώσει την 
ελαστικότητα του δέρματος τη νύχτα. Η λύση για 
το θαμπό δέρμα το οποίο χρειάζεται σύσφιξη και 
αναζωογόνηση.

το πράσινο τσάι έχει ένα αντιοξειδωτικό 
αποτέλεσμα, η αλόη μειώνει τη φλεγμονή και 
το υαλουρονικό οξύ έχει ενυδατικές ιδιότητες

60 g | 503003

46,20 €
769,99 €  / 1 kg

ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Ένα νέο ελιξήριο για το κουρασμένο δέρμα, 
βασισμένο στα φυτικά βλαστοκύτταρα από μηλιές τα 
οποία έχουν αναζωογονητικές ιδιότητες. Ενυδατώνει 
και λειαίνει τέλεια την ευαίσθητη περιοχή γύρω από 
τα μάτια  και αποτρέπει την ερυθρότητα. Περιέχει 
πολύτιμα μόρια xρυσού 24ρων καρατίων και 
καφεΐνη η οποία διεγείρει την μικροκυκλοφορία.  

τριπλή δύναμη από εκχυλίσματα φυτών: 
εκουιζέτο, αμαμηλίδα και σπόρους σταφυλιού

21 g | 503004

31,50 €
1499,99 € / 1 kg



ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΑ ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ 
| Συνιστάται για μεικτό, λιπαρό δέρμα, με ατέλειες και επιρρεπές σε ερεθισμούς.

Matrixyl® 3000 – ένας καινοτόμος συνδυασμός Τριπεπτιδίου-1 και Τετραπεπτιδίου-7 που διεγείρει την παραγωγή του κολλαγόνου , 

      επιβραδύνει    τη διαδικασία της γήρανσης, εμποδίζει τη χαλάρωση του δέρματος και βελτιώνει την ελαστικότητά του.
• Άργυρος – ρυθμίζει την έκκριση του σμήγματος, διατηρεί την ισορροπία του δέρματος.

• Υαλουρονικό οξύ – εξασφαλίζει τη σωστή ενυδάτωση, εμποδίζει την υπερβολική κεράτωση της επιδερμίδας.

• Καφεΐνη – διεγείρει την μικροκυκλοφορία, μειώνει το οίδημα και τους μαύρους κύκλους, λειαίνει και συσφίγγει το δέρμα.

NEW
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ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Μια καινοτόμος σύνθεση με άργυρο, σύμπλεγμα 
Τριπεπτιδίου -1 και Τετραπεπτιδιου-7 καθώς 
και υαλουρονικό οξύ για να καταπραΰνετε και 
να ενυδατώσετε το δέρμα καθώς και για να 
διατηρήσετε την όμορφη, νεανική εμφανισή του για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τρέφει το δέρμα και 
το προστατεύει από την επίδραση των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών. 

ο άργυρος εμποδίζει τη φλεγμονή και 
τον ερεθισμό του δέρματος

με καφεΐνη που διεγείρει τη 
μικροκυκλοφορία και καταπραϋντικά  
εκχυλίσματα χαμομηλιού και ginseng.

60 g | 503005

41,30 €
688,33 € / 1 kg

ΚΡΕΜΑ ΝΥΚΤOΣ SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Μια πλούσια σύνθεση ενεργών συστατικών με 
έντονα καταπραϋντική δράση: ένα καινοτόμο 
σύμπλεγμα Matrixyl® 3000  που καθυστερεί τη 
διαδικασία γήρανσης του δέρματος, άργυρο που 
φροντίζει την ισορροπία του και υαλουρονικό οξύ
που το ενυδατώνει τέλεια. Αποτέλεσμα: μείωση των 
σημαδιών της αφυδάτωσης και του ερεθισμού του 
δέρματος. 

ομαλοποιεί τις διαταραχές των λιπιδίων 
του μεικτού και λιπαρού δέρματος

το ginseng διεγείρει την αναδόμηση του 
δέρματος, το χαμομήλι το καταπραΰνει 
και το εκχύλισμα ρίζας Angelica έχει 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

60 g | 503006

41,30 €
688,33 € / 1 kg

ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Αναζωογονεί, καταπραΰνει και ξεκουράζει 
την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. Το 
σύμπλεγμα Matrixyl® 3000  αποτρέπει τη χαλάρωση 
της επιδερμίδας, βελτιώνοντας τη σφριγηλότητα και 
την ελαστικότητά της, ενώ το εκχύλισμα χαμομηλιού 
μειώνει τις σακούλες και το οίδημα. 

με αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε, εκχύλισμα 
ρίζας εκουιζέτο, άργυρο και καφεΐνη

21 g | 503007

31,50 €
1499,99 €/  / 1 kg
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
| Συνιστάται για ξηρό, κουρασμένο, θαμπό δέρμα που χρειάζεται θρέψη.

• Εκχύλισμα από χαβιάρι – η πηγή της νεότητας που προέρχεται από τα βάθη της θάλασσας. 

Έχει αναζωογονητικές και ενυδατικές ιδιότητες.

• Βιο κολλαγόνο – φυσικό θαλάσσιο κολλαγόνο που εξάγεται από τα ψάρια, ένα συστατικό εξαιρετικής καθαρότητας και συγκέντρωσης, 

υπεύθυνο για τη σύσφιξη και τη λείανση του δέρματος. Ενυδατώνει, αναζωογονεί και αναδομεί, δημιουργεί μια λεπτή προστατευτική 

μεμβράνη ενάντια στην υπερβολική απώλεια νερού.

• Σύμπλεγμα διαμαντο-πεπτιδίου - έχει αντιγηραντικές ιδιότητες, βελτιώνει την ευκαμψία και την ελαστικότητα του δέρματος.

• Υαλουρονικό οξύ – ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα.
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ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

Ένας θησαυρός από τα βάθη της θάλασσας – το 
εκχύλισμα από χαβιάρι – είναι ένα αληθινό ελιξήριο 
νεότητας για το δέρμα. Λειτουργεί σε συνδυασμό με 
το βιοκολλαγόνο που επηρεάζει την απαλότητα του 
δέρματος δημιουργώντας μια λεπτή προστατευτική 
μεμβράνη στην επιφάνεια του. Επιπλέον ο χρυσός 
24ρων καρατίων είναι ένας τέλειος φορέας των 
θρεπτικών συστατικών.

με αναζωογονητικό εκχύλισμα ginseng

60 g | 503008

46,20 €
769,99  € / 1 kg

ΚΡΕΜΑ ΝΥΚΤΟΣ CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Η νυχτερινή αναδόμηση της επιδερμίδας χάρη σε 
ένα πλούσιο μείγμα από πολύτιμα ενεργά συστατικά. 
Το εκχύλισμα από χαβιάρι έχει αναζωογονητικές 
ιδιότητες, η υψηλή συγκέντρωση του βιοκολλαγόνου 
συσφίγγει το δέρμα ενώ το υαλουρονικό οξύ το 
ενυδατώνει τέλεια.

 με άργυρο και τονωτικό εκχύλισμα 

60 g | 503009

46,20 €
769,99  € / 1 kg

ΟΡΟΣ ΜΑΤΙΩΝ CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Το πολύτιμο εκχύλισμα από χαβιάρι είναι το θεμέλιο 
για τέλεια θρέψη της ευαίσθητης περιοχής γύρω 
από τα μάτια. Το αποτέλεσμα του ενισχύεται από 
το βιο κολλαγόνο το οποίο έχει συσφικτικές 
ιδιότητες για το δέρμα και ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
διαμαντο-πεπτιδίου.

το έλαιο αργκάν έχει αντιοξειδωτικές και 
αναζωογονητικές ιδιότητες.

21 g | 503010

31,50 €
1499,99 €  / 1 kg
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LIFT EXTREME SERUM MATIΩΝ
LIFT EXTREME EYE SERUM

Ένα αποκλειστικό serum που προσφέρει ανόρθωση, 
μειώνει με ακρίβεια τις λεπτές ρυτίδες και το πρήξιμο 
στα μάτια. Μέσω του συνδυασμού Πενταπεπτιδίου-18 
και Εξαπεπτιδίου-8 λειτουργεί σαν Botox, 
συσφίγγοντας, λειαίνοντας και κάνοντας απαλή την 
επιδερμίδα. 

άμεσο αποτέλεσμα lifting 

μείωση του πρηξίματος των ματιών και 
βελτίωση της ελαστικότητας

μειωμένη ορατότητα των πόρων

κατάλληλο για χρήση κάτω από τα μάτια και 
σε επιλεγμένες περιοχές του προσώπου

5 ml | 503001

52,50 €
10,500 € /1 L





ΣΚ ΕΨΟΥ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ
στην έντονη καθημερινότητα. Η υγεία και 
η ευημερία σου είναι πολύ σημαντικές 
για εμάς. Γι αυτό το λόγο αναπτύξαμε τα 
συμπληρώματα διατροφής, τα οποία είναι η 
άμεση απάντηση στις ανάγκες του σύγχρονου 
ανθρώπου. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε και 
πάλι τη φόρμα σας, να σταθείτε στα πόδια 
σας και ανακτήσετε ξανά τη δύναμή σας.



NEW

VITA KIDS ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

νόστιμα πολυβιταμινούχα ζελεδάκια για την ανάπτυξη του 
σώματος και του μυαλού.

   Ιδανικά για την υγεία των οστών, τη στήριξη του 
ανοσοποιητικού και του μεταβολισμού, των ματιών καθώς και 
της συνολικής υγείας των παιδιών

   Εγγυημένη τέλεια γεύση

Θα καλύψει τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών για τα πιο ουσιώδη 
συστατικά! Περιέχουν βιταμίνες Α (75% της καθημερινής ανάγκης σε 
1 ζελεδάκι*), D (100%), E (112%), B6 (71%), B12 (160%), C (37%), βιοτίνη
(150%), παντοθενικό οξύ (83%), ιώδιο (27%) και ψευδάργυρο (25%).

NUTRICODE
Τα Nutricode ζελεδάκια  είναι ότι χρειάζεστε:

καλή πηγή βιταμινών για τους χορτοφάγους 

παράγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες κοσέρ και χαλάλ 
με βάση την πηκτίνη αντί για τη ζελατίνη

μη γενετικά τροποποιημένος οργανισμός

χωρίς τεχνητές χρωστικές, γεύσεις και συντηρητικά 

χωρίς ξηρούς καρπούς, σόγια και γαλακτοκομικά 

χωρίς γλουτένη

 ΝRV - % ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ – ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
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30 ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ 
ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΜΕ 

ΓΕΥΣΗ ΚΕΡΑΣΙ, ΦΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

75 g | 801006

19,60 €
261,33 €  /1 kg

Καταναλώστε 1 ζελεδάκι την ημέρα

Βιταμίνες Β6, Β12 και βιοτίνη
υποστηρίζουν το νευρικό σύστημα  

Ιώδιο 
επηρεάζει τη σωστή λειτουργία 
του του θυρεοειδούς αδένα

Βιταμίνες C, A and D  
φροντίζουν την ανοσία του σώματος

Βιταμίνη D, C και 
ψευδάργυρος 
διατηρούν υγιή τα 
δόντια και τα οστά 

Βιταμίνη C και παντοθενικό οξύ
βοηθούν να διατηρηθεί ο σωστός 
μεταβολισμός της ενέργειας  

Βιταμίνη D 
βοηθάει στη σωστή 
λειτουργία των μυών

Βιταμίνες Α και ψευδάργυρος
υποστηρίζουν την υγεία των ματιών 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;
Δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
ενός παιδιού στην ανάπτυξη.
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ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;
Για όλους όσους θέλουν να συμπληρώσουν την καθημερινή 
διατροφή τους με ένα σύμπλεγμα σωστά επιλεγμένων 
βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων που χρειάζονται για τη 
σωστή λειτουργία του οργανισμού. Καταναλώστε 2 ζελεδάκια την ημέρα

VITA BOMB ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

   επιπλέον θρεπτική δύναμη

    παρέχουν ενέργεια, έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατεύουν την καρδιά, ενισχύουν 
την ανοσία του οργανισμού, ρυθμίζουν το μεταβολισμό και στηρίζουν την γενική υγεία.

Μια βιταμίνη bomb σε μορφή νόστιμων ζελεδακίων: 

   βιταμίνη Α (150% της καθημερινής ανάγκης σε 2 ζελεδάκια*) υποστηρίζει την υγεία των 

ματιών

   Ε (446%) έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να βοηθά στην υγεία της καρδιάς 

και στην καρδιοαγγειακή λειτουργία

   D (200%) βοηθάει στην καλή υγεία των οστών

   C (75%) επηρεάζει την ανοσία

   B6 (143%) και B12 (320%) υποστηρίζουν το φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας

   Φολικό οξύ (200%) φροντίζει το νευρικό σύστημα

   Βιοτίνη (300%) παρέχει υγεία στα μαλλιά και το δέρμα

   Παντοθενικό οξύ (167%) φροντίζει την πνευματική σας ικανότητα

   Ψευδάργυρος (50%) είναι ευεργετικός για τον μεταβολισμό

   Ιώδιο (53%) επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα

30 ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ – ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΚΕΡΑΣΙ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

75 g | 801007

19,60 €
261,33  €/1 kg

ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ MELATONIN DREAM 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

   ενίσχυση του χαλαρωτικού ύπνου 

   5 mg μελατονίνη σε 2 ζελεδάκια

Η μελατονίνη, η οποία ονομάζεται ορμόνη του ύπνου, βοηθάει στη μείωση 
του χρόνου που απαιτείται για να κοιμάστε και ανακουφίζει την αίσθηση 
του jet lag. Η πρόσληψη μελατονίνης συνίσταται για διαταραχές του 
εικοσιτετράωρου ρυθμού του ύπνου και της αϋπνίας. Σε μορφή νόστιμων 
ζελεδακίων.  

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑ

75 g | 801008

19,60 €
261,33 € /1 kg

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ; 
Για όλους όσους αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να 
κοιμηθούν, δουλεύουν βάρδιες, αλλάζουν συχνά ωράρια, 
δουλεύουν στον υπολογιστή μέχρι αργά το βράδυ. Επίσης, 
για ηλικιωμένους, οι οποίοι συχνά ξυπνούν τη νύχτα.

Καταναλώστε δύο ζελεδάκια την ημέρα πριν κοιμηθείτε
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INNER BALANCE
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

    διατηρεί την οξεοβασική ισορροπία

    αποτελεί πηγή σημαντικών μικροστοιχείων
Μηνιαίο σύστημα ημέρας - νύχτας, 24ωρη προστασία 

για τη διατήρηση όξινης - βασικής ισορροπίας του σώματος

60 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ + 60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ
240 g + 30 g  |  801001

70,00 €
259,26 €/1 kg

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ  – ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ
Βασίζονται σε εκχύλισμα άνθους Rosa Centifolia το οποίο υποστηρίζει τις φυσιολογικές διαδικασίες 
μείωσης των μεταβλητών απόβλητων προϊόντων και βοηθάει στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας.
Ο ψευδάργυρος λειτουργεί προς όφελος του ανοσοποιητικού συστήματος, το μαγνήσιο και ο σίδηρος 
μειώνουν την κόπωση και την εξάντληση, ενώ το εκχύλισμα από τσουκνίδα υποστηρίζει την μείωση της 
απώλειας του νερού από το σώμα.

Διαλύστε το περιεχόμενο του φακέλου σε  200 ml νερού.

Καταναλώστε ένα φακελάκι 2 φορές την ημέρα.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
Οι νυχτερινές κάψουλες που περιέχουν εκχύλισμα 

λεμονιού και λυκίσκου, διευκολύνουν τον ύπνο και 
παρέχοντας υγιείς συνθήκες ύπνου, συμβάλλουν 
στην περαιτέρω αποτοξικοποίηση του οργανισμού.

Χρησιμοποιήστε 2 κάψουλες τη νύχτα. Αμέσως μετά καταναλώστε 

πολύ νερό (τουλάχιστον 1 ποτήρι). 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;

Ιδανικό για όλους όσους ζουν ένα ανθυγιεινό τρόπο 

ζωής, αντιμετωπίζουν κούραση και τρώνε προϊόντα 

που οξινοποιούν τον οργανισμό, όπως ζάχαρη, 

καφέ, αλκοόλ και έντονα κατεργασμένα προϊόντα.



ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
Είναι βασισμένα σε ένα πρωτοποριακό συστατικό 
– τη γλυκομαννάνη – η οποία, όταν συνδυαστεί 
με μια διατροφή χαμηλών θερμίδων, συμβάλλει 
στην απώλεια βάρους. Το χρώμιο βοηθάει στη 
διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της 
γλυκόζης στο αίμα, μειώνοντας τη έντονη όρεξη 
για γλυκά και την επιθυμία για σνακ ανάμεσα 
στα γεύματα. Ο ψευδάργυρος ενισχύει την 
ισορροπημένη διατροφή αφού μεριμνά για 
τον σωστό μεταβολισμό των υδατανθράκων, 
των λιπαρών οξέων και των μακροστοιχείων, 
καθώς επίσης βοηθάει στη σωστή σύνθεση των 
πρωτεϊνών που εμπλέκονται στη διαδικασία 
του μεταβολισμού. Το εκχύλισμα  Garcinia 

cambogia, από την άλλη πλευρά, αποτελεί πηγή 
υδροξυκιτρικού οξέος (HCA), το οποίο επιβραδύνει 
τη μετατροπή του σωματικού λίπους.

Χρησιμοποιήστε 2 δισκία 3 φορές τη μέρα. 

Πιείτε αμέσως μετά πολύ νερό (1 ή 2 ποτήρια).

Συνταγές μαγειρικής, το blog, οι μετρητές BMI και BMR, συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων – όλα αυτά και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας! Γνωρίστε 
την εφαρμογή για τα κινητά της Nutricode! Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε 
τη σελίδα nutricode.fmworld.com.

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 
– ΓΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙ
Έχουν σκοπό να συμπληρώνουν τις βιταμίνες 
και τα μεταλλικά στοιχεία που χάνονται με τη 
μείωση της ημερήσιας πρόσληψης τροφών.

Δημιουργήθηκε για να σας επιτρέψει να 
διατηρήσετε την όμορφη επιδερμίδα. Η 
βιταμίνη C συμβάλλει στο σχηματισμό του 
κολλαγόνου, ενώ η βιοτίνη και η βιταμίνη 
Β2 συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας της 
επιδερμίδας.

Διαλύστε ένα δισκίο σε ένα ποτήρι νερού (200 ml) 

τη μέρα. Καταναλώστε το πριν το γεύμα ή πριν από τον ύπνο.

ΓΛΥΚΟΜΑΝΝΑΝΗ – Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ 
Η γλυκομαννάνη είναι μια διατροφική ίνα διαλυτή στο νερό η οποία προέρχεται από το φυτό Amorphophallus Konjac. Λόγω του ότι διαστέλλεται στο στομάχι η γλυκομαννάνη το 
γεμίζει και ως αποτέλεσμα στέλνει σήμα στο κέντρο του κορεσμού, στον υποθάλαμο του εγκεφάλου ότι δεν υπάρχει το αίσθημα της πείνας. Αυτό βοηθάει στη μείωση των αριθμών 
και του μεγέθους των γευμάτων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση της γλυκομαννάνης, μαζί με μία διατροφή χαμηλών θερμίδων, μειώνει το σωματικό βάρος στους υπέρβαρους με 
μέσο όρο 3 κιλά τον μήνα. Για να λειτουργεί σωστά η γλυκομαννάνη, φροντίστε να προσλαμβάνετε τα δισκία με πολύ νερό. 

1 Birketvedt GS. “Experiences with three di�erent �ber supplements in weight reduction.”  Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8
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SLIM EXTREME
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

    ενισχύει την απώλεια βάρους, καταστέλλει την όρεξη

    με γλυκομαννάνη – εξαιρετικά αποτελεσματικός σύμμαχος 
στη μείωση της σωματικής μάζας

    συμβάλλει στην απώλεια βάρους και διατηρεί την όμορφη 
εμφάνιση του δέρματος 

Το συμπλήρωμα για αδυνάτισμα Nutricode Slim Extreme είναι μια σύνθεση 
από συστατικά που συμβάλλουν στην απώλεια βάρους μειώνοντας την όρεξη. Το 
μοναδικό σύστημα «Ημερήσιου Ελέγχου του Βάρους» έχει σχεδιαστεί για όλους 
όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος σωστά. Επιτρέπει, επιπλέον, τη διατήρηση της 
καλής κατάστασης του δέρματος όταν κάποιος βρίσκεται σε διαδικασία απώλειας 
βάρους. Είναι ένα προϊόν κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans!

180 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ + 30 ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

70,00 €
204,68 €/1 kg

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;

Για όλους όσους έχουν ανάγκη από υποστήριξη 

με την απώλεια βάρους, που επιθυμούν να 

αποκτήσουν το σώμα των ονείρων τους χωρίς να 

νιώθουν διαρκώς το αίσθημα της πείνας.



ΡΕΥΣΤΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ – ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Η καθημερινή δόση ενέργειας για εσάς. Η νιασίνη, το παντοθενικό οξύ και η ριβοφλαβίνη, ενισχυμένα επιπρόσθετα με καφεΐνη, συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης και 
της εξάντλησης. Το παντοθενικό οξύ επηρεάζει επιπλέον την αποτελεσματικότητα του εγκεφάλου. Οι βιταμίνες της ομάδας Β φροντίζουν το νευρικό σύστημα, ενώ η 
θειαμίνη είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία της καρδιάς. Η βιταμίνη Ε συνεισφέρει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Καταναλώστε το περιεχόμενο ενός φακέλου ανά ημέρα. Το προιόν είναι κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans

ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Πλούσια πηγή βιταμινών και 
μεταλλικών στοιχείων. Τα συστατικά 
των δισκίων, αυξάνοντας τον 
μεταβολισμό, σας βοηθούν να 
χαλαρώσετε τη νύχτα και ως 
αποτέλεσμα αυξάνουν την ενέργειά 
σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το 
χρώμιο συμβάλλει στη διατήρηση των 
φυσιολογικών επιπέδων  της γλυκόζης 
στο αίμα, το σελήνιο προστατεύει τα 
κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, και ο 
σίδηρος συμμετέχει στην φυσιολογική 
μεταφορά του οξυγόνου στο σώμα.

Καταναλώστε 2 δισκία τη νύχτα. Πιείτε πολύ  νερό.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;

Κατάλληλο για όλους που αντιμετωπίζουν έλλειψη 

ενέργειας, κόπωση και έλλειψη συγκέντρωσης 

και επιθυμούν να δώσουν ρυθμό στις ζωές τους. 

Συνιστάται επίσης σε όλους όσους αθλούνται.
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VITALITY BOOST
ΤΟΝΩΣΗ

   η ημερήσια δόση ενέργειας για το σώμα και το πνεύμα 

   ζωτική αναζωογόνηση 

Μία σύνθεση από τέλεια συνδυασμένα συστατικά, τα οποία 

επηρεάζουν τη ροή της σωματικής και πνευματικής ενέργειας 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τον ύπνο τη νύχτα. 

30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ + 60 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ  
300 g + 48 g  |  801003

70,00 €
201,15 €/1 kg
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IMMUNO
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

100% φυσική βιταμίνη C από ασερόλα

Η βιταμίνη C προέρχεται από τον φυσικό καρπό της ασερόλα. Η Ασερόλα, 
το οποίο λέγεται και Barbados cherry, είναι ένα σούπερ-φρούτο, το οποίο 
διαθέτει 30 φορές περισσότερη βιταμίνη C από το λεμόνι. Το κυνόροδο, 
από την άλλη πλευρά, είναι επίσης πλούσιο σε βιοφλαβονοειδή, τα οποία 
αποτελούν φυσικά αντιοξειδωτικά. Η τακτική πρόσληψη βιταμίνης C αυξάνει 
την αντοχή, ειδικά σε όσους γυμνάζονται και ασχολούνται με χειρωνακτικές 
εργασίες. Επιδρά θετικά στα δόντια, το δέρμα, τα κόκαλα και το νευρικό 
σύστημα, καθώς επίσης προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. 
Το προϊόν είναι κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans! 

60 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ – ΓΕΥΣΗ ΑΣΕΡΟΛΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙ
72 g |  801004

21,70 €
301,39 €/1 kg

HAIR SKIN NAILS
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΤΑ ΝΥΧΙΑ

    σύνθεση επαγγελματικής ομορφιάς

    εκχύλισμα ροδιού 

Η τέλεια σύνθεση των συστατικών προκειμένου να αποκτήσετε δυνατά 
και λαμπερά μαλλιά, βελούδινη επιδερμίδα και υγιή νύχια. Η σύνθεση 

επαγγελματικής ομορφιάς περιέχει χαλκό ο οποίος επηρεάζει το χρώμα 
των μαλλιών, σίδηρο ο οποίος φροντίζει για τη σωστή ανάπτυξη βοηθώντας 
στη σωστή μεταφορά του οξυγόνου στον οργανισμό και στη διαίρεση των 
κυττάρων, ψευδάργυρο ο οποίος παρέχει τις βάσεις για την ανάπτυξη 
δυνατών νυχιών, καθώς και βιταμίνη Ε και εκχύλισμα ροδιού. Η σύνθεση έχει 
εμπλουτιστεί με μαγιά μπύρας, βιταμίνες Α, Β2, Β6, Β12, C καθώς επίσης και 
με βιοτίνη και αμινοξέα που δρουν ευεργετικά στα μαλλιά, το δέρμα και τα 
νύχια. 

56 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
44,8 g |  801005

17,30 €
386,16 €/1 kg

Καταναλώστε 1 δισκίο τη μέρα. Πιείτε πολύ νερό.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;
Συνιστάται ειδικά για όλους όσους υποφέρουν 

από συχνά κρυολογήματα και επιθυμούν να 

βελτιώσουν την ανοσία τους. Είναι εξίσου η τέλεια 

λύση για όσους κάνουν χειρονακτική εργασία και 

αθλούνται.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;
Για όλους όσους ονειρεύονται μια βελούδινη 

επιδερμίδα, υγιή και λαμπερά μαλλιά καθώς 

και δυνατά νύχια.
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FEDERICO MAHO�  ΑΡΩΜΑΤΑ

Pure για εκείνη – νέες ευωδίες

Pure για εκείνον – νέες ευωδίες

FEDERICO MAHO�  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αντιηλιακά, προϊόντα για μετά 
τον ήλιο και για μαύρισμα

FEDERICO MAHO�  MAKEUP

Mix & Match σκιές, πούδρες, ρουζ, 
πούδρες λάμψης

Foundations

Υγρό ματ κραγιόν

AURILE

SMART & CLEAN

Ταμπλέτες και κάψουλες πλυντηρίου πιάτων

Σαπούνι εξουδετέρωσης δυσάρεστων οσμών 

Καθαριστικό για την τουαλέτα

Κάψουλες για το πλυντήριο ρούχων

Σπρέι εξουδετέρωσης δυσάρεστων οσμών 

Αρωματικό χώρου Magic Flower

ΛΙΣΤΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΣΤΟΝ 
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ 
ΑΡΩΜΑΤΩΝ
Τα αρώματα είναι παντού μαζί μας. Είναι 
γύρω μας, μας γοητεύουν κάθε μέρα. 
Όταν συνδυαστούν με ευχάριστες στιγμές, 
βυθίζονται στο μυαλό μας. Τα αρώματα 
τονίζουν την προσωπικότητά μας και 
εκφράζουν το γούστο και τη διάθεσή μας. 
Μεταξύ των εξαιρετικών συλλογών μας θα 
βρείτε σίγουρα τα αρώματα που θα σας 
εμπνεύσουν να ονειρευτείτε. Θα τονώσουν 
την αυτοπεποίθησή σας και θα σας ανήκουν 
αποκλειστικά. 
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PURE
Για τη γυναίκα 

PERFUME
Αρωματικό έλαιο: 20% | Περιεκτικότητα: 50 ml

18,70 €
374,00 € /1 L
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Το ατομικό στυλ είναι η τέχνη της επιλογής! Η συλλογή PURE προσφέρει 
κομψές αρωματικές συνθέσεις για να τονίσετε την προσωπικότητά σας. NEW

 ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ

 ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

    CHYPRE

  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

PURE 427
100427
Είδος: χαρούμενη, σαγηνευτική
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: βατόμουρο, 
περγαμόντο
Νότες καρδιάς: τριαντάφυλλο, ίρις, 
περγαμόντο
Βασικές νότες: πατσουλί

PURE 433
100433
Είδος: κομψή, ασυμβίβαστη
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: κεράσι, 
φραγκοστάφυλλο, ροζ πιπέρι
Νότες καρδιάς: τριαντάφυλλο, 
ροδάκινο, ανανάς
Βασικές νότες: μόσχος, πατσουλί, 
τόνγκα

PURE 437
100437
Είδος: σαγηνευτική, γεμάτη γλύκα
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: περγαμόντο, 
φράουλα, φρέσκα λουλούδια
Νότες καρδιάς: ροδάκινο, osmanthus, 
βατόμουρο
Βασικές νότες: κακάο, αμπέρι, βανίλια

PURE 700
100700
Είδος: θηλυκή, αισθησιακή
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: λεμόνι, μήλο, φύλλα 
βιολέτας
Νότες καρδιάς: παιώνια, κρίνο
Βασικές νότες: ξύλο κέδρου, μόσχο, 
αμπέρι

PURE 428
100428
Είδος: κλασικά θηλυκή, αποπλανητική
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: πράσινες νότες, 
θαλασσινή αύρα, ροδάκινο
Νότες καρδιάς: λωτός, φρέζια, 
ηλιοτρόπιο
Βασικές νότες: musk, βανίλια

PURE 434
100434
Είδος: τολμηρή, εθιστική
Αρωματικές νότες
Κορυφαίες νότες: πορτοκάλι, 
γκρέιπφρουτ, γλυκόριζα
Νότες καρδιάς: τριαντάφυλλο, άνθος 
πορτοκαλιάς, κρίνος, ίρις
Βασικές νότες: σανταλόξυλο, βανίλια, 
μόσχος

PURE 701
100701
Είδος: που μαγνητίζει, αισθησιακή
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: ανανάς, ραβέντι, 
μήλο
Νότες καρδιάς: γιασεμί, κρίνος, φρέζια
Βασικές νότες: μόσχος, ροδάκινο

PURE 702
100702
Είδος: εκφραστική, γεμάτη πάθος
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: μανταρίνι, 
περγαμόντο, νότες νερού
Νότες καρδιάς: γιασεμί, γεράνι, κρίνος
Βασικές νότες: μόσχος, αμπέρι

PURE 429
100429
Είδος: εκφραστική, ανεξάρτητη
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: γκρέιπφρουτ, 
φραγκοστάφυλλο,
Νότες καρδιάς: τριαντάφυλλο, ίρις, 
σαφράν
Βασικές νότες: σουέντ, γλυκό 
κεχριμπάρι, μόσχος

PURE 430
100430
Είδος: εκλεπτυσμένη, δεσμευτική
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: περγαμόντο, 
νεκταρίνι, άνθος μηλιάς
Νότες καρδιάς: τουμπερόζα, ylang-
ylang
Βασικές νότες: vetiver, βανίλια, μόσχος

PURE 431
100431
Είδος: προκλητική, αισθησιακή, 
σαγηνευτική
Αρωματικές νότες
Κορυφαίες νότες: περγαμόντο, μήλο
Νότες καρδιάς: γιασεμί, κρίνος
Βασικές νότες: τόνγκα, μόσχος

PURE 436
100436
Είδος: γοητευτική, επαναστατική
Αρωματικές νότες
Κορυφαίες νότες: καρύδα, φουντούκι, 
κρίνος
Νότες καρδιάς: άνθος πορτοκαλιού, 
τριαντάφυλλο
Βασικές νότες: κασμίρ, βανίλια, αμπέρι

PURE 426
100426
Είδος: έντονη, εθιστική
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: περγαμόντο, νερόλι
Νότες καρδιάς: άνθος πορτοκαλιάς, 
βατόμουρο, γιασεμί
Βασικές νότες: πατσουλί, βανίλια, ξύλο 
κασμίρ

PURE 432
100432
Είδος: κομψή, χαριτωμένη
Αρωματικές νότες:
Κορυφαίες νότες: μανταρίνι, 
περγαμόντο, πράσινες νότες
Νότες καρδιάς: τριαντάφυλλο, γιασεμί
Βασικές νότες: ξύλο, νότες μόσχου

PURE 435
100435
Είδος: λαμπερή, μαγευτική, ζουμερή
Αρωματικές νότες
Κορυφαίες νότες: περγαμόντο,αχλάδι, 
λεμόνι
Νότες καρδιάς: φραγκοστάφυλλο, 
φρέζια, τριαντάφυλλο
Βασικές νότες: κέδρος, βρύα, μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΑΜΠΕΡΙ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΜΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΗ ΝΟΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΜΕ ΜΙΑ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΗ ΝΟΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ
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INTENSE PERFUME
Περιεκτικότητα: 50 ml

20,70 €
414,00  € /1 L
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 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

INTENSE 33
110033 | αναζωογονητική και 
ενεργητική

WITH A MANDARIN NOTE 

INTENSE 23
110023 | χαρούμενη 
και ρομαντική

 ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

INTENSE 09
110009 | ανακαλύψτε το μυστικό

WITH A SPICY NOTE        

INTENSE 173
110173 | εξωτικό ταξίδι

 CHYPRE

INTENSE 05
110005 | ερεθίζει τις αισθήσεις

INTENSE 18
110018 | ελαφριά πρόκληση

Ψάχνετε για μια 
ευωδία που να κρατάει 

περισσότερο;
ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ!

Απολαύστε την αγαπημένη σας 
ευωδία για απίστευτα περισσότερο 

χρόνο!

Με 30% αιθέριο έλαιο!

 ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΗ
WITH A FRUITY NOTE                 

INTENSE 10
110010 | μια ευωδία 
που προκαλεί

UTĄ ZIELONĄ 

INTENSE 81
110081 | φρέσκια και διακριτική

WITH AN ALDEHYDE NOTE 

INTENSE 21
110021 | κλασική 

Cologne (3-5%)

Eau de Toilette (up to 16%)

Eau de Parfum (16%)

Perfume (20%)

INTENSE (24-30%)

Γυναίκα | Αιθέριο Έλαιο: 30% Άνδρας | Αιθέριο Έλαιο: 24%

 CHYPRE
WITH A NOTE OF AND 

INTENSE 110
110110 | απελευθερωμένη, 
αρρενωπή και γενναία

 ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

INTENSE 52
110052 | ο ορισμός για 
τον άντρα του 21ου αιώνα 

 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

INTENSE 134
110134 | η ουσία της ελαφρότητας

ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΑΜΠΕΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ

ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ

ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ  

ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ

ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ  

ΜΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ 

ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΜΕ ΞΥΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΕΣ 

ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΟΤΕΣ

ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΑΛΔΕΫΔΩΝ









Το αγαπημένο σας άρωμα πάντα στα χέρια σας! Δείτε την κομψή συσκευασία ταξιδίου στη σελ. 7     





















Το αγαπημένο σας άρωμα πάντα στα χέρια σας! Δείτε την κομψή συσκευασία ταξιδίου στη σελ. 7    













ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Ανακαλύψτε τα καλλυντικά που είναι καλύτερα για εσάς. 
Η πλούσια συλλογή μας προσφέρει σειρές περιποίησης του 
σώματος και του προσώπου. Χαρίστε ζωντάνια στο δέρμα 
σας, φροντίστε το ώστε να είναι λείο και λαμπερό. Σταματή-
στε τον χρόνο και κάντε το δέρμα σας να φαίνεται υγιές και 
όμορφο. Δώστε του ό,τι χρειάζεται περισσότερο!







ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
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ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ  
AFTER SUN COOLING MIST

Καταπραΰνει άμεσα το καμένο και ερεθισμένο 
δέρμα που προκαλείται από υπερβολική έκθεση 
στον ήλιο. Απορροφάται αμέσως, αφήνοντας το 
δέρμα λείο και απαλό.

 δροσίζει και ενυδατώνει το δέρμα, με 
αποτέλεσμα να προκαλεί ανακούφιση

 με καταπραϋντικά συστατικά: αλόη, 
μενθόλη και ενυδατικούς παράγοντες

150 ml | 504007 

11,00 €
73,33 €/1 L

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΕ D-ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ    
AFTER SUN SOOTHING D-PANTHENOL LOTION

Καταπραΰνει άμεσα το καμένο και ερεθισμένο 
δέρμα που προκαλείται από υπερβολική έκθεση 
στον ήλιο. Απορροφάται αμέσως, αφήνοντας το 
δέρμα λείο και απαλό.

  Δροσίζει, ενυδατώνει και ανακουφίζει 
το δέρμα

  Με αλόη και D-πανθενόλη 

150 ml | 504008

9,90 €
65,99 €/1 L

TROPICAL RELIEF 2 IN 1 MILK 
TROPICAL RELIEF 2 IN 1 MILK

Ένα γαλάκτωμα – δύο χρήσεις! Ανακουφίζει το 
ερεθισμένο δέρμα που προκαλείται από υπερβολική 
έκθεση στο ήλιο ή από τσιμπήματα κουνουπιών. 
Μειώνει ορατά τις επιπτώσεις του ηλιακού 
εγκαύματος.

 με ουσιώδη έλαια τα οποία σχηματίζουν ένα 
φυσικό αρωματικό φράγμα

 καταπραΰνει τέλεια χάρη στην τριπλή 
δύναμη της D-πανθενόλης, της αλλαντοΐνης 
και της Boswellia

 ενυδατώνει και λειαίνει το δέρμα 

150 ml | 504009

12,90 €
85,99 €/1 L



NEW

FEDERICO MAHORA  | 67



ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΧΡΩΜΑ
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MOYΣ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΗΛΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟ 
ΧΡΩΜΑ 
GOLDEN FOAM SELF-TANNER 

ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΟ ΔΕΡΜΑ | 504012
FAIR SKIN

ΜΕΣΑΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΔΕΡΜΑ | 504013
MEDIUM SKIN 

Σας επιτρέπει να αποκτήσετε το αποτέλεσμα 
του μαυρίσματος από την πρώτη χρήση. Δίνει 
στο δέρμα ένα κομψό, χρυσαφί χρώμα το 
οποίο γίνεται πιο έντονο μετά από 3-5 ώρες. 
Πολύ αποτελεσματικό. Ενυδατώνει το δέρμα.

 μαύρισμα που διαρκεί 
για αρκετές ημέρες

 χωρίς ραβδώσεις, μουτζούρες 
και λεκέδες

150 ml

15,20 €
101,33 €/1 L

CC ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

CC FACE SUNSCREEN | 504010
CC FACE SUNSCREEN

ΜΕΙΚΤΟ & ΛΙΠΑΡΟ ΔΕΡΜΑ 

SPF 30 / ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CC ULTIMATE FACE SUNSCREEN | 504011
CC ULTIMATE FACE SUNSCREEN 

ΞΗΡΟ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ 

SPF 50 / ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 Η κρέμα αυτή προστατεύει και ταυτόχρονα φροντίζει 
την ομορφιά της επιδερμίδας. Εξομαλύνει τον τόνο του 
δέρματος και καλύπτει τις ατέλειες ενώ ταυτόχρονα μειώνει 
τον κίνδυνο ερεθισμού και εγκαύματος

 καινοτόμος συνδυασμός αντιηλιακού και καλυπτικού

 εμποδίζει την αφυδάτωση της επιδερμίδας

50 ml

9,90 €
198,00 €/1 L

ALL-IN-ONE BODY 
CONCEALER 
ALL-IN-ONE BODY CONCEALER

Ένα προιόν – πολλαπλές πιθανότητες. 
Παρέχει μια εξαιρετική ενυδάτωση στο 
δέρμα και εξισορροπεί την απόχρωση 
του. Καλύπτει τις ατέλειες και δίνει μια 
υγιή λάμψη στο δέρμα. Λειαίνει και 
συσφίγγει το σώμα, δίνοντας του μια 
όμορφη εμφάνιση.

 συνδυάζει το αποτέλεσμα 
μιας λοσιόν και τις καλυπτικές 
ιδιότητες ενός concealer σώματος

 με υαλουρονικό οξύ, συνένζυμο 
Q10, μικροχρωστικές με πέρλες 
και ιριδίζουσες μικροχρωστικές  

175 ml | 504014

18,90 €
107,99 €/1 L



NEW
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ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ 
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
SELF-TAN WIPE

Απολαύστε ένα καλοκαιρινό 
μαύρισμα όλο το χρόνο. Αυτά τα 
αντιηλικά μαντηλάκια δίνουν στην 
επιδερμίδα ένα ομοιόμορφο, υγιές 
χρώμα και είναι εξαιρετικά εύκολα 
στη χρήση.

 ένα φυσικό αποτέλεσμα 
μαυρίσματος σε μικρό χρονικό 
διάστημα

 χωρίς μουτζούρες, λεκέδες ή 
αποχρωματισμό

 ένας επαναστατικός 
σχεδιασμός που στηρίζεται σε 
εκχυλίσματα κεχριμπαριού και 
ξύλου καρύδας.

1 τμχ. | 504015

1,60 €



FEDERICO MAHO� 
Η καθημερινή φροντίδα του προσώπου και του σώματος μπορεί να είναι απλή και 
διασκεδαστική!

ΜΙΚΡΗ ΚΡΕΜΑ, ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 

Η συγκεκριμένη κρέμα θα πρέπει να 
είναι πάντα στην τσάντα σας. Είναι 
ιδανική για ταξίδια αφού είναι τόσο 
μικρή που χωράει σε κάθε τσάντα. 

ΚΡΕΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
COMPLETE CARE CREAM

Ολοκληρωμένη περιποίηση για όλη την οικογένεια. Χάρη 
στην ελαφριά, απαλή σύνθεσή της, είναι κατάλληλη για 
ευαίσθητο δέρμα και για παιδιά άνω των 3 ετών. Αφήνει μια 
απαλή προστατευτική επιφάνεια. Περιέχει συστατικά που 
προσφέρουν ενυδάτωση και λεία υφή στο δέρμα, το σώμα και 
τα χέρια.

  περιέχει έλαια καρύδας και αβοκάντο τα οποία 
    ενισχύουν το προστατευτικό στρώμα της επιδερμίδας
  με πανθενόλη και αλλαντοΐνη που καταπραΰνουν και 

δρουν κατά των φλεγμονών

30 ml |  501001

10,80 €
360,00 €/1 L
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GOLD REGENESIS
Η αποκλειστική σειρά καλλυντικών Gold Regenesis έχει δημιουργηθεί για ηλικίες 
40+. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καταπολεμήσει τα σημάδια της γήρανσης. 
Η πλούσια σύνθεση των κρεμών βασίζεται σε ένα μοναδικό ενεργό συστατικό – 
τον βιοαπορροφήσιμο κολλοειδή χρυσό.
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50 ml 

29,90 €
598,00 €/1 L
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ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ 
ΛΟΣΙΟΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL  
ANTI-AGEING GEL TONER

Ένα πολυτελές καλλυντικό με 
ήπια σύνθεση χωρίς οινόπνευμα 
σχεδιασμένο για την ώριμη 
επιδερμίδα, το οποίο αποκαθιστά 
το κατάλληλο επίπεδο pH στο 
δέρμα ενεργοποιώντας τις 
προστατευτικές λειτουργίες του.  

 με ροδόνερο που καταπραΰνει 
και επαναφέρει τη νεανική λάμψη 
στο δέρμα

150 ml |  OT1

16,45 €
109,66 €/1 L

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ 
ANTI-AGEING EYE CREAM

Επαναφέρει την απαλότητα και τη λεία υφή 
στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. 
Καταπολεμάει τα σημάδια της γήρανσης και τους 
αποχρωματισμούς

  είναι εγκεκριμένη από οφθαλμίατρους

20 ml |  KX3

27,90 €
1.395,00 €/1 L

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΗΜΕΡΑΣ | KX1
ANTI-AGEING DAY CREAM

Μειώνει ορατά τις ρυτίδες, 
αποκαθιστά την ελαστικότητα του 
δέρματος και παρέχει τη βέλτιστη 
δυνατή ενυδάτωση.

 

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΝΥΧΤΑΣ  | KX2
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Τρέφει, ενυδατώνει και αναπλάθει 
δραστικά το δέρμα, ενώ μειώνει 
τις ρυτίδες και αναδομεί το 
περίγραμμα του προσώπου κατά τη 
διάρκεια του ύπνου.



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ß-ΓΛΥΚΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ 
ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ:

• παρέχει στο δέρμα τέλεια 
ενυδάτωση δημιουργώντας ένα 
λεπτό προστατευτικό στρώμα που 
αποτρέπει την αφυδάτωση

• ενεργοποιεί την παραγωγή 
κολλαγόνου και, συνεπώς, 
αναζωογονεί και δρα κατά της 
γήρανσης μειώνοντας τις λεπτές 
ρυτίδες και προσφέροντας ένα 
αποτέλεσμα με διάρκεια

• αναζωογονεί το ξηρό δέρμα, 
καταπραΰνει τους ερεθισμούς και 
διευκολύνει τη διαδικασία επούλωσης

• συσφίγγει και χαρίζει ελαστικότητα 
στο δέρμα, κάνοντάς το πιο λείο και 
απαλό

• αποτελεί έναν φυσικό παράγοντα που 
προστατεύει από την ακτινοβολία UV

SERUM ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACE SERUM 

Πρωτοποριακό καλλυντικό με έντονη δράση για όλους 
του τύπους δέρματος, ειδικό για δέρμα που εμφανίζει 
σπασμένα αγγεία, ακμή, για ευαίσθητο, ταλαιπωρημένο 
και υπερβολικά ξηρό δέρμα. Συνιστάται για τακτική 
χρήση αντί κρέμας, ειδικά κατά τις πρωινές και βραδινές 
ώρες, καθώς επίσης και για τοπική χρήση σε περιοχές 
του προσώπου και του σώματος που χρειάζονται ειδική 
μεταχείριση.

  χωρίς αλλεργιογόνα

30 ml | SR1

19,90 €
663,33 €/1 L

β-GLUCAN ACTIVE
Η Ενεργή ß-Γλυκάνη αποτελεί μία κατηγορία προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας που βασίζεται σε πρωτοποριακά 
και φυσικά συστατικά – τη ß-Γλυκάνη από βρώμη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα από τους επιστήμονες. Αυτά τα γενικής 
εφαρμογής καλλυντικά συνιστώνται τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Το αποτέλεσμα που 
προσφέρουν είναι θεαματικό!
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Μία ιδιαίτερα ήπια, υποαλλεργική σύνθεση με 
ελαφριά υφή. Αφαιρεί τέλεια το μακιγιάζ, ακόμα και 
το αδιάβροχο, απομακρύνει αποτελεσματικά τις 
ακαθαρσίες, και τονώνει το πρόσωπο παρέχοντας 
λεία υφή και θρέψη.  
  η δύναμη των συστατικών: β-Γλυκάνη    

    βρώμης, πανθενόλη, γλυκό αμυγδαλέλαιο,  
    βιταμίνη Ε, νερό αμαμελίδας, εκχύλισμα 
    από ρόδο centifolia 

  δεν χρειάζεται ξέβγαλμα 

200 ml | ED1

11,50 €
57,50 €/1 L

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
3 ΣΕ 1 
3 IN 1 FACIAL CLEANSER



ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 

ΧΕΡΙΩΝ | BN3
MOISTURISING & SMOOTHING 

HAND CREAM

Ενυδατώνει και καταπραΰνει τα 
χέρια με αποτέλεσμα που διαρκεί, 
χαρίζοντας βελούδινη απαλότητα. 
Η τακτική χρήση της κρέμας βελτιώ-
νει την κατάσταση του δέρματος 
και ενισχύει τα ματ και εύθραυστα 
νύχια.

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΧΕΡΙΩΝ| BN2
ANTICELLULITE BODY BALM

REGENERATING & NOURISHING 

HAND CREAM

Έχει δημιουργηθεί για να καλύψει 
τις ανάγκες του υπερβολικά ξηρού 
και κατεστραμμένου δέρματος που 
έχει εκτεθεί σε επιβλαβείς εξωτε-
ρικούς παράγοντες. Ενυδατώνει 
εντατικά και λειαίνει το δέρμα, βελ-
τιώνοντας την κατάστασή του και 
χαρίζοντάς του μία υγιή εμφάνιση. 

  σύνθεση με βάση: τη  β-Γλυκάνη, 
το έλαιο ρυζιού, το καστορέλαιο, 
την αλλαντοΐνη

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 
MOISTURISING BODY BALM

Eνυδατώνει και τρέφει το δέρμα 
χαρίζοντας απαλότητα και 
ελαστικότητα. Κατάλληλη  
για κάθε τύπος δέρματος.

300 ml | BN1

18,30 €
61,00 €/1 L

BODY BALM ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ 
ANTICELLULITE BODY BALM

Περιέχει το μοναδικό σύμπλεγμα 
Anticellulite Forte το οποίο συμβάλ-
λει στη γράμμωση του σώματος και 
δυναμώνει τους ιστούς. Η τακτική 
χρήση του μειώνει σταδιακά το 
αποτέλεσμα όψης «φλοιού πορ-
τοκαλιού», δημιουργώντας ορατό 
αποτέλεσμα στους μηρούς, τους 
γοφούς, τους γλουτούς και την 
κοιλιά.

300 ml | CEL1

19,30 €
64,33 €/1 L

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ | KN1
MOISTURISING FACE CREAM

Ενυδατώνει σε βάθος το δέρμα, 
το οποίο αποκτά ζωντάνια 
και υγιή εμφάνιση μέρα με τη 
μέρα. Η β-Γλυκάνη βρώμης 
διευκολύνει τη σύνθεση του 
κολλαγόνου, το γαλακτικό νάτριο, 
τη γλυκερίνη και το υαλουρονικό 
οξύ, αποτρέπει την υπερβολική 
ξηρότητα του δέρματος και οι 
εστέρες των υψηλών λιπαρών 
οξέων αναδομούν το λιπιδικό 
στρώμα της επιδερμίδας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ξηρό και 
αφυδατωμένο δέρμα

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ | KP1
SEMI-RICH FACE CREAM 

Περιέχει θρεπτικά και 
αναζωογονητικά συστατικά, 
καθώς επίσης και ελαφρώς λιπαρά 
συστατικά. Η β-Γλυκάνη αναδομεί 
ενεργά το δέρμα και του χαρίζει 
ελαστικότητα. Οι εστέρες λιπαρών 
οξέων συμβάλλουν στη διατήρηση 
του σωστού επιπέδου ενυδάτωσης, 
και το έλαιο καρύδας μαζί με το 
βούτυρο shea επαναφέρουν τη λεία 
υφή του δέρματος. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: υπερβολικά ξηρό και 
ταλαιπωρημένο δέρμα

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

| KP2
RICH FACE CREAM

Ειδικά επιλεγμένα συστατικά 
λιπαίνουν το δέρμα και 
δημιουργούν πάνω στην 
επιφάνειά του ένα προστατευτικό 
στρώμα που αποτρέπει την 
ξηρότητα και τη δράση των 
εξωτερικών παραγόντων. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: υπερβολικά ξηρό και 
ταλαιπωρημένο δέρμα

30 ml 

18,40 €
613,33 €/1 L

50 ml 

16,40 €
328,00 €/1 L
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ALOE VE� 
Μολυσμένο περιβάλλον, επιβλαβείς εξωτερικοί παράγοντες, κακή διατροφή – το δέρμα χρειάζεται προστασία. 
Η πολύτιμη aloe vera προσφέρει άμεση βοήθεια στο δέρμα. 
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ΜΑΣΚΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
PEEL-OFF FACIAL MASK

Κάνει απαλή απολέπιση στα νεκρά 
κύτταρα, καθαρίζει τέλεια και 
συσφίγγει τους πόρους. Αποτρέπει 
τη γυαλάδα και χαρίζει απαλότητα, 
ελαστικότητα και ευχάριστη αίσθηση 
φρεσκάδας στην επιδερμίδα. 

  με εκχύλισμα από γιασεμί             
που καταπραΰνει και εκχύλισμα 
από φλοιό δέντρου Enantia chlo-
rantha που ρυθμίζει την έκκριση 
του σμήγματος
  για κανονική, μικτή και λιπαρή    

    επιδερμίδα

50 ml |  AV2

9,70 €
194,00 €/1 L

ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACIAL TONER

Επαναφέρει το φυσιολογικό pH 
της επιδερμίδας και εξασφαλίζει 
το σωστό επίπεδο ενυδάτωσης. Σε 
μορφή σπρέι για εύκολη χρήση. 

  υποαλλεργική σύνθεση, 
    χωρίς οινόπνευμα

150 ml |  AV3

10,50 €
70,00 €/1 L

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL
FACIAL GEL-CREAM

Εξαιρετικά ελαφριά, απορροφάται 
γρήγορα ενυδατώνει έντονα, τρέφει 
και καταπραΰνει την επιδερμίδα. 
Χαρίζει βελούδινη απαλότητα και 
φρέσκια, υγιή εμφάνιση. Ιδανική για 
χρήση πριν το make up.

  με φυσικά φίλτρα UV 

  με υποαλλεργική σύνθεση

50 ml |  AV4

10,50 €
210,00 €/1 L

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACIAL CLEANSING FOAM

Απαλός αποτελεσματικός και 
πλούσιος σε ενυδατικά συστατικά 
– ιδανικός για καθημερινή χρήση! 
Αφαιρεί το μακιγιάζ και τη σκόνη, 
αναζωογονεί, καταπραΰνει και 
ενυδατώνει τέλεια το δέρμα.

  υποαλλεργική σύνθεση

150 ml |  AV1

10,90 €
72,66 €/1 L



Η Aloe Vera είναι ένας θησαυρός που: 

• καταπραΰνει τους ερεθισμούς 

• ενυδατώνει και λειαίνει 
την επιδερμίδα 

• μειώνει τις κοκκινίλες 

• συμβάλλει στην αναδόμηση 
των ιστών 

• καταπολεμάει τις ελεύθερες ρίζες 

• βελτιώνει την ελαστικότητα
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ΑΠΑΛΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
INTIMATE HYGIENE WASH

Καθαρίζει απαλά, παρέχει την αίσθηση καθαριότητας και 
φρεσκάδας. Ενισχύει το φυσικό προστατευτικό στρώμα της 
ευαίσθητης περιοχής και επαναφέρει το φυσιολογικό Ph. 
Καταπραΰνει τους ερεθισμούς, ενυδατώνει και μειώνει τον 
κίνδυνο μόλυνσης.

 200 ml |  AV5

9,70 €
48,50€/1 L



HELLO HONEY
Αντλώντας από τον πλούτο της φύσης τα καλύτερα συστατικά της, επιλέξαμε το εκχύλισμα μελιού 
και το συνδυάσαμε με θρεπτικά συστατικά για να απολαμβάνετε γλυκιά περιποίηση κάθε μέρα.
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ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ  
BATH POWDER

Χαρείτε κάθε στιγμή του μπάνιου σας! 
Απολαύστε τον απαλό αφρό, την αισθησιακή 
ευωδία και τη βελούδινη υφή της επιδερμίδας 
σας. 

  με εκχύλισμα αμπεριού που 
εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις 
ελεύθερες ρίζες βοηθώντας το δέρμα να 
διατηρήσει τη νεανική του εμφάνιση για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
  με εκχύλισμα από μέλι και κατσικίσιο γάλα 

που προσφέρει  τέλεια ενυδάτωση

200 g |  HH1

10,90 €
54,50 €/1 kg

PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ
SUGAR BODY SCRUB

Το Peeling σώματος με ζάχαρη καθαρίζει 
σε βάθος, λειαίνει και ενυδατώνει το δέρμα. 
Επαναφέρει τη σφιχτή και απαλή υφή της 
επιδερμίδας. Χρησιμοποιήστε το δύο φορές 
την εβδομάδα. 

  με αργανέλαιο που προστατεύει το 
δέρμα από την ξηρότητα, βελτιώνει την 
ελαστικότητα και καθυστερεί τα σημάδια 
της γήρανσης 
  με γλυκό αμυγδαλέλαιο, πλούσιο σε 

βιταμίνες Ε, PP, ομάδα Β, μαγνήσιο,  κάλιο 
και ψευδάργυρο, το οποίο προσφέρει 
ενδυνάμωση

150 g |  HH2

13,70 €
91,33 €/1 kg

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΜΕ ΝΕΚΤΑΡ
NECTAR BODY WASH

Προσφέρει απαλότητα και όμορφη ευωδία χάρη στην 
απαλή υφή του με λιπαρή σύσταση. Το νέκταρ παρέχει 
καθαρισμό και θρέψη στο δέρμα. Χρησιμοποιήστε το 
κατά τη διάρκεια του μπάνιου και κατά τη διάρκεια του 
ντους.
 
  με εκχύλισμα μελιού, γαλακτικό οξύ και 

αλλαντοΐνη που παρέχουν στο δέρμα τέλεια 
ενυδάτωση
 
  με εκχύλισμα από το φυτό Μελάνθιον (Nigella) που 

δρα  αντιοξειδωτικά

220 ml |  HH3

9,10 €
41,36 €/1 L
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ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
BODY PUDDING

Ενυδατώνει το δέρμα εντατικά και με διάρκεια στο 
αποτέλεσμα, χαρίζοντας μεταξένια απαλότητα. 
Υπέροχο αρωματικό βούτυρο με ιδιαίτερα απαλή 
υφή. Απλώνεται ευχάριστα και απορροφάται 
γρήγορα. 

  με γλυκό αμυγδαλέλαιο και εκχύλισμα 
μελιού που ενυδατώνουν τέλεια 
  με βούτυρο shea που τρέφει το δέρμα

130 g |  HH4

11,50 €
88,46 €/1 kg



ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Χωρίς ερεθισμούς ή αίσθηση ξηρότητας του δέρματος, προλαμβάνει τον εγκλωβισμό των τριχών στο δέρμα – 
φροντίζει το δέρμα σας κατά τη διάρκεια και μετά το ξύρισμα.
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AFTER SHAVE ΣΕ ΚΡΕΜΑ 
AFTER SHAVE BALM

Περιέχει συστατικά που καταπραΰνουν και 
ενυδατώνουν το ερεθισμένο δέρμα μετά το 
ξύρισμα, ενώ ταυτόχρονα απορροφάται εύκολα 
προσφέροντας άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας.

  με θρεπτικό έλαιο macadamia 
  με αναζωογονητική πανθενόλη 

Διαθέσιμες ευωδίες: 
g002(FM 52), g003(FM 134), g004(FM 199)

50 ml

10,90 € 
218,00 €/1 L

AFTER SHAVE  
AFTER SHAVE 

Ένα after shave με έντονο άρωμα 
αποτελεί την αποκορύφωση στο ξύρισμα. 
Η δροσερή μενθόλη δημιουργεί 
ευχάριστη φρεσκάδα, ενώ η αλλαντοΐνη 
καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα. 

  με αλλαντοΐνη που καταπραΰνει 
    το δέρμα και μειώνει την αίσθηση     
    τραβήγματος 

Διαθέσιμες ευωδίες: 52s,  134s, 199s

100 ml

10,90 € 
109,00 €/1 L

ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ    
SHAVING FOAM 

Μαλακώνει αποτελεσματικά τις τρίχες και 
διευκολύνει το ξύρισμα, χαρίζοντας μια αίσθηση 
απαλότητας και φρεσκάδας, καθώς επίσης και μια 
όμορφη εμφάνιση του προσώπου. 

  με αλλαντοΐνη που καταπραΰνει τους      
    ερεθισμούς και επιταχύνει την επούλωση 
    των πληγών
  με εκχύλισμα από aloe vera που έχει   

   ενυδατικές  και αναζωογονητικές ιδιότητες 

Διαθέσιμες ευωδίες: 52p

250 ml

10,90 € 
43,60 €/1 L



TRIUMPH OF ORCHID
Οι ορχιδέες – τα ευαίσθητα αυτά άνθη, που συμβολίζουν τη χάρη, την τελειότητα και την πολυτέλεια, ήταν η 
πηγή της έμπνευσής μας για να δημιουργήσουμε τη μοναδική σειρά «Ο Θρίαμβος των Ορχιδέων». Οι πλούσιες 
συνθέσεις των καλλυντικών αυτών βασίζονται σε εκχύλισμα ορχιδέας και έχουν διακριτική λουλουδάτη ευωδία. 
Το ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΟΡΧΙΔΕΑΣ είναι ένα από τα πιο πολύτιμα συστατικά καθώς είναι γνωστό για τη δράση του κατά 
της γήρανσης, το αποτέλεσμα λείας επιδερμίδας που δημιουργεί και τις θρεπτικές του ιδιότητες.
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ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
MOISTURISING FACE WASH

Συνιστάται για την καθημερινή φροντίδα της 
κανονικής, μικτής, λιπαρής και ευαίσθητης 
επιδερμίδας. Πλούσια σύνθεση που βασίζεται 
σε γαλακτικό οξύ, το οποίο ενεργοποιεί την 
αναδόμηση των ιστών, και φυτική γλυκερίνη, η 
οποία παρέχει στο δέρμα έντονη ενυδάτωση. 

  με μάργαρο που προσδίδει λάμψη στο δέρμα

150 ml |  OP2

10,50 €
70,00 €/1 L

ΣΠΡΕΪ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
VITAMIN BODY MIST

Ενυδατώνει, τρέφει και βελτιώνει την κατάσταση 
του δέρματος καθώς ξεδιπλώνει τη λουλουδάτη 
ευωδία του. Η ελαφριά, μη λιπαρή σύνθεσή του 
επιτρέπει πολλές εφαρμογές μέσα στην ημέρα.

  έκρηξη βιταμινών: A + E + F

75 ml |  OA3

9,20 €
122,66 €/1 L

ΛΑΔΙ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ
SATIN BODY & HAIR OIL

Σχεδιασμένο για ολοκληρωμένη φροντίδα του 
δέρματος και των μαλλιών – προστατεύει από 
την υπερβολική ξηρότητα. Διαθέτει ελαφριά υφή 
που δεν βαραίνει τα μαλλιά και, όταν ψεκαστεί 
στο σώμα, απορροφάται αμέσως χαρίζοντας 
βελούδινη απαλότητα.

  με αργανέλαιο που τρέφει εντατικά 
το δέρμα και τα μαλλιά

75 ml |  OA1

9,70 €
129,33 €/1 L



ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Πολυτελείς σειρές από καλλυντικά για τη φροντίδα του δέρματος για τις γυναίκες, 
με ευωδίες που εναρμονίζονται με τα πολύ διάσημα αρώματα της Federico Mahora.
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣ | 200 ml 
PERFUMED BODY BALM 

Βελούδινη κρέμα που αγκαλιάζει 
το δέρμα με την αύρα των πιο 
όμορφων ευωδιών. Περιέχει ενυ-
δατικά και ενεργά αναζωογονητικά 
συστατικά. 

 πλούσια σε βιταμίνες και 
θρεπτικά      συστατικά 

Διαθέσιμες ευωδίες: 
33b, 81b, 173b

10,20 € 
51,00 €/1 L

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ | 200 ml  
PERFUMED SHOWER GEL  

Χαϊδεύει τις αισθήσεις με την μετα-
ξένια υφή του. Προσφέρει απαλό 
καθαρισμό στο σώμα χαρίζοντάς 
του διακριτικό άρωμα. 

Διαθέσιμες ευωδίες: 
18g, 33g, 81g, 173g

8,30 € 
41,50 €/1 L
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΜΑΛΛΙΩΝ  | 
50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Με κάθε κίνηση απελευθερώνει την αισθη-
σιακή ευωδία του perfume. Με τη μορφή 
πρακτικού σπρέι που μεταφέρεται εύκολα 
μέσα στην τσάντα. 

  με ειδικά επιλεγμένα πολυμερή
    που διορθώνουν εύκολα  το χτένισμα και    
    προσφέρουν λάμψη 

  με ceramides που αναδομούν 
    και λειαίνουν την τρίχα
 

Διαθέσιμες ευωδίες:   
18h, 33h, 81h, 173h

7,60 € 
152,00 €/1 L

Για εκέινονΓια εκείνη

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ROLL-ON 
| 50 ml
PERFUMED ANTIPERSPIRANT
ROLL-ON 
Χάρη στις συνδυαστικές λειτουρ-
γίες ως αποσμητικό και αρωματική 
σύνθεση, παρέχει αίσθηση άνεσης 
και φρεσκάδας. Ιδανικό για δρα-
στήριες και δυναμικές γυναίκες. 

Διαθέσιμες ευωδίες: 05r, 18r, 23r, 

33r, 81r, 173r

8,90 € 
178,00 €/1 L

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ | 200 ml  
PERFUMED SHOWER GEL  
Καθαρίζει σε βάθος το σώμα 
χαρίζοντας όμορφη ευωδία με την 
αισθησιακή νότα των πιο όμορφων 
αρωμάτων. Περιέχει πανθενόλη με 
ενυδατικές και αναζωογονητικές 
ιδιότητες.

Διαθέσιμες ευωδίες:  52g, 134g, 199g

8,30 € 
41,50 €/1 L

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ROLL-ON | 
50 ml  
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 
Η μοναδική σύστασή του μειώνει 
την εμφάνιση του υπερβολικού 
ιδρώτα και οι αρωματικές συνθέσεις 
ταιριάζουν τέλεια με τα αρώμα-
τα. Παρέχει αίσθηση άνεσης και 
φρεσκάδας. 

Διαθέσιμες ευωδίες: 52r,  134r, 199r

8,90 € 
178,00 €/1 L

ΑΟΣΜΟ ROLL-ON 
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON 
Άοσμο roll-on για γυναίκες και 
άνδρες που μπορεί να συνδυαστεί 
με οποιαδήποτε ευωδία. Προσφέρει 
προστασία που διαρκεί και δρα 
ενάντια στις δυσάρεστες μυρωδιές.

50 ml |  r01

8,90 € 
178,00 €/1 L



ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ
Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την εμφάνιση των μαλλιών μας. Για να είναι υγιή, δυνατά και λαμπερά, 
δημιουργήσαμε μια σειρά από σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών ανάλογα με τις ανάγκες και τον τύπο 
των μαλλιών.
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ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 
Με μεταλλικά στοιχεία από τη 
Μαύρη Θάλασσα. Καταπολεμά 
την πιτυρίδα, επαναφέρει την υγιή 
εικόνα των μαλλιών, χαρίζοντάς 
τους λάμψη και απαλότητα. 

  επαναφέρει τη φυσική
ισορροπία του τριχωτού 
της κεφαλής

200 ml | W06

8,50 € 
42,50 €/1 L

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΞΗΡΑ 
ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑ 
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO 
Σχεδιασμένο για ξηρά μαλλιά που 
σπάνε ή έχουν ταλαιπωρηθεί από 
βαφές, στέγνωμα ή ίσιωμα. 

  με εκχύλισμα κόκκινων αλγών 
και πανθενόλη 

  αποτέλεσμα: αναζωογονεί τα 
μαλλιά  χαρίζοντάς τους υγιή 
εμφάνιση 

  χρησιμοποιείται μαζί με 
το μαλακτικό για ξηρά και 
ταλαιπωρημένα μαλλιά

200 ml | W09

8,20 € 
41,00 €/1 L

ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 
MEN’S SHAMPOO 

Με εκχύλισμα αλγών και συστατικά 
που βελτιώνουν την κατάσταση του 
τριχωτού της κεφαλής, τα οποία 
περιορίζουν το αποτέλεσμα των 
λιπαρών μαλλιών και την πιτυρίδα.
  συνιστάται για  καθημερινή 

χρήση 
  με πικάντικη ευωδία κέδρου

200 ml | W08

8,20 € 
41,00 €/1 L

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΗΡΑ 
ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑ 
DRY AND DAMAGED HAIR CONDI-
TIONER 
Με εκχύλισμα αλγών, χυμό aloe 
vera, πρωτεΐνες σιταριού και 
ceramides Α2. 

  χρειάζεται ξέβγαλμα

150 ml | W11

6,50 € 
43,33 €/1 L
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ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΛΕΠΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟ
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO 
Με χυμό aloe vera και συστατικά 
που προσδίδουν όγκο στα μαλλιά, 
ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν το 
χτένισμα, συμβάλλουν ώστε να 
μην ηλεκτρίζονται και προσφέρουν 
ενυδάτωση.

  με εκχύλισμα αλγών και χυμό 
aloe vera για ενυδάτωση και   
μοναδική απαλότητα 
  αποτέλεσμα: δίνει όγκο 

στα μαλλιά και διευκολύνει 
το χτένισμα 

200 ml | W10

8,20 € 
41,00 €/1 L



ΚΡΕΜΑ ΠΟΔΙΩΝ ΒΑΘΙΑΣ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

Ενυδατώνει έντονα το κουρασμένο και 
σκληρό δέρμα των ποδιών, θρέφει, λειαίνει και 
αναζωογονεί τέλεια. Με περιεκτικότητα 8% σε 
ουρία η Κρέμα μειώνει το σκληρό δέρμα. Το 
σιτέλαιο ενδυναμώνει το δέρμα και το λιπαίνει 
απαλά, ενώ η προβιταμίνη Β5 καταπραύνει 
τους ερεθισμούς.

  αν χρησιμοποιείται τακτικά, μειώνει 
την τάση να δημιουργηθούν σκασμένες 
φτέρνες.

75 ml | S010

9,70 €
129,33 €/1 L

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΔΙΩΝ 
Αποδεδειγμένο αποτέλεσμα! Τα προϊόντα 
περιποίησης ποδιών προσφέρουν άνεση σε κάθε 
σας βήμα.

ΤΩΡΑ

ΝΕΑ &ΚΑΛΥΤΕΡΑ
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PEELING ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ 
SCRUB FOOT CREAM 

Τα κομματάκια φυσικής ελαφρό-
πετρας και φλοιού από κουκούτσι 
ελιάς παρέχουν αποτελεσματική 
απολέπιση και λειαίνουν το δέρμα. 
Το θρεπτικό ηλιέλαιο και το εκχύλι-
σμα αγγουριού προσφέρουν ευχά-
ριστη απαλότητα, ενώ η προβιτα-
μίνη Β5 ενεργοποιεί την ανάπλαση 
των κυττάρων, επαναφέροντας την 
υγιή εμφάνιση των ποδιών.  

  με εξωτικό άρωμα από λίτσι και 

μάνγκο

75 ml | S001

9,70 € 
129,33 €/1 L

GEL ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΟΔΙΑ 
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

Περιέχει εκχύλισμα άρνικα που 
ενισχύει τα αιμοφόρα αγγεία και 
βελτιώνει την κυκλοφορία του 
αίματος, μειώνοντας το πρήξιμο 
και παρέχοντας μία αίσθηση 
χαλάρωσης. Το φυσικό σύμπλεγμα 
από λευκή ιτιά και μανούκα διαθέτει 
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και 
μειώνει τον ιδρώτα. 

  με μενθόλη που προκαλεί αίσθηση 
δροσιάς

75 ml | S003

9,70 € 
129,33 €/1 L

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 
ΠΟΔΙΩΝ   
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

Έχει δημιουργηθεί με βάση επιλεγμένα 
ενεργά συστατικά με σκοπό την καθη-
μερινή ανακούφιση των ποδιών. Το εκ-
χύλισμα από άγριο κάστανο συσφίγγει 
τα αιμοφόρα αγγεία, ενώ ταυτόχρονα 
καταπραΰνει και ανακουφίζει. 

  με εκχύλισμα φασκόμηλου, 
το οποίο μειώνει τον ιδρώτα των  
ποδιών και παρέχει την αίσθηση  
φρεσκάδας

150 ml | S004

10,50 € 
70,00 €/1 L



AQUA MAGIC
Η σειρά AQUA MAGIC έχει δημιουργηθεί για τα παιδιά. Είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω των 3 ετών. Με τα 
προϊόντα αυτής της σειράς το μπάνιο γίνεται μια αξέχαστη περιπέτεια!
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ΣΠΡΕΪ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ
HAIR SHINE DETANGLING SPRAY  

Ψεκάστε στα μαλλιά – βρεγμένα ή στεγνά – και χτενίστε τα! Δεν χρειάζεται 
ξέβγαλμα και τα μαλλιά δεν ηλεκτρίζονται! Χάρη στο σπρέι, οι άκρες των 
μαλλιών αποκτούν απαλότητα, λάμψη και όγκο, ενώ μυρίζουν υπέροχα, σαν 
φρέσκο πεπόνι. 

  εύκολο χτένισμα 
 δεν χρειάζεται ξέβγαλμα

200 ml | D007

8,90 € 
44,50 €/1 L

ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2 ΣΕ 1 
SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1 

Με ένα απαλό καλλυντικό μπορείτε να πλύνετε και το σώμα και τα μαλλιά. 
Με ειδική υποαλλεργική σύνθεση, που έχει δημιουργηθεί ειδικά για παιδιά. 
Εκπέμπει υπέροχο άρωμα τροπικών φρούτων.

  δεν προκαλεί τσούξιμο στα μάτια
  με προβιταμίνη Β5 και εκχύλισμα μαργαρίτας

200 ml | D002

9,90 € 
49,50 €/1 L
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MIX & MATCH
Διαλέξτε, ταιριάξτε, ανακατέψτε και αντικαταστήστε! Με το Mix & Match έχετε την απόλυτη ελευθερία 
επιλογής των καλλυντικών που θα τοποθετήσετε στην παλέτα σας! Σκιές ματιών, ρουζ, πούδρες, highlighters 
(πούδρες λάμψης) – διαλέξτε τα αγαπημένα σας και δημιουργήστε το δικό σας ονειρεμένο σετ. Οι παλέτες 
είναι βολικές, οικολογικές και πολύ ασφαλείς λόγω του μαγνητικού τους κουμπώματος. Θα τις χρησιμοποιείτε 
για πάντα!για πάντα!

MIX & MATCH ΜΙΚΡΗ ΠΑΛΕΤΑ
MIX & MATCH SMALL PALETTE

Αυτή η μαγνητική παλέτα μπορεί να φιλοξενήσει 
τέσσερις σκιές ή ένα ρουζ και ένα highlighter ή μια 
πούδρα ή μια μίξη με δύο σκιές και ένα ρουζ, αν 
προτιμάτε!
Είναι όλα στο χέρι σας!

608101 

10,00 €

MIX & MATCH ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΛΕΤΑ
MIX & MATCH LARGE PALETTE 

Μια μεγάλη παλέτα προσφέρει ατέλειωτους 
συνδυασμούς καλλυντικών. Μπορείτε να 
συνδυάσετε δύο πούδρες, τέσσερα ρουζ, οχτώ 
σκιές ή μια μίξη αυτών. Απολαύστε τη μίξη και 
το ταίριασμα των αγαπημένων σας προϊόντων 
μακιγιάζ και δημιουργήστε ένα τέλειο σετ ταξιδίου.   

608102 

11,50 €  ΜΑΤ
 ΣΑΤΙΝΕ

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΕΣ
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PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

COCKTAIL PEACH 
602202

LIBERTÉ 
602206

CHARISMA 
602201

WILD SUNSET 
602204

DESIRE 
602203

AFTERGLOW 
602103

WHITE GOLD
602101

THE ONE 
602102

AMOUR 
602205

PEACH PASSION
606002

SILVER LINING 
606008

 

MOONDUST
606021

 

GALAXY
606010

 

INFUSION
606003

  

FADE TO BLACK
606005

 

NAUTICA
606017

 

DARK CHOCOLATE
606018

AUBERGINE QUEEN
606007

 

COPPER GODDESS
606016

NATURAL BEIGE 
602004

FIRST LOVE
606012

 

ALCHEMY
606004

GOLDEN RULE
606011

COLD SUGAR
606019

 

 NAKED SHIMMER
606020

GOLDEN TAN 
602001

 

CHERRY COLA
606006

 

SHOWTIME
606009

 

SIN
606014

 

DOLCE VITA
606015

 

ANONYMOUS
606022

 

WRAPPED IN SILK
606013

 

2,
5 

g

2,
8 

g

3 
g

2,
8 

g

14
 g

13
 g

15
 g

MIX & MATCH ΣΚΙΑ
MIX & MATCH EYESHADOW 

2,5 g,  2,8 g,  3 g

6,10 €
244,00 € / 100 g, 217,85 € /100 g, 203,33 € /100 g

MIX & MATCH ΠΡΟΪΟΝΤΑ

NEW
MIX & MATCH 
ΠΟΥΔΡΑ 
MIX & MATCH POWDER 

13 g,  14 g,  15 g 

12,90 €
99,23 € / 100 g, 92,14 € / 100 g, 86,00 € / 100 g

MIX & MATCH 
ΡΟΥΖ 
MIX & MATCH BLUSH 

6,5 g 

9,90 €
152,30 € / 100 g

MIX & MATCH 
ΠΟΥΔΡΑ ΛΑΜΨΗΣ 
MIX & MATCH HIGHLIGHTER 

6,5 g 

11,40 €
175,38 € / 100 g
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CREAM
601201

LIGHT BEIGE
601202

GOLDEN BEIGE
601203

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ MAKE UP – σελ. 97

LIFTING FOUNDATION 
LUMI LIFT LIQUID FOUNDATION 

Μια μοναδική αναζωογονητική σύνθεση η οποία 
βοηθάει στην καταπολέμηση της γήρανσης του 
δέρματος! Προσθέτει λάμψη, καλύπτει τις ατέλειες 
και λειαίνει τις γραμμές. Τέλειο για το δέρμα που 
είναι θαμπό λόγω της γήρανσης ή των εξωτερικών 
παραγόντων. 

 μοναδικός συνδυασμός αντιγηραντικών 
συστατικών με διορθωτικές-καλυπτικές 
χρωστικές ουσίες

  αποτέλεσμα βελούδινης, λείας και 
ομοιόμορφης επιδερμίδας

30 ml 

19,20 €
63,99 €/ 100 ml



DESERT BEIGE
601103

CASHEW
601102

NUDE
601101
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AIRBRUSH FOUNDATION ΓΙΑ 
ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
FLAWLESS AIRBRUSH FOUNDATION 

Μια φυσική, φρέσκια και ομοιόμορφη εμφάνιση 
σε συνδυασμό με βελούδινη απαλότητα. Βελτιώνει 
τέλεια την εμφάνιση του μεικτού δέρματος με 
ατέλειες και αλλαγές στο χρώμα.

 με υψηλή περιεκτικότητα σε 
μικροχρωστικές οι οποίες καλύπτουν 
τους αποχρωματισμούς και τις λεπτές 
γραμμές

 με βιταμίνη Ε με αντιγηραντικές, 
ενυδατικές και λειαντικές ιδιότητες

30 g 

16,90 €
56,33 € / 100 g

«ΑΝΑΜΕΙΞΕ ΤΟ 2!» MAKEUP 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
BLEND IT 2! MAKEUP SPONGE

Απλώνει τέλεια τη βάση για μέικ απ, το μέικ απ, το 
υγρό concealer και το ρουζ σε κρέμα.

 σε ένα εξαιρετικά βολικό σχήμα 

608103 

6,70 €

«ΑΝΑΜΕΙΞΕ ΤΟ!» ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΙΑ 
ΤΟ MAKEUP ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ 
BLEND IT! LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Βοηθάει στο να δημιουργήσετε το τέλειο μακιγιάζ. 
Ιδανικό για εφαρμογή π.χ. μέικ απ και concealer. 

 χωρίς latex

 ένα μοναδικό, ακριβές σχήμα

608104 

9,50 €
IVORY
601001

VANILLA
601002

NEUTRAL BEIGE
601003

ΠΡΟΣΩΠΟ
Άψογη επιδερμίδα, κόκκινα μάγουλα…Δείξτε φρέσκια και λαμπερή κάθε μέρα! Ειδικά για εσάς, 

δημιουργήσαμε μια μεγάλη γκάμα καλλυντικών μακιγιάζ για το πρόσωπο σε αποχρώσεις που ταιριάζουν 
τέλεια σε όλους τους τύπους ομορφιάς.

NEW

MAKE UP ΓΙΑ ΜΑΤ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
MATTE ME UP FOUNDATION 

Παρέχει στο δέρμα μια φυσική, φρέσκια εμφάνιση. 
Η βιταμίνη Β3 μειώνει την εμφάνιση των πόρων και 
τη γυαλάδα του δέρματος. Κατάλληλο για μεικτό 
και λιπαρό δέρμα.

 ματ, ομοιόμορφο χρώμα που διαρκεί και 
βελούδινο τελείωμα

 καλύπτει τις ατέλειες και τις λεπτές 
γραμμές

 ένας μοναδικός συνδυασμός χρωστικών 
και συστατικών σε σκόνη

30 g 

16,90 €
56,33 € / 100 g
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FB01 FB02

HONEY CAKE

FL26

ΒΑΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  
SILICONE BASE

Παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ. Χαρίζει ματ 
αποτέλεσμα και εξασφαλίζει φρέσκια εμφάνιση 
για περισσότερο χρόνο. Κάνει το δέρμα λείο και 
φροντίζει ώστε οι πόροι και οι λεπτές ρυτίδες να 
μην είναι ορατές. 

 με σύμπλεγμα βιταμινών C και Ε 
που έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες

 συνιστάται για δέρμα που χρειάζεται        
ματ αποτέλεσμα και έχει την τάση 
να γυαλίζει

15 ml | FB01

10,80 €
72,00 € / 100 ml

ΒΑΣΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ   
BEAUTY CREAM PRIMER 

Χάρη στις χρωστικές ουσίες το δέρμα αποκτά 
υγιή λάμψη, ενώ οι ατέλειες και οι λεπτές ρυτίδες 
γίνονται λιγότερο ορατές. Η απαλή ροζ απόχρωση 
αναζωογονεί το δέρμα και μειώνει τα σημάδια της 
κόπωσης. 

 το υαλουρονικό οξύ και 
το Hydromanil® ενυδατώνουν 
 βαθιά και λειαίνουν το δέρμα

 είναι ιδανικό αν το δέρμα σας 
είναι θαμπό, ταλαιπωρημένο και 
έχει πάψει να είναι λαμπερό

15 ml | FB02 

8,70 €
58,00 € / 100 ml

FOUNDATION ΓΙΑ ΜΑΤ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   
TOTAL MATTE FOUNDATION 

Το ματ αποτέλεσμα διαρκεί μέχρι και 10 ώρες. 
Χαρίζει ομοιομορφία στον τόνο της επιδερμίδας, 
καλύπτει τις κηλίδες, τις ατέλειες και τους πόρους. 

 ευχάριστο αποτέλεσμα με υφή   
βελούδινου αφρού

 συνιστάται για λιπαρό και μικτό δέρμα      
που έχει την τάση να γυαλίζει

25 ml 

19,20 €
76,80 € / 100 ml



PORCELAIN

K009 

NATURAL CREAM

K005

SAND BEIGE

K006

ALABASTER 

K008

IVORY

K001

NATURAL BEIGE

K003

WARM WALNUT 

 FL18

BEIGE NUDE

K002
GINGER CAKE

 FL19
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PORCELAIN BEIGE

 C01 
MEDIUM BEIGE

 C02

LIGHT CONCEALER 
LIGHT CONCEALER

LUMINOUS EFFECT

Καλύπτει τέλεια τους μαύρους κύκλους κάτω από 
τα μάτια και τις δυσχρωμίες. Καθιστά τις λεπτές 
ρυτίδες λιγότερο ορατές.

 σύνθεση που έχει εμπλουτιστεί 
με συστατικά που καταπραΰνουν 
και βιταμίνη Ε

 μειώνει τα σημάδια της κόπωσης   
χαρίζοντας στο δέρμα φρεσκάδα 
και λάμψη

2,2 g 

15,70 €
713,63 € / 100 g

30 ml 

19,20 €
64,00 € / 100 ml

FOUNDATION  
SECOND SKIN FOUNDATION

Έχει δημιουργηθεί με μικροσκοπικές 
χρωστικές ουσίες που προσαρμόζονται τέλεια 
στο φυσικό τόνο της επιδερμίδας και καλύπτουν 
τις ατέλειες αντανακλώντας το φως.

 χαρίζει απαλή λάμψη

 ελαφριά σύνθεση

 κατάλληλο για όλους τους τύπους 
δέρματος 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
COVER MAKE-UP   
ADVANCED FOUNDATION

COVERING EFFECT

Ένας ειδικά επιλεγμένος συνδυασμός από 
πολυμερή διασφαλίζει τέλεια κάλυψη και 
βελούδινο αποτέλεσμα. Απλώνεται εύκολα και 
παρέχει φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να μοιάζει 
με «μάσκα».

 οι χρωστικές ουσίες με επικάλυψη  
σιλικόνης εξασφαλίζουν σταθερό  
χρώμα

 κατάλληλο για όλους  τους τύπους 
δέρματος
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GENIUS NUDE

CC04
BRIGHT IVORY

CC06

BRILLIANT PEACH

 CC10
WISE GREEN

CC09

ΒΑΣΗ CC COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Συνδυάζει αρκετές λειτουργίες: τρέφει το δέρμα, 
χαρίζει ομοιόμορφο τόνο, προετοιμάζει για το 
make-up και παρατείνει τη διάρκειά του.   

 η πράσινη απόχρωση εξουδετερώνει 
τις κοκκινίλες και διορθώνει τις ατέλειες

 συνιστάται για δέρμα με ευρυαγγείες
και έντονη κοκκινίλα

15 ml 

11,50 €
76,66 € / 100 ml

ΚΡΕΜΑ CC COLOUR & CARE 
CC CREAM COLOUR & CARE  

Ένας πρωτοποριακός συνδυασμός που αποτελείται 
από θρεπτική κρέμα, foundation και φίλτρο UV 
– όλα όσα χρειάζεται το δέρμα σε ένα προϊόν. Η 
Κρέμα CC Colour & Care τρέφει και ενυδατώνει το 
δέρμα, κάνοντάς το λείο, ελαστικό και απαλό. 

 καλύπτει τις ατέλειες δίνοντας στο   
δέρμα φρέσκια και φυσική εμφάνιση 

 αποτέλεσμα: λαμπερό, φρέσκο και      
υγιές δέρμα που ακτινοβολεί φυσική   
ομορφιά

30 ml 

16,90 €
56,33 € / 100 ml

ΒΑΣΗ CC COLOUR & CARE  
CC PRIMER COLOUR & CARE

Χαρίζει ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα, τρέφει 
και την προετοιμάζει για περαιτέρω περιποίηση. 
Παρατείνει τη διάρκεια του make-up και εγγυάται 
ένα ματ αποτέλεσμα. Η ΡΟΔΑΚΙΝΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 
φωτίζει 
την επιδερμίδα και εξουδετερώνει τις ατέλειες.

 η ροδακινί απόχρωση φωτίζει 
την επιδερμίδα και εξουδετερώνει 
τις ατέλειες

 η ιδανική λύση για δέρμα με δυσχρωμίες     
και ανομοιόμορφο τόνο

15 ml 

11,50 €
76,66 € / 100 ml

ΣΕΙΡΑ CC
Είναι απαιτητικό το δέρμα σας; Θα 
θέλατε να του παρέχετε οτιδήποτε 
χρειάζεται; Αν ναι, δεν χρειάζεται 
να περνάτε ώρες μπροστά από 
τον καθρέφτη. Τα καλλυντικά CC 
αποτελούν μια ιδιαίτερη σειρά η 
οποία πρόκειται να καλύψει όλες τις 
ανάγκες της επιδερμίδας σας.  
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CLEVER HONEY

 CC08

SENSIBLE BISCUIT

 CC07

ΠΟΥΔΡΑ CC COLOUR & CARE   
CC POWDER COLOUR & CARE

Μοναδική πούδρα με πολλές λειτουργίες που 
χαρίζει ομοιόμορφο τόνο, τρέφει και προστατεύει 
την επιδερμίδα, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται τέλεια 
κάλυψη και αψεγάδιαστη εμφάνιση. Καλύπτει 
τέλεια τις κοκκινίλες και τις ατέλειες, παρέχει 
βελούδινη απαλότητα στο δέρμα.

 με βιταμίνες C και Ε, εκχύλισμα 
σμέουρων και έλαιο από φρούτα του 
πάθους που λειαίνει

 εγγυάται ματ αποτέλεσμα που διαρκεί

6,5 g 

13,90 €
213,84 € / 100 g



1.

2.

3.

OPAL

P003

ΠΑΛΕΤΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΕΣ
CONTOUR KIT  

Αναντικατάστατο σετ για επαγγελματικό contouring: πούδρα για 
κοψίματα, μπρονζέ πούδρα και πούδρα για λάμψη. Αποχρώσεις 
που συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους, οι οποίες επιτρέπουν τον 
σχηματισμό του περιγράμματος του προσώπου, δίνουν έμφαση στα 
χαρακτηριστικά του και καλύπτουν τις ατέλειες. 

 περιλαμβάνει συστατικά που  μειώνουν το αποτέλεσμα 
μιας λιπαρής επιδερμίδας

 σε κομψή κασετίνα με καθρεφτάκι

6,6 g | ZT1

15,70 €
237,87 € / 100 g

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  
BLOTTING PAPER ROLL

Δίνει τέλειο ματ αποτέλεσμα και εμποδίζει την υπερβολική 
γυαλάδα του δέρματος.

 δεν καταστρέφει το μακιγιάζ

 με έναν βολικό μηχανισμό κοπής – κόβετε τόσο όσο 
χρειάζεστε

608105

6,60 €

ΠΟΥΔΡΑ ΣΕ COMPACT  
MINERAL POWDER

ILLUMINATING EFFECT

Τα μικροσωματίδια χρωστικών ουσιών φωτίζουν 
διακριτικά την επιδερμίδα και καλύπτουν ρυτίδες 
και ατέλειες.

 με σύμπλεγμα βιταμινών A, E και F 
που χαρίζει στην επιδερμίδα όμορφη   
και υγιή εμφάνιση

9 g 

14,70 €
163,33 € / 100 g

1. ΠΟΥΔΡΑ ΓΙΑ 
ΚΟΨΙΜΑΤΑ 

2. ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΠΟΥΔΡΑ

3. ΠΟΥΔΡΑ 
ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ
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NEW
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P005

AMBER

 P002

PERFECT BEIGE

 P014

DESERT ROSE

P001

HONEY BROWN

NP10

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΟΥΔΡΑ 
ΣΕ ΣΚΟΝΗ  
FIXING POWDER  

Εγγυάται ένα αποτέλεσμα με διάρκεια. Ένας 
τέλειος συνδυασμός από μεταλλικά στοιχεία 
χαρίζει στο δέρμα ματ αποτέλεσμα και βελούδινη 
υφή. 

 προσαρμόζεται τέλεια στον τόνο          
του foundation και στον τόνο της   
επιδερμίδας

 με διακριτικό άρωμα λευκού τσαγιού

10 g | P005 

11,50 €
115,00 € / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
MINERAL LOOSE POWDER  

Ιδανική για σταθερή εφαρμογή του foundation 
και για ένα άψογο τελείωμα του make-up. Περιέχει 
πυρίτια που μειώνει ορατά τις ρυτίδες και τις μικρές 
ατέλειες.

 με καολίνη που απορροφάει την   
 υπερβολική έκκριση σμήγματος

 εξαιρετικό αποτέλεσμα με διάρκεια

10 g 

13,90 €
139,00 € / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ ΣΕ COMPACT    
MINERAL POWDER

BRONZING EFFECT
Δύο τέλεια συνδυασμένες αποχρώσεις χαρίζουν 
ζεστό τόνο και καταπληκτική χρυσαφένια λάμψη 
στην επιδερμίδα.

 περιέχει έλαιο αργκάν που 
προσφέρει  εντατική ενυδάτωση και 
αναζωογόνηση στο δέρμα

10 g 

14,70 €
147,00 € / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ ΣΕ COMPACT  
MINERAL POWDER

MATTIFYING EFFECT

Τα ειδικά επιλεγμένα συστατικά 
που περιέχει δημιουργούν ένα 
ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα.

 έχει δημιουργηθεί ειδικά για           
ανανέωση του μακιγιάζ κατά 
τη διάρκεια της ημέρας 

9 g 

14,70 €
163,33 € / 100 g
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GOLDEN BROWN

 P004

 P020

GOLDEN JEWEL

 P016

PRECIOUS PINK

 P015

DELICIOUS PAPAYA

 R003

BAKED POWDER    
BAKED POWDER

SUN-KISSED EFFECT

Περιέχει ιριδίζουσες χρωστικές ουσίες που 
χαρίζουν στο δέρμα εμφάνιση φυσικού 
μαυρίσματος και μια απαλή λάμψη. Είναι 
αναντικατάστατη όταν θέλετε να φωτίσετε το 
πρόσωπο, το ντεκολτέ και τους ώμους. Μπορείτε 
να τη χρησιμοποιήσετε και ως χρυσή σκιά.   

 για γυναίκες που λατρεύουν 
τη διακριτική λάμψη

7 g 

15,70 €
224,28 € / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ BAMBOO   
BAMBOO POWDER  

Διαφανής, κατάλληλη για όλους τους τύπους 
δέρματος. Ιδανική για τις μικρές βελτιώσεις κατά 
τη διάρκεια της ημέρας και για το τελείωμα του 
μακιγιάζ.

 με εκχύλισμα bamboo που προσφέρει 
ματ αποτέλεσμα

 ένα καλλυντικό που σίγουρα πρέπει
να έχετε μαζί σας

6,4 g | P020 

11,50 €
179,68 € / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ   
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER  

Τονίζει το αποτέλεσμα φυσικής λάμψης, χαρίζοντας 
λαμπερή εμφάνιση στο θαμπό και ταλαιπωρημένο 
δέρμα.   

 ιδανική για να τονίσετε τα ζυγωματικά      
σας και το περίγραμμα του προσώπου

 χαρίζει διακριτική λάμψη και υγιή   
εμφάνιση

8 g 

10,80 €
135,00 € / 100 g

BAKED BLUSH  
BAKED BLUSH 

Με υψηλή συγκέντρωση σε ιριδίζοντα 
μικροσωματίδια εξασφαλίζει ένα ιριδίζον λαμπερό 
και όμορφο χρώμα.

 ένας απλός τρόπος να κάνετε το 
κουρασμένο πρόσωπο να δείχνει λαμπερό 
και ξεκούραστο

  εμπλουτισμένο με έλαιο Jojoba που 
ενυδατώνει το δέρμα

1,4 g 

11,30 €
807,14 € / 100 g



MAKEUP   / ΠΡΟΣΩΠΟ | 75 

CORAL

 R002

SUN TOUCH

 R001

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ  
MAKE UP SETTING SPRAY  

Δημιουργεί μια αόρατη στρώση που προστατεύει 
το μακιγιάζ. Δεν προκαλεί αποτέλεσμα που να 
κολλάει ή να τραβάει το δέρμα.

 αναζωογονεί και προσδίδει υγιή    
λάμψη κατά τη διάρκεια της ημέρας

 σε μορφή σπρέι, με ελαφριά σύνθεση   
που ενυδατώνει

100 ml | UM1 

9,50 €
95,00 € / 100 ml

ΠΟΥΔΡΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕΣ   
GLOW POWDER PEARLS

ILLUMINATING EFFECT

Οι χρωματιστές πέρλες τονίζουν τη φυσική ομορφιά 
της επιδερμίδας και δημιουργούν ένα τέλειο, 
ξεκούραστο αποτέλεσμα μακιγιάζ.   

 ταιριάζει σε καθημερινό 
και βραδινό μακιγιάζ!

 20 g | P009

 17,97 €
   89,85 € / 100 g

ΡΟΥΖ ΣΕ COMPACT    
MINERAL BLUSH  

Οι κομψές αποχρώσεις τονίζουν διακριτικά 
τα ζυγωματικά και δίνουν σχήμα στο οβάλ 
περίγραμμα του προσώπου.

 προσδίδει γοητεία και νεανική   
φρεσκάδα στο πρόσωπο

 με ενυδατικό ζαφείρι και σύμπλεγμα   
βιταμινών A, E και F που φροντίζει 
την ομορφιά της επιδερμίδας 

8 g 

9,50 €
118,75 € / 100 g



ΜΑΤΙΑ
Προκαλέστε με τα μάτια σας! Με τα καλλυντικά μας θα δώσετε το σχήμα 

που θέλετε και θα το τονίσετε δημιουργώντας εντυπωσιακά αποτελέσματα 
καθημερινού και βραδινού μακιγιάζ. Γνωρίστε τα υπέροχα χρώματα των 

καλλυντικών μας για τα μάτια!
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SANDY EMERALD 

SK7

BLUR BURGUNDY

SK6

VOLCANIC BROWN

SK8

CHOCOLATE MOUSSE

SK1

HEATHER INTENSE

SK5

ΔΙΠΛΕΣ ΣΚΙΕΣ
DUO EYESHADOWS 

Ένας άψογος συνδυασμός δύο αποχρώσεων 
που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
εντυπωσιακό μακιγιάζ.

 επιλέξτε μεταξύ του κομψού 
περλέ-ημι-ματ (Volcanic Brown) και 
του κομψού σατινέ-ημι-ματ (Blur 
Burgundy, Sandy Emerald) σκιών

3 g 

8,20 €
273,33 € / 100 g

ΤΡΙΠΛΕΣ ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ  
MINERAL EYESHADOWS 

Ένας αρμονικός συνδυασμός τριών 
χρωμάτων. Με διακριτική ιριδίζουσα λάμψη.

 σύνθεση βασισμένη σε προσεκτικά 
επιλεγμένα μεταλλικά στοιχεία

6 g 

11,50 €
115,00 € / 100 g
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ΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ 
EYESHADOW BASE 

Αυξάνει την ένταση και το βάθος των χρωμάτων. 
Παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ των ματιών.

 η απόχρωση στο χρώμα του δέρματος 
που καλύπτει τις ατέλειες και χαρίζει 
ομοιόμορφο τόνο στο δέρμα.

 κατάλληλο για όλους τους τύπους σκιών

4 g | CB01

7,90 €
197,50 € / 100 g CB01



CHARCOAL NIGHT
606029

 

CHAMPAGNE BLISS
606027

 

NUDE BEIGE
606023

CHOCOLATE PUDDING
C045

ANTIQUE PINK
606031

GOLD SPARKLE
606028

PORCELAIN PINK
606024

 

MOON DUST
606025

 

VANILLA DIAMOND
606030

 MAGIC ROSE
C009

 

AQUATIC GREEN
C010

 
MALACHITE ESSENCE
606026

 

MILK SHAKE
C041
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1,
3 

g

1 
g

ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
MINERAL LOOSE EYESHADOWS 

Μεγάλη ποικιλία σε έντονα χρώματα.

 υγρή και στεγνή εφαρμογή

 εφαρμόστε: με ένα απλό πινέλο, 
σφουγγάρι ή με το δάχτυλο

1 g,  1,3 g 

6,20 €
620,00 € / 100 g,  476,92 € / 100 g

ΝΕΑ 
ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ!

 ΜΑΤ
 ΣΑΤΙΝΕ

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΕΣ
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CLASSIC BROWN

EL04

DECADENCE BLACK

M01

MALACHITE GREEN

M06

DARK BLUE

M05

FROZEN GREY

M04

CRYSTAL BLACK

KR11

ASTRAL BLUE

KR12

CARBON BLACK

EL01

ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΜΟΛΥΒΙ 
ΜΑΤΙΩΝ  
DIAMOND EYE PENCIL  

Με διαμαντένια μικροσωματίδια που προσδίδουν 
λάμψη στο βλέμμα. Χρησιμοποιήστε το 
σφουγγαράκι ανάμιξης που περιέχει για να 
δημιουργήσετε αποπλανητικό αποτέλεσμα smoky 
eyes. 

 εντυπωσιακό αποτέλεσμα

 αδιάβροχο

0,34 g  

8,20 €
2.411,76 € / 100 g

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΤΙΩΝ   
AUTOMATIC EYE PENCIL

LONG-LASTING EFFECT

Ιδανικό για καθημερινό και βραδινό μακιγιάζ. 
Σχεδιάζει με ακρίβεια λεπτές και πυκνές γραμμές.   

 βαθιά κομψά χρώματα

 με πρακτική ξύστρα στη βάση

 αδιάβροχο

0,31 g  

6,20 €
2.000 € / 100 g

LIQUID EYELINER  
LIQUID EYELINER  

Δίνει έμφαση στο σχήμα των ματιών και 
ένταση στο βλέμμα κάνοντας τις βλεφαρίδες 
να δείχνουν πιο ογκώδεις

 ένας τέλειος τρόπος για ένα γρήγορο  
και κομψό μακιγιάζ

 άψογη και εύκολη εφαρμογή

1,1 ml  

10,50 €
954,54 € / 100 ml

Αποθηκεύστε το σε 

κάθετη θέση με την άκρη να κοιτάζει 

προς τα κάτω!
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DEEP BLACK

607001

BOTTLED EYELINER  
BOTTLED EYELINER  

Έντονο μαύρο χρώμα και απίστευτη ακρίβεια για 
ένα εκφραστικό και παιχνιδιάρικο μακιγιάζ ματιών. 

 αποτέλεσμα που διαρκεί χωρίς 
να χρειάζεται ανανέωση κατά τη   
 διάρκεια της ημέρας!

 υποαλλεργική σύνθεση, ασφαλής για   
τα ευαίσθητα μάτια

5 ml  

10,50 €
210,00 € / 100 ml
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NUT BROWN

KR08
DARK BRONZE

KR14

ΣΕΤ ΦΡΥΔΙΩΝ   
EYEBROW SET  

Η πρακτική κασετίνα περιέχει κερί που δίνει σχήμα 
στα φρύδια, δύο ματ πούδρες για εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα και μία σκιά που φωτίζει το κόκκαλο των 
φρυδιών. 

 οριοθετεί τέλεια τα φρύδια και         
εγγυάται ένα κομψό και φυσικό   
αποτέλεσμα

5,2 g | ZB1 

11,50 €
221,15 € / 100 g

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΦΡΥΔΙΩΝ  
AUTOMATIC BROW PENCIL

Τονίζει το σχήμα των φρυδιών και 
τα κάνει να φαίνονται πιο πυκνά.  

 εγγυάται ένα βαθύ χρώμα 
που δεν χάνει τη διάρκειά του 
και ένα φυσικό αποτέλεσμα

 με ξύστρα στη βάση

0,31 g  

6,30 €
2.032,25 € / 100 g

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΦΡΥΔΙΩΝ   
TATTOO BROW TINT

Τέλειο και φυσικό χρώμα χωρίς μουτζούρες.   

 αποτέλεσμα που διαρκεί

3 ml  

11,40 €
380,00 € / 100 ml

Εφαρμόστε 
την άκρη σε καθαρό, μη λιπαρό δέρμα. 

Αποθηκεύστε σε οριζόντια θέση. 

BISTRE

KR10
AUBURN

KR09
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** ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 29 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 29-53 ΕΤΩΝ.

επιβεβαίωσαν ότι βελτιώθηκε 

η κατάσταση των βλεφαρίδων 

τους μετά από 4 εβδομάδες 

χρήσης.* **

Το 90%
των γυναικών

ΒΑΣΗ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ & 
GEL ΦΡΥΔΙΩΝ  
BROW & LASH CREATOR 

Ένα αναντικατάστατο δίδυμο που απαρτίζεται 
από gel φρυδιών και βάση για μάσκαρα, το οποίο 
δημιουργεί ένα γοητευτικό βλέμμα και ένα τέλειο 
μακιγιάζ ματιών. 

 το διαφανές gel διαμορφώνει τέλεια   
τις ατίθασες τριχούλες των φρυδιών 
και διατηρεί το σχήμα του

 η βάση προσδίδει πυκνότητα και    
μάκρος στις βλεφαρίδες, με αποτέλεσμα 
να αποκτούν περισσότερο όγκο και 
έντονο αποτέλεσμα από την πρώτη 
κιόλας εφαρμογή

14 ml  | Z004

10,80 €
77,14 € / 100 ml

NEW DIMENSION LASH 
MASCARA 
NEW DIMENSION LASH MASCARA 

Ειδικά επιλεγμένα πολυμερή, κάνουν την 
Μάσκαρα να παραμένει στις βλεφαρίδες για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 διακριτικά τονισμένες, φυσικές 
βλεφαρίδες

 ένα κλασικό βουρτσάκι χωρίζει 
τέλεια τις βλεφαρίδες και εμποδίζει 
τον σχηματισμό κόμπων

7 ml | Z001 HYPNOTIC BLACK

10,60 €
151,42 € / 100 ml

SERUM ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ  
LASH SPECIALIST SERUM  

Το συμπυκνωμένο φίλτρο ενεργοποιεί 
την ανάπτυξη των βλεφαρίδων και 
αποτρέπει την απώλειά τους.

 οι βλεφαρίδες αποκτούν περισσότερο      
μάκρος, πυκνότητα και όγκο

 υποαλλεργική σύνθεση, κατάλληλη   
για όσους φορούν φακούς επαφής

4 ml  | LS1

17,45 €
436,25 € / 100 ml
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ΜΑΣΚΑΡΑ 3 STEP 
3 STEP MASCARA 

Μια πρωτοποριακή σύνθεση που αυξάνει 
θεαματικά τον όγκο των βλεφαρίδων και 
τις ενυδατώνει τέλεια. 

 3 σε 1: μακριές, πυκνές 
 και σηκωμένες βλεφαρίδες

 το βουρτσάκι έχει ειδικό σχήμα  
ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή  
της μάσκαρας από τη ρίζα ως 
τις άκρες

8 ml | Z002 PERFECT BLACK

10,80 €
135,00 € / 100 ml

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΜΑΣΚΑΡΑ  
PHENOMENAL MASCARA 

Η βελτιωμένη σύνθεση και το 
εξαιρετικά ακριβές βουρτσάκι της 
μάσκαρα εγγυώνται ένα πανοραμικό 
αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες. 
Περιέχει πρωτοποριακά συστατικά 
που ενισχύουν την ανάπτυξη των 
βλεφαρίδων.

 πιο μακριές, πυκνές 
βλεφαρίδες 
που χωρίζονται τέλεια και 
σχηματίζουν εντυπωσιακές 
καμπύλες

 το μίνι ελαστικό βουρτσάκι 
τονίζει τέλεια ακόμα και τις 
ευαίσθητες  βλεφαρίδες

10 ml | Z000 INTENSE BLACK

11,50 €
115,00 € / 100 ml

EXPERT ΜΑΣΚΑΡΑ 
ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ  
LASH EXPERT MASCARA   

Η βελτιωμένη της σύνθεση και 
το εξαιρετικά ακριβές βουρτσάκι 
εγγυώνται ένα πανοραμικό 
αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες. 
Περιέχει καινοτόμα συστατικά που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
βλεφαρίδων. 

 μακριές και πυκνές 
βλεφαρίδες,  που 
χωρίζονται τέλεια

 ελαστικό μίνι-βουρτσάκι που  
τονίζει τέλεια ακόμα και τις πιο  
ευαίσθητες βλεφαρίδες

11 ml | Z009 GLAM BLACK

10,80 €
98,18 € / 100 ml

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TOP COAT 
ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ 
WATERPROOF LASH TOP COAT   

Δημιουργεί ένα αόρατο στρώμα που 
κάνει την κάθε μάσκαρα αδιάβροχη. 
Προστατεύει ενάντια στους κόμπους 
και τις μουτζούρες. 

 προστατεύει τις βλεφαρίδες  
ενάντια στην υγρασία και το 
νερό

 υποαλλεργική σύνθεση

8 ml | WM1 

10,80 €
135,00 € / 100 ml
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ENGLISH ROSE
 604002

BERRY IN LOVE
604004

FOREVER MAGENTA
 604006

ROYAL RASPBERRY
 604003

COOL CANDY
604001

COOL PASSION 
604005

RUNWAY PLUM 
604007

BURGUNDY NIGHT 
604008

NEW

ΥΓΡΟ ΜΑΤ ΚΡΑΓΙΟΝ
MATTE LIQUID LIPSTICK 

Εκπληκτικό ματ κραγιόν και πλήρη κάλυψη με την 
πρώτη εφαρμογή. Η νέα ματ διάσταση.

 δεν αφυδατώνει τα χείλη

 βαθιά, χρώματα που τραβούν την 
προσοχή

7 ml 

12,40 €
177,14 € / 100 ml
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1 2 

ΧΕΙΛΗ
Θέλετε απαλό και διακριτικό ή έντονο και συμπαγές χρώμα; Λαμπερό ή ματ; 

Στο μακιγιάζ των χειλιών προσφέρουμε απεριόριστες επιλογές!

SPICY NUDE

LIP1
PLUM GOLD

LIP4

SUBTLE ROSE

LIP3

LI14

PEELING ΧΕΙΛΙΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ   
SUGAR LIP SCRUB  

Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, χαρίζοντας 
απαλά και λεία χείλη. Προετοιμάζει τέλεια τα χείλη 
για τη χρήση του κραγιόν, του lip gloss και του 
μαρκαδόρου χειλιών. 

 περιέχει κρυστάλλους ζάχαρης,   
βούτυρο shea, πανθενόλη    
και βιταμίνες C και Ε

 με δελεαστικό άρωμα μάνγκο

1,9 g | LI14 

11,50 €
605,26 € / 100 g

 1

LIP GLOSS  
LIP GLOSS 

Προσεκτικά επιλεγμένα 
συστατικά που κάνουν τα χείλη 
να φαίνονται πλούσια. 

 δελεαστικό χρώμα και 
λάμψη

 2

LIP GLOSS    
LIP GLOSS

PLUMP LIP EFFECT

Περιέχει μια τονωτική ουσία 
που κάνει τα χείλη να φαίνονται 
πιο πλούσια ενεργοποιώντας 
την κυκλοφορία του αίματος!   

 Αυξάνει διακριτικά τον 
όγκο των χειλιών

9 ml 

9,20 €
102,22 € / 100 ml



8 Hr
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CANDY PINK

KR8

ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ

PEACHY ROSE

KR6
AUSTRALIAN SAND

KR3

CORAL HIBISCUS

MP01

PINK ORCHID

MP02

RED ROSE

MP03

LIP GLOSS ΣΕ ΚΡΑΓΙΟΝ   
GLOSSY LIPSTICK  

Συνδυασμός απαλού χρώματος με έντονη λάμψη 
και ελαφριές αντανακλάσεις.  

 περιέχει προστατευτικά κεριά

 ιδανικό για το καθημερινό μακιγιάζ

4 g  

8,60 €
215,00 € / 100 g

ΚΡΑΓΙΟΝ  
EXTRA RICH LIPSTICK 

Χαρίζει στα χείλη όμορφο χρώμα και απαλή 
λάμψη. Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντίστοιχο 
μολύβι χειλιών που να ταιριάζει με την απόχρωση 
που θέλετε.

 τα κλασικά είναι πάντα διαχρονικά

 με ενυδατικά έλαια: αργκάν και jojoba,      
καθώς επίσης και βούτυρο shea

4 g  

11,60 €
290,00 € / 100 g

ΚΡΑΓΙΟΝ ΜΑΤ  
MATTE LIP COLOUR 

Κραγιόν για πλήρη κάλυψη, παρέχει ένα ματ 
αποτέλεσμα και ένα εκπληκτικό βαθύ χρώμα.

 ανθεκτικό στο ξεθώριασμα και τη 
μουντζούρα

 δεν αφυδατώνει τα χείλη, τα αφήνει 
λεία και απαλά

5 ml 

12,40 €
248,00 € / 100 ml
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HOT RED

MH1

PALE FUCHSIA

MH2

AUSTRALIAN SAND

MH3

SUNRISE PINK

MH4

ELEGANT RED

LI25

FANCY CORAL

LI26

WILD STRAWBERRY

LI20

CHERRY

LI18

RASPBERRY

LI19

PEACH

LI17

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΚΑΙ BALM 
ΧΕΙΛΙΩΝ  
GLAM LIP TINT & BALM 

Αρμονικός συνδυασμός ζουμερού χρώματος που 
διαρκεί και αποπλανητικής λάμψης.

 ένα αισθησιακό αποτέλεσμα,
εφαρμόστε  τον μαρκαδόρο στα      
χείλη σας και δώστε ματ αποτέλεσμα ή      
δημιουργήστε μια λάμψη με το balm

4,46 g  

13,90 €
351,90 € / 100 g

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΧΕΙΛΙΩΝ    
AUTOMATIC LIPLINER  

Σχεδιάζει το περίγραμμα των χειλιών με απίστευτη 
ακρίβεια, αναδεικνύοντας τη φυσική τους 
ομορφιά. 

 5 αποχρώσεις που ταιριάζουν απόλυτα 
με τις αποχρώσεις του κραγιόν

 αδιάβροχο

0,31 g  

6,70 €
2.161,29 € / 100 g

LIP GLOSS ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 
FRUITY LIP GLOSS 

Κακομαθαίνει τις αισθήσεις με ένα γευστικό άρωμα 
και μια λεπτή γεύση.

 λαμπερά χρώματα που τονίζουν 
διακριτικά τον τόνο και το σχήμα των 
χειλιών σας.

15 ml 

6,20 €
41,33 € / 100 ml

Εφαρμόστε 

την άκρη σε καθαρά, μη 

λιπαρά χείλη!

Αποθηκεύστε 
σε οριζόντια θέση!
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MAKE-UP REMOVAL
Το άψογα καθαρό πρόσωπο το πρωί και πριν τον ύπνο είναι η συνταγή για την υγιή επιδερμίδα. 
Μην το ξεχάσετε και φροντίστε να έχετε πάντα κατάλληλα υγρά αφαίρεσης μακιγιάζ μαζί σας. 

NEW

ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
2 ΦΑΣΕΩΝ 
2 PHASE MAKE-UP REMOVER 

Απομακρύνει απαλά το μακιγιάζ των ματιών και 
των χειλιών, ακόμα και το αδιάβροχο. 

 παρέχει ενυδάτωση, απαλότητα 
και λεία υφή

 υποαλλεργική σύνθεση, ασφαλές 
για τα ευαίσθητα μάτια και όσους   
φορούν φακούς επαφής 

150 ml  | 609001

10,50 €
7,00 € / 100 ml

ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
MAKEUP REMOVER TOWEL

Απομακρύνει τελείως ακόμα και το αδιάβροχο 
μακιγιάζ χωρίς την χρήση καλλυντικών προϊόντων.

 απλά βρέξτε την με νερό

 κατάλληλο για όλους τους τύπους 
δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του 
ευαίσθητου δέρματος 

608107

10,00 €
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ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
MICELLAR LOTION 

Απομακρύνει το μακιγιάζ και καθαρίζει την επιδερμίδα 
προετοιμάζοντάς την τέλεια για περαιτέρω 
περιποίηση.

 βασισμένο σε ροδόνερο και πέταλα Rosa 
Centifolia

 ανανεώνει τέλεια την επιδερμίδα

150 ml | 609002

9,50 €
6,33 € / 100 ml
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ΧΕΡΙΑ
Γνωρίζετε τι λένε: τα χέρια σας είναι η επαγγελματική σας κάρτα. Πρέπει να τα φροντίζετε! Προτείνουμε 
να περιποιείστε τα πετσάκια σας και να χρησιμοποιείτε δυναμωτικά βερνίκια νυχιών ώστε τα βαμμένα 
νύχια σας να είναι πάντα υγιή και κομψά.

NEW

ΣΕΤ ΠΙΝΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ 
NAIL ART BRUSH SET

Περισσότερα από 15 πινέλα για σχέδια στα νύχια.

 για να δημιουργήσετε φανταχτερά 
σχέδια, γραμμές, πουά, σκιές, να 
διακοσμήσετε με ζιργκόνς και γκλίτερ

 για βερνίκια, τζελ, ακρυλικό

608001

13,70 €
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*

TRENDY BEIGE

N039

POSH RED

N044
GLAM BROWN

N040

CHIC PINK

N042
FASHION CREAM

N038

CATWALK ORANGE 

N041

STYLISH RED

N043

APRICOT

N021

BLACK ROSE

N034

SWEET LATTE

N004

WHITE LILY 

N035

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ ΜΕ GEL 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ   
NAIL LACQUER

GEL FINISH

Εξαιρετικά λαμπερή σύνθεση με gel τελείωμα.

 παρέχει συμπαγές χρώμα  που διαρκεί      
και τέλεια κάλυψη από την πρώτη   
εφαρμογή

 ανθεκτικό στο ξεφλούδισμα και 
τις εκδορές, δεν θαμπώνει

 με πλατύ πινελάκι 

11 ml  

10,90 €
99,09 € / 100 ml

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ  
NAIL LACQUER 

Σύνθεση εμπλουτισμένη με ασβέστιο, 
κερατίνη που ενδυναμώνει, βιταμίνες Α και Ε 
που τρέφουν τα νύχια.

 εγγυάται βαθύ χρώμα και 
έντονη λάμψη

 στεγνώνει γρήγορα, προσφέρει   
αποτέλεσμα με διάρκεια

10 ml  

7,90 €
79,00 € / 100 ml

*ΠΕΡΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ
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ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 
ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΝΥΧΙΩΝ   
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Επιταχύνει το στέγνωμα των νυχιών και τα 
προστατεύει από μουτζούρες και γρατζουνιές. 

 χαρίζει όμορφη λάμψη και τονίζει 
το χρώμα του βερνικιού

50 ml  | N100

6,50 €
13,00 € / 100 ml

TOP COAT ΓΙΑ ΜΑΤ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
NAIL TOP COAT

MATTE EFFECT

Χαρίζει στα βαμμένα νύχια μία μοντέρνα ματ 
εμφάνιση. Παρατείνει τη διάρκεια του μανικιούρ.

 με προστατευτικά πολυμερή

10 ml  | N036

7,90 €
79,00 € / 100 ml

TOP COAT ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
NAIL TOP COAT

GLOSSY EFFECT

Παρέχει στα βαμμένα νύχια εκθαμβωτική λάμψη 
και έντονο χρώμα. Παρατείνει τη διάρκεια του 
μανικιούρ.

 η στρώση με τις πολυμερείς ενώσεις   
σκληραίνουν την επιφάνεια του   
νυχιού και αποτρέπουν την αλλοίωση      
του βερνικιού 

10 ml  | N037  

7,90 €
79,00 € / 100 ml



ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΣΑΚΙΑ
CUTICLE & NAIL CREAM

Καλοφτιαγμένα πετσάκια και όμορφα, υγιή νύχια 
χάρη στην καθημερινή φροντίδα.

 με δυναμωτικό έλαιο αργκάν και 
αναζωογονητικό βούτυρο καριτέ

 ενυδατώνει, επαναφέρει την απαλότητα 
στα πετσάκια και την ελαστικότητα στην 
επιφάνεια του νυχιού

15 ml | KR4

6,20 €
41,33 € / 100 ml
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ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ
NAIL HARDENER 

Η διαμαντένια σκόνη ενισχύει και σκληραίνει τα νύχια, 
προσφέροντάς τους λάμψη που διαρκεί. 

 ιδανικό και ως βερνίκι νυχιών για λάμψη

10 ml  | N104

6,20 €
62,00 € / 100 ml

ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 
ΝΥΧΙΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΤΙΝΗ  
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Σχεδιασμένο για τα εύθραυστα νύχια: 

 η κερατίνη αναζωογονεί και σκληραίνει την επιφάνεια 
του νυχιού προστατεύοντάς την από τις φθορές

10 ml  | N102

6,20 €
62,00 € / 100 ml

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 
ΝΥΧΙΩΝ 8 ΣΕ 1   
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Κάνει τα πάντα: προσφέρει εντατική αναζωογόνηση, 
δυναμώνει, προστατεύει, παρέχει λεία υφή, επαναφέρει τη 
λάμψη, στεγνώνει γρήγορα και διαρκεί. 

 βελτιώνει ορατά την εμφάνιση και την κατάσταση 
των  κατεστραμμένων νυχιών 

 αποτρέπει το σπάσιμο, τις εκδορές και το 
ξεφλούδισμα

10 ml  | N112

9,50 €
95,00 € / 100 ml

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΠΕΤΣΑΚΙΑ
CUTICLE SOFTENER 

Σχεδιασμένο για να τρέφει τα πετσάκια γύρω από την 
επιφάνεια του νυχιού. 

 περιέχει μικροσωματίδια που  προσφέρουν 
απαλή απολέπιση  και λειαίνουν τα πετσάκια

 το εκχύλισμα αλγών μαλακώνει τα πετσάκια και 
διευκολύνει την  αφαίρεσή τους

10 ml  | N105

6,20 €
62,00 € / 100 ml



 1

ΠΙΝΕΛΟ KABUKI NO. 400 
KABUKI BRUSH No. 400

Ιδανικό για γρήγορη εφαρμογή της πούδρας 
είτε σε σκόνη είτε σε compact.

 φτιαγμένο από συνθετική τρίχα 

608400 

23,90 €

 2

FLAT BRONZER BRUSH 
No. 401 
FLAT BRONZER BRUSH No. 401

Σχεδιασμένο για εφαρμογή πούδρας bronzing 
και για πούδρα λάμψης

 φτιαγμένο από συνθετική τρίχα

608401 

24,90 €

 3

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΥΔΡΑ 
NO. 402
POWDER BRUSH No. 402

Ιδανικό για να εφαρμόζετε και να απλώνετε την 
πούδρα, είτε σε σκόνη είτε σε compact.

 φτιαγμένο από συνθετική τρίχα

608402 

23,90 €
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2 

NEW
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Τα επαγγελματικά εργαλεία σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε όμορφα και επαγγελματικά 

μακιγιάζ. Γι’ αυτό το λόγο, ετοιμάσαμε μία ευρεία επιλογή από πινέλα και κατάλληλα 
προϊόντα για την περιποίησή τους, καθώς επίσης και πρακτικά αξεσουάρ.

3 4 5 6 7 

 7

ΠΙΝΕΛΟ ΦΡΥΔΙΩΝ ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΟ 
ΣΧΗΜΑ NO. 404 
ANGLED BROW BRUSH No. 404

Για εφαρμογή καλλυντικών για τα φρύδια σε μόρφη 
σκόνης, κρέμας, τζελ και κεριού.

 φτιαγμένο από συνθετική τρίχα 

608404 

11,50 €

 6

MINI ΠΙΝΕΛΟ ΣΚΙΩΝ NO. 406
EYESHADOW MINI BRUSH No. 406

Ιδανικό για ακριβή εφαρμογή των σκιών όλων 
των τύπων.

 φτιαγμένο από συνθετική τρίχα

608406 

9,30 €

 4

ΠΙΝΕΛΟ ΡΟΥΖ NO. 405 
BLUSH BRUSH No. 405

Τέλειο για εφαρμογή ρουζ, πούδρες για 
φωτοσκιάσεις και λάμψεις.

 φτιαγμένο από συνθετική τρίχα

608405 

17,50 €

 5

ΠΙΝΕΛΟ MAKE-UP NO. 403
FOUNDATION BRUSH No. 403

Σχεδιασμένο για εφαρμογή υγρού μέικ απ, 
concealer και βάσεων μέικ απ.

 φτιαγμένο από συνθετική τρίχα

608403 

17,50 €
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NEW

 

ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
MAKEUP BRUSH BELT

Έχει πάνω από 28 τσέπες διαφόρων μεγεθών 
για μικρά και μεγάλα πινέλα καθώς και για άλλα 
αξεσουάρ. Διευκολύνει την αποθήκευση όλων των 
εργαλείων του επαγγελματία. Φοριέται γύρω από 
τους γοφούς, προσφέρει μια άνετη πρόσβαση στα 
αξεσουάρ ενώ πραγματοποιείται το μακιγιάζ.

 τέλειο για επαγγελματίες μακιγιέζ και για 
όλους όσους ξεκινούν με το μακιγιάζ

 ρυθμιζόμενο

608108 

33,00 €

 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ 
SILICONE BRUSH CLEANER

Καθαρίζει τέλεια και αποτελεσματικά τα πινέλα 
του μακιγιάζ. Χρησιμοποιήστε το με λίγο νερό και 
σαμπουάν μαλλιών.

 σε μια βολική μορφή γαντιού

608106 

4,70 €

 

ΠΙΝΕΛΟ KABUKI 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Πάντα μαζί σας! Η πρακτική θήκη είναι ιδανική για 
μεταφορά στην τσάντα σας. Κατάλληλο για πούδρες 
σε μορφή σκόνης και compact.

 φτιαγμένο από συνθετική τρίχα

608002 

13,90 €
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NEW

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
MAKEUP BRUSH CASE 

Με 8 θήκες κατάλληλες για διάφορους τύπους πινέλων.

 βολική και ασφαλής αποθήκευση 

G58 

19,90 €

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΝΤΑΣ  
MINT MAKEUP BAG

3 εσωτερικές θήκες, μια από αυτές είναι με φερμουάρ

 ιδανική για ταξίδια

G269 

12,90 €

 

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
MAKEUP ARTIST CASE

Ένα επαγγελματικό εργαλείο για όλους τους 
επαγγελματίες μακιγιέζ. Ιδανικό για την αποθήκευση 
των καλλυντικών και αξεσουάρ του μακιγιάζ. Ευρύχωρο 
και πρακτικό.

 ξεδιπλώνεται από τα πλάγια με τέσσερα 
επεκτεινόμενα ράφια

608109 

74,50 €
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ΑΠΟΛ ΑΥΣΤΕ 
ΤΗ ΓΕΥΣΗ… 
των τσαγιών και καφέδων Aurile, τα οποία 
έχουν δημιουργηθεί με ιδιαίτερο πάθος 
και επαγγελματισμό. Σας προτείνουμε να 
δοκιμάσετε τους βιολειτουργικούς καφέδες 
μας. Έχουν δημιουργηθεί από επιστήμονες 
και όχι μόνο μυρίζουν τέλεια αλλά περιέχουν 
και συστατικά που είναι πολύτιμα για την 
υγεία: βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. 
Από την άλλη πλευρά, τα είδη τσαγιού 
Aurile έχουν εμπλουτιστεί με πέταλα από 
άνθη και φυσικά αρώματα, έτσι ώστε να 
μπορείτε να απολαμβάνετε την υπέροχη 
γεύση τους κάθε μέρα. Γεμίστε το φλυτζάνι 
σας με Aurile – την πραγματική μας αγάπη.



ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ  
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
με άρωμα φουντούκι 

Οι βελούδινες νότες από φουντούκια 
σε απόλυτη αρμονία με τη γεύση 
διεγερτικού καφέ αποτελούν 
τη συνταγή για ένα όμορφο πρωινό 
και ένα αξέχαστο απόγευμα.

 προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | AR15

12,40 €
49,60 € / 1kg
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΚΑΦΕΔΕΣ 
Σοκολάτα ή κεράσι; Τι προτιμάτε σήμερα; Την απολαυστική γεύση 
των φουντουκιών ή τη γλυκιά γεύση της βανίλιας; Διασκεδάστε και 
πειραματιστείτε με τους αρωματικούς μας καφέδες που έχουν τέλεια γεύση 
και σερβίρονται ζεστοί και κρύοι. Γευτείτε τη ζωή!

ΚΕΡΑΣΙ 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ  
με άρωμα κεράσι

Δυνατός καφές που συμπληρώνεται 
με το άρωμα και τη γλυκύτητα 
ώριμων, ζουμερών κερασιών. 
Κάθε γουλιά θα σας ταξιδέψει σε 
ένα ηλιόλουστο περιβόλι γεμάτο 
κερασιές.

 προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | AR11

12,40 €
49,60 € / 1kg
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
με άρωμα σοκολάτα 

Κλασικό, σοφιστικέ άρωμα σε έναν 
αξέχαστο συνδυασμό από κορυφαίες 
ποικιλίες Arabica και Robusta που 
εγγυώνται στιγμές χαλάρωσης και 
υπέροχη γεύση!

 προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | AR16

12,40 €
46,90 € / 1 kg

VANILLA 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ 
με άρωμα βανίλια

Το εξωτικό, γλυκό άρωμα της βανίλιας 
εισάγει στη σύνθεση ζεστές και 
παιχνιδιάρικες νότες, ολοκληρώνοντας με 
αρμονικό τρόπο τη γεύση του φυσικού 
καφέ. Εκπλήσσει ευχάριστα τις αισθήσεις!

 προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | AR8

12,40 €
49,60 € / 1kg

IRISH CREAM 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ  
με άρωμα Irish Cream

Το εξαιρετικό άρωμα του ουίσκι και 
η απαλή γλυκιά κρέμα εμπλουτίζουν 
το άρωμα του φυσικού, φρεσκοκομμένου 
καφέ προσθέτοντας μοναδική φινέτσα. 
Θα εύχεστε αυτή η απόλαυση να 
μην τελειώσει ποτέ!

 προέλευση: Ανατολική Ασία 

250 g | AR9

12,40 €
49,60 € / 1kg



CLASSIC 
ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ 
100% Arabica, τέλειο άλεσμα, 
για μηχανή espresso

Τα είδη Arabica από την Κολομβία 
που περικλύονται στις κάψουλες μας 
δημιουργούν ένα απαλό ρόφημα με ήπια 
όξινη χροιά.

 σε πρακτικές κάψουλες, συμβατές 
με το σύστημα  Nespresso**

 προέλευση: Κολομβία

10 x 5,5 g | AR14

6,50 €
49,00 € / 1 kg

** ΤΟ NESPRESSO®  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ  ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ NESTLÉ SA.  Η FM WORLD ΚΑΙ Η AURILE ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Η’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ NESPRESSO® 
NESTLÉ Η ΤΗΝ NESPRESSO® SA. Η FM WORLD ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΥΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ NESPRESSO®

EXCELLENCE 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ 
100% Arabica

Η Μόκα είναι μια από τις πιο αριστοκρατικές ποικιλίες 
καφέ. Έχει μια βαθιά, ώριμη γεύση.

 ένα αυθεντικό χαρμάνι από τους 
καλύτερους κόκκους Arabica της Αφρικής

 προέλευση: περιοχή Sidamo, Αιθιοπία

250 g, ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ | AR2

12,40 €
49,00 € / 1 kg

1 kg, ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ | AR12

49,00 €
49,00 € / 1 kg

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ
Ο καφές είναι το πάθος μας. Επιλέξαμε τον αριστοκρατικό Arabica και τα 
χαρμάνια του για τους φυσικούς μας καφέδες για να απολαύσετε την μοναδική 
γεύση του και σε αλεσμένο καφέ και σε ακαβούρδιστο με πράσινους κόκκους. 

PURE GREEN 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ 
GREEN COFFEE 
100% Arabica, χοντρό άλεσμα, 
ακαβούρδιστος, σε σακουλάκια 
με σχήμα πυραμίδας 

Απαλή γεύση με καθαρές νότες κρασιού. 
Περιέχει τεράστια ποσότητα χλωρογενικού 
οξέος (CGA) και καφεΐνη η οποία έχει 
διεγερτικές ιδιότητες.

 συνιστάται για όσους προτιμούν 
τις ήπιες γεύσεις και θέλουν να 
ελέγχουν το βάρος τους

 από οικολογικές καλλιέργειες

 προέλευση: Περού

20 x 7 g | AR13

12,40 €
88,57 € / 1 kg
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METABOLISM 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
με εκχύλισμα Garcinia Cambogia 
και L-καριτίνη

Αρωματικός, απολαυστικός καφές που 
συμπληρώνει τέλεια τη διαδικασία αδυνατίσματος 
και αποτοξίνωσης του οργανισμού. Σε συνδυασμό 
με μια ισορροπημένη διατροφή και λίγη σωματική 
άσκηση, θα σας κάνει να αισθανθείτε το σώμα σας 
ιδιαίτερα ανάλαφρο.

 συνιστάται για όσους επιθυμούν 
να διατηρήσουν τη φόρμα τους, να 
καταπολεμήσουν την παχυσαρκία ή να 
βελτιώσουν τον μεταβολισμό τους

 *Σ.Η.Π σε 2 φλυτζάνια καφέ: 38% 
χρώμιο, 30% ψευδάργυρο, βιταμίνη Β2, 
24% παντοθενικό οξύ, νιασίνη, βιοτίνη.

 προέλευση:  Ανατολική Ασία

 250 g | AR6

17,30 €
69,20 € / 1 kg

FOCUS 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ 
με εκχύλισμα γκουαρανά και μαγνήσιο 

Αρωματικός καφές που έχει εμπλουτιστεί με 
συστατικά που βοηθούν στον περιορισμό της 
αίσθησης της κόπωσης, συμβάλλοντας στην 
πνευματική διαύγεια και τη συγκέντρωση όταν 
έχετε να κάνετε κάτι σημαντικό. 

 διπλή δύναμη: με επιπλέον δόση 
καφεΐνης από γκουαρανά

 αναντικατάστατος για όσους ασκούν 
πνευματική εργασία και για μαθητές 
που θέλουν να βελτιώσουν τη μνήμη 
τους και την ικανότητά τους να 
συγκεντρώνονται

 *Σ.Η.Π σε 2 φλυτζάνια καφέ: 
30% μαγνήσιο, βιταμίνη Β2, 24% 
παντοθενικό οξύ, νιασίνη, βιοτίνη.

 προέλευση:  Ανατολική Ασία

 250 g | AR5

17,30 €
69,20 € / 1 kg

ENERGY 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
με εκχύλισμα γκουαρανά και ταυρίνη  

Η διεγερτική ταυρίνη και το σύμπλεγμα βιταμινών 
Β, σε συνδυασμό με την ξεχωριστή γεύση 
του καφέ μας, αυξάνουν την ψυχοσωματική 
απόδοση του οργανισμού. Η αυξημένη δόση 
της αναζωογονητικής καφεΐνης από γκουαρανά 
ανανεώνει και προσφέρει ενέργεια καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.  

 εξαιρετικός για πολύ δραστήρια άτομα, 
για όσους δουλεύουν με νυχτερινές 
βάρδιες, για αθλητές, για όσους 
ταξιδεύουν συχνά

 *Σ.Η.Π σε 2 φλυτζάνια καφέ: 30% 
βιταμίνη Β2, 24% παντοθενικό οξύ, 
νιασίνη, βιοτίνη.

   προέλευση: Ανατολική Ασία 

 250 g | AR4

17,30 €
69,20 € / 1 kg

ANTIOXIDANT 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
με εκχύλισμα Green Mate 
και Αçai Berry

Τα βιο-ενεργά συστατικά που περιέχονται 
στον καφέ προστατεύουν τα κύτταρα από το 
οξειδωτικό στρες και υποστηρίζουν την κατάλληλη 
σύνθεση του DNA. Αποτελεί μια πλούσια πηγή 
αντιοξειδωτικών τα οποία θα σας βοηθήσουν να 
αποκτήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

 πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών

 συνιστάται ειδικά για όσους ζουν 
σε μεγάλες πόλεις και περιοχές με 
ρύπανση, σε όσους πάσχουν από 
χρόνιο στρες, δεν έχουν σωστές 
διατροφικές συνήθειες και καπνίζουν

 Σ.Η.Π σε 2 φλυτζάνια καφέ: 30% 
βιταμίνη E, ψευδάργυρος

 προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | AR7

17,30 €
69,20 € / 1 kg

*Σ.Η.Δ. – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: 10 G ΚΑΦΕ / 150 ML ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ
Αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως η έλλειψη ενέργειας, η ανθυγιεινή διατροφή, το άγχος; Ξεκινήστε να τα 

καταπολεμήσετε. Οι βιολειτουργικοί μας καφέδες θα βοηθήσουν, καθώς έχουν δημιουργηθεί με την καθοδήγηση 
επιστημόνων και ειδικών πάνω στη σωστή διατροφή, ενώ ταυτόχρονα έχουν εμπλουτιστεί με ευεργετικά συστατικά 

όπως οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία.
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ΤΣΑΪ
Οι πλούσιοι κήποι της Κίνας και της Σρι Λάνκα αποτελούν την πηγή του πλούτου 
της φύσης από όπου επιλέξαμε τα κορυφαίας ποιότητας φύλλα τσαγιού για 
να γεμίσουμε το φλυτζάνι σας με τη μαγεία της απόλαυσης.
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HAPPINESS ΜΠΛΕ ΤΣΑΪ  
OOLONG φύλλα τσαγιού με φραγκοστάφυλο, 
άρωμα φυσικής βανίλιας και ροδάκινου  

Εξαιρετική βαθιά γεύση και μυστηριώδες, ελαφρώς 
σμαραγδένιο χρώμα τσαγιού Oolong που προκύπτουν 
μέσα από τη διαδικασία της μερικής ζύμωσης των φύλλων. 
Το αρωματικό ρόφημα που αιχμαλωτίζει με τις νότες 
φραγκοστάφυλου, περιέχει πολυφαινόλες οι οποίες είναι 
ωφέλιμες για την υγεία σας.

 μοναδικό τσάι που λέγεται Μαύρος Δράκος

 με ολόκληρα φραγκοστάφυλα

 προέλευση: Κινέζικη επαρχία Fujian

75 g | AH6

12,40 €
165,33 € / 1 kg

NOBLE ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΪ EARL GREY
Φύλλα τσαγιού Κεϋλάνης με φυσικό έλαιο 
περγαμόντου, πέταλα κενταύριου, φλούδα 
πορτοκαλιού και λεμόνι μυρτιά  

Ο συνδυασμός μαύρου τσαγιού Κεϋλάνης με φυσικό έλαιο 
περγαμόντου από την Ιταλία, φλούδα πορτοκαλιού, πέταλα 
κενταύριου και λεμόνι μυρτιά δημιουργεί μία μοναδική 
ποικιλία του κλασικού τσαγιού Earl Grey.

 μοναδικό είδος, το οποίο εκτιμούν ιδιαίτερα   
οι υποστηρικτές του Earl Grey 

 προέλευση: Σρι Λάνκα

75 g | AH7

9,70 €
129,33 € / 1 kg

JOY ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΣΑΪ 
Φύλλα τσαγιού Pu-erh με γεύση από αποξηραμένα 
κεράσια, αρώνιες, ροδοπέταλα και φυσικό κεράσι  

Αρωματικό κόκκινο τσάι εμπλουτισμένο με αποξηραμένα 
κεράσια, αρώνιες και απαλά ροδοπέταλα. Περιέχει, μεταξύ 
άλλων, φυσικά αφομοιώσιμο σελήνιο, βιταμίνη Ε και 
πολύτιμα φλαβονοειδή.

 πλούσιο άρωμα με διακριτικές νότες κερασιού

 προέλευση: Κινέζικη Επαρχία Junnan

75 g | AH3

9,30 €
124,00 € / 1 kg

EUPHORIA ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ  
Φύλλα τσαγιού Gunpowder με verbena, λεμονόχορτο, 
πέταλα ηλιοτρόπιου, λεμονόφλουδα και άρωμα 
φυσικού λεμονιού 

Ο συνδυασμός που αποτελείται από τα πιο νέα φύλλα 
πράσινου τσαγιού, μαζί με αρωματική verbena, 
λεμονόχορτο, λεμονόφλουδα και πέταλα ηλιοτρόπιου είναι 
το κλειδί για αυτή τη σύνθεση που ξεχειλίζει ενέργεια. 

 συνδυάζει γλυκιά γεύση και πλούσιο 
άρωμα λεμονιού

 προέλευση: Κινέζικη Επαρχία Zhejiang

75 g | AH2

9,30 €
124,00 € / 1 kg

HARMONY BLACK TEA
Φύλλα τσαγιού Yunnan με προσθήκη ιβίσκου 
και ανθέων γιασεμιού, πετάλων μαργαρίτας, 
αποξηραμένων κράνμπερι και φυσικής γεύσης 
ροδάκινου

Το εξαιρετικό τσάι Yunnan με την προσθήκη ανθέων 
γιασεμιού και άλλων πρόσθετων συστατικών είναι γνωστό 
για την αναζωογονητική του γεύση και το απολαυστικό 
άρωμα ροδάκινου. 

 με αρμονική γεύση την οποία αγαπούν      
άνθρωποι από όλον τον κόσμο

 προέλευση: Κινέζικη Επαρχία
Junnan

75 g | AH5

8,60 €
114,66 € / 1 kg

SERENITY ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ 
Φύλλα τσαγιού Pai Mu Tan με ροδοπέταλα 

Αριστοκρατικό λευκό τσάι με ροδοπέταλα και ήπιο 
λουλουδάτο άρωμα που μαγεύει με τη βελούδινη και 
ελαφρώς γλυκιά γεύση του. Αυτή η εξαιρετικά διακριτική 
και αρμονική σύνθεση είναι πλούσια σε βιταμίνες Α και Ε και 
ευεργετικές πολυφαινόλες.

 έχει δημιουργηθεί από μπουμπούκια, 
που δίνουν ιδιαίτερα απαλή γεύση

 προέλευση: Κινέζικη Επαρχία Fujian

30 g | AH4

9,30 €
310,00 € / 1 kg
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ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ
Τίποτε δεν μοιάζει με ένα ζεστό και φιλικό οικογενειακό 
σπίτι καλύτερα από την καθαριότητα και ένα υπέροχο 
άρωμα. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε τη Smart 
& Clean – μια σύγχρονη πλατφόρμα προϊόντων η οποία 
αντικατοπτρίζει την προσπάθεια μας για την τελειότη-
τα σε κάθε τομέα. Να είστε έξυπνοι! Όταν ψωνίζετε, μη 
σκεφτέστε μόνο την καθαριότητα, η οποία μπορεί να γίνει 
πραγματική ευχαρίστηση, αλλά επίσης και το περιεχόμενο 
του πορτοφολιού σας!



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
Τα προϊόντα μας που έχουν σχεδιαστεί για την κουζίνα είναι η προσωποποίηση του πάθους και της 
δέσμευσης που μας χαρακτηρίζει. Γνωρίζουμε ότι είναι αξιόπιστα αφού τα χρησιμοποιούμε και εμείς 
οι ίδιοι! Θέλουμε η κουζίνα σας να ακτινοβολεί υγιεινή, καθαριότητα και να είναι ένας φιλικός και 
ευχάριστος χώρος. 

NEW

NEW
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ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΣΕ 1 
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Πολυλειτουργικές: οι ταμπλέτες καθαρίζουν τέλεια τα πιάτα και τα κάνουν να 
λάμπουν, καθώς επίσης προστατεύουν το πλυντήριο πιάτων. Αφαιρούν ακόμα και τα 
καμμένα υπολείμματα των τροφών και τους πιο δύσκολους λεκέδες από καφέ, τσάι, 
λίπος ή αυγά.

 προστατεύουν τα μαχαιροπίρουνα από τη διάβρωση και τα ποτήρια – 
από τη θολή εμφάνιση

 πωλούνται ανά τεμάχιο – αγοράστε τόσες ταμπλέτες όσες 
πραγματικά χρειάζεστε

18 g / 1 τμχ. | 705001 

0,60 €
33,33 € / 1 kg

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΕ GEL ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 
GEL DISHWASHER CAPS

Προστατέψτε το περιβάλλον αλλά μην παραιτηθείτε από τα τέλεια 
καθαρά και λαμπερά πιάτα!Εξοικονομήστε ρεύμα, χάρη σε ένα 
τέλειο καθαρισμό στους 30 °C σε σύντομα, οικολογικά προγράμματα 
πλυσίματος. Απολαύστε τα αγαπημένα σας πιάτα για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, χάρη στην αντιθαμβωτική προστασία. 

 χωρίς φωσφορικό άλας

 μαλακώνουν το νερό και προλαμβάνουν τη συσσώρευση 
αλάτων

203 g / 10 τμχ. | 705002 

8,80 €
43,34 € / 1 kg



ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 
DISHWASHER CLEANER

Περιορίζει τα άλατα, τα λιπαρά υπολείμματα και τις δυσάρεστες 
οσμές. Χρησιμοποιήστε το μια φορά τον μήνα για να αποφύγετε 
τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του πλυντηρίου σας.

80 g / 2 τμχ. | K111 

5,50 €
68,75 € / 1 kg

NEW
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ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 
DISHWASHER RINSE AID

Ειδική σύνθεση που κάνει τα πιάτα σας να λάμπουν και 
να στεγνώνουν πιο γρήγορα ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει 
τη συσσώρευση αλάτων. Θέλετε ακόμα πιο εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα; Χρησιμοποιήστε το μαζί με τις ταμπλέτες και τις 
κάψουλες του πλυντηρίου πιάτων.

 χωρίς φωσφορικά άλατα, χρωστικές 
και αρωματικές ουσίες.

250 ml | K112 

5,50 €
22,00 € / 1 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
STORAGE BOX

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων και κάψουλες πλυντηρίου – αυτό το 
πρακτικό κουτί θα τους βολέψει όλους! Προστατεύει τις κάψουλες 
ενάντια στην υγρασία. Επιπλέον το ασφαλές του καπάκι προστατεύει 
το περιεχόμενο από τα παιδιά.  

710001 

2,00 €

Διαστάσεις: 19.5 x 14 x 10 cm



NEW

ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΟΣΜΩΝ
ODOR BEATER SOAP

Καθαρίζει και θρέφει το λεπτό δέρμα των χεριών. Χάρη 
στη μοναδική σύνθεση το σαπούνι εξουδετερώνει τις 
δυσάρεστες οσμές της κουζίνας όπως ψάρι, σκόρδο και 
θαλασσινά, καθώς και τη μυρωδιά του καπνού. 

 εμπλουτισμένο με συστατικά που 
ενυδατώνουν το δέρμα των χεριών

 με φρέσκια, λουλουδάτη ευωδία

 δερματολογικά ελεγμένο

300 ml | 701001 

9,80 €
32,66 € / 1 L

K103 ALOE 
Περιέχει 

εκχύλισμα 
από aloe vera 

που τρέφει και 
αναζωογονεί 

τα χέρια.

K102 RED CITRUS    
Συνιστάται για 
ξηρά χέρια – περιέχει 
εκχύλισμα εξωτικών 
φρούτων. 

ΥΓΡΑ ΠΙΑΤΩΝ  
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Οι αποτελεσματικοί αυτοί πρωταθλητές στην καθαριότητα 
αντιμετωπίζουν εύκολα τα λίπη και τη βρωμιά. Τα υγρά πιάτων 
έχουν εμπλουτιστεί με βιταμίνες και φυτικά εκχυλίσματα που 
ενυδατώνουν και τρέφουν τα χέρια σας.

 απαλά για τα χέρια – με pH 5,5

750 ml

7,35 €
9,80 € / 1 L

Τιμή με αντλία: 7,95 €

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΕΛΑΙΟ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑ
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Με έλαιο κοκκοφοίνικα που είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά 
οξέα και βιταμίνη Ε. Το υγρό πιάτων αποτελεί ελιξίριο νεότητας 
για τα χέρια σας. Τρέφει το δέρμα και επιβραδύνει τη διαδικασία 
της γήρανσης.

 καθαρά πιάτα, όμορφα χέρια!

750 ml | K104 

7,35 €
9,80 € / 1 L

Τιμή με αντλία: 7,95 €

112 | SMART & CLEAN   / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ



SMART & CLEAN   / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ   |  113 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ    
KITCHEN CLEANER

Αναντικατάστατο για κάθε κουζίνα! Ο ενεργός αφρός απομακρύνει τη βρωμιά και τη σκόνη. Εξασφαλίζει 
τέλεια καθαριότητα χωρίς λεκέδες και υπολείμματα. Επιπρόσθετα, χαρίζει απαλή λάμψη και κάνει τις 
καθαρές επιφάνειες να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

 ιδανικό για καθημερινή χρήση

750 ml | K106 

8,10 €
10,80 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 8,70 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
DEGREASER EXTRA POWER

Ανίκητο στη μάχη ενάντια στα λίπη – απομακρύνει ακόμα και τους πιο 
επίμονους λεκέδες και τα καμένα λίπη. Συνιστάται ειδικά για: πάγκους, 
νεροχύτες, φριτέζες, απορροφητήρες, επαγωγικές εστίες, φούρνους, 
σχάρες και κατσαρόλες.

 καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα και γρατζουνιές

750 ml | K105 

8,10 €
10,80 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 8,70 €
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Η εγγύηση για την απόλυτη υγιεινή και 
καθαριότητα! Το καθαριστικό απομακρύνει τη 
βρωμιά και τους λιπαρούς λεκέδες, ενώ είναι 
κατάλληλο και για την απόψυξη. Χάρη στον 
πρακτικό ψεκαστήρα, μπορείτε να καθαρίσετε 
περιοχές σε δυσπρόσιτα σημεία.  

 με φρέσκο άρωμα εσπεριδοειδών

 κατάλληλο για καθημερινή χρήση

750 ml | K110 

7,35 €
9,80 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 7,95 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΙΝΟΧ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
INOX CLEANER

Σχεδιασμένο για ματ ανοξείδωτες επιφάνειες 
και αντικείμενα. Απομακρύνει τους λιπαρούς 
λεκέδες και τις δαχτυλιές. Καθαρίζει, 
προσφέρει λάμψη και προστατεύει από 
τη βρωμιά.

 δεν χαράζει τις επιφάνειες και 
προλαμβάνει την επανεμφάνιση 
της σκόνης 

250 ml | K10 

11,80 €
47,20 € / 1 L

Τιμή με απλικατέρ: 12,40€

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ  
CERAMIC HOB CLEANER

Μία σύγχρονη σύνθεση που καθαρίζει σε βάθος 
και προσφέρει περιποίηση στις επιφάνειες. Ο 
ενεργός αφρός απλώνεται εύκολα, δεν αφήνει 
ίχνη και γρατζουνιές. 

 αποτρέπει την επανατοποθέτηση 
της βρωμιάς

 απαλό με τις επιφάνειες 

750 ml | K109 

7,35 €
9,80 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 7,95 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 
DESCALER ALL PURPOSE

Ξεχάστε τα άλατα! Το καθαριστικό αφαίρεσης αλάτων 
απομακρύνει αμέσως τα άλατα ακόμα και σε δύσκολα 
σημεία. Η τακτική χρήση του εξασφαλίζει μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής στον ηλεκτρικό σας εξοπλισμό. Συνιστάται 
η χρήση του σε βραστήρες, σουρωτήρια, σίδερα, μηχανές 
καφέ και άλλες οικιακές συσκευές.  

 με συμπυκνωμένη όξινη σύνθεση

 αποτελεσματικό και αποδοτικό

250 ml | K04 

9,50 €
9,50 € / 1 L
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Φτάνουν σε κάθε γωνιά του σπιτιού και σας βοηθούν να ξεφορτωθείτε τους ανεπιθύμητους 
επισκέπτες. 

Τίποτα δεν τα σταματά. Αφήστε την κουζίνα και το μπάνιο σας πάνω μας… Είμαστε οι ειδικοί 
στον καθαρισμό!

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΜΟ  
GROUT CLEANER 

Ο ειδικός στους αρμούς! Προσφέρει ενεργή 
προστασία ενάντια στη βρωμιά και ενυδατώνει 
τις επιφάνειες. Δεν διαβρώνει ούτε ξεθωριάζει 
τους αρμούς. 

 για λευκούς και χρωματιστούς αρμούς

 εξαφανίζει κάθε είδους βρωμιά

750 ml | BK04 

5,50 €
7,33 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 6,10 €

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟΥ   
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Τέλειος καθαρισμός χωρίς να τρίψετε καθόλου! 
Η βελούδινη σύνθεσή του είναι απόλυτα 
αποτελεσματική. Απομακρύνει ακόμα και την 
πιο επίμονη βρωμιά και 
τα λίπη.

 περιέχει δολομίτη που ενισχύει 
το αποτέλεσμα καθαριότητας

 δεν χαράζει ούτε προκαλεί      
ξεθώριασμα 

750 ml | BK01 

5,90 €
7,86 € / 1 L

GEL ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΥΡΙ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ    
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Απομακρύνει τα υπολείμματα από το πουρί, 
τη σκουριά, το σαπούνι και άλλες βρωμιές. 
Η τακτική χρήση του αποτρέπει την 
επανατοποθέτηση της βρωμιάς.  

 προσφέρει διακριτική λάμψη

 αποκτήστε καθαρά εξαρτήματα     
χωρίς γρατζουνιές

750 ml | BK03 

5,90 €
7,86 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 6,50 €

ΚΟΚΚΟΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
DRAIN CLEAR GRANULES

Αποκτήστε το και ξεχάστε το 
τηλέφωνο του υδραυλικού! Διαλύουν τα 
λίπη, τις τρίχες και τα υπολείμματα τροφών. 
Σχεδιασμενοί για να αποφράζουν τους 
σωλήνες , τα σιφώνια, τις αποχετεύσεις, τις 
μπανιέρες και τις ντουζιέρες.

 απαραίτητο σε κάθε κουζίνα 
και μπάνιο

 χρησιμοποιείται τουλάχιστον 
μία φορά τον μήνα

500 g | 706001 

6,50 €
13,00 € / 1 kg
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
Μετατρέψτε το μπάνιο σας σε ένα βασίλειο χαλάρωσης. Δημιουργήστε ένα σετ από αγαπημένα 
προϊόντα περιποίησης, ανάψτε κεριά και ξεχάστε τις καθημερινές σας ανησυχίες. 
Τα προϊόντα FM WORLD FOR HOME θα φροντίσουν τα υπόλοιπα.ίσουν τα υπόλοιπα.R HOME θα φροντίσ

ΥΓΡΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ    
FRESH WOODY SOAP 
/ ROYAL FRUITY SOAP

Χαρίζουν στα χέρια καθαριότητα και ενυδάτωση! 
Τα προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά που 
περιέχουν τα υγρά σαπούνια μας τρέφουν απαλά, 
χαρίζοντας διακριτική ευωδία.

 με αντλία που εξασφαλίζει υγιεινή

500 ml

7,35 €
14,70 € / 1 L

B01 ΜΑΝΓΚΟ & ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

Το γλυκό άρωμα από απολαυστικό μάνγκο 

και ροδάκινο αποτελεί μια καθημερινή στιγμή 

χαλάρωσης.

B02 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ & ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ   
Σοφιστικέ σύνθεση κωνοφόρων δέντρων (έλατο, 

ερυθρελάτη και κυπαρίσσι) με αναζωογονητική 

συγχορδία εσπεριδοειδών, λεμονόχορτου μαζί με μια 

απαλή νότα ροδόξυλου. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ    
BATHROOM CLEANER 

Απομακρύνει ενεργά το πουρί και τα 
υπολείμματα σαπουνιού. Περιέχει πρωτοποριακά 
συστατικά που αποτρέπουν τον σχηματισμό 
λεκέδων από νερό.  

 περιποιείται τις επιφάνειες   
χαρίζοντας διακριτική λάμψη

 με ευχάριστο άρωμα λουλουδιών 
και φρούτων

750 ml | BA01 

5,50 €
7,33 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 6,10€

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 
SHOWER CLEANER 

Καθαρή και λαμπερή ντουζιέρα! 
Με τα νανοσωματίδια σιλικόνης το καθαριστικό 
ντουζιέρας δημιουργεί μία προστατευτική 
επιφάνεια που περιορίζει την επανατοποθέτηση 
της βρωμιάς, τα ιζήματα και τα υπολείμματα 
νερού. 

 η μοναδική του σύνθεση είναι  
    αποτελεσματική ακόμα και 
σε κρύο νερό

 ασφαλές για όσους έχουν αλλεργίες

750 ml | BA02 

5,50 €
7,33 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 6,10€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Υπάρχουν περιοχές όπου δεν υπάρχει χώρος για αυτοσχεδιασμό. Όταν πρόκειται για καθαριότητα 

και ασφάλεια, δεν αξίζει να ρισκάρουμε. Αντί να πειραματίζεστε, αποκτήστε τις αποδεδειγμένες λύσεις – 
προϊόντα τα οποία εμπιστεύεστε.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
TOILET BOWL CLEANER

Επιλέξτε την υγιεινή καθαριότητα! Το καθαριστικό 
αφαιρεί αποτελεσματικά κάθε είδος βρωμιάς και 
αλάτων. Σχεδιασμένο για να καθαρίζει τις λεκάνες της 
τουαλέτας, κεραμικούς και μεταλλικούς νεροχύτες, 
μπανιέρες, ντουζιέρες, κεραμικά πλακάκια, πήλινα και 
μεταλλικά εξαρτήματα.

 το παχύ στρώμα gel καλύπτει πλήρως 
τις καθαρισμένες επιφάνειες

 δεν χαράζει την επιφάνεια και είναι 
εύκολο στο ξέβγαλμα

 αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα

750 ml

5,85 €
7,80 € / 1 L

707003 BLOOMING 

POWER  
Σαγηνευτική ευωδία 

ανοιξιάτικων λουλουδιών

707002 EXOTIC FRUITS 
Ευχάριστη ευωδία εξωτικών 
φρούτων
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NEW

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Με πάθος και ενθουσιασμό δημιουργήσαμε προϊόντα που φροντίζουν τα ρούχα σας. Οι ειδικοί μας 
διασφαλίζουν ότι αυτά τα προιόντα δεν είναι μόνο αποτελεσματικά, αλλά και ευχάριστα στη χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΕΤΟ ΚΟΥΤΙ! ΔΕΙΤΕ ΣΕΛ. 111 ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 
LAUNDRY CAPSULES

Αφαιρούν τέλεια τη βρωμιά! Με ενεργά ένζυμα αφαιρούν αποτελεσματικά τους λεκέδες 
ακόμα και στους 30 °C. Σε μορφή συμπυκνωμένων καψουλών.

 αποτελεσματικό και βολικό στη χρήση

 1 κάψουλα = 1 πλύση

 σε διαλυτή μεμβράνη 
η οποία είναι ασφαλής 
για τα χέρια σας

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Αφαιρούν και προστατεύουν τη φυσική λευκότητα 
του υφάσματος, εμποδίζοντας το από τα να 
γκριζάρει. Σχεδιασμένο για λευκά και χρωματιστά 
ρούχα.

256 g / 10 τμχ. | 704002

8,90 €
34,76 € / 1 kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES 

Προστατεύει τέλεια τα χρώματα. 
Με μια συμπυκνωμένη δύναμη 
πλύσης. 

256 g / 10 τμχ. | 704001

8,90 €
34,76 € / 1 kg

ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΡΟΥΧΑ 
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES 

Με περιεκτικότητα σε φυσικό 
σαπούνι οι κάψουλες συνδυάζουν 
τη μέγιστη απόδοση πλύσης με 
μια ήπια σύνθεση. Δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα, τεχνητές χρωστικές 
και οπτικά λευκαντικά. 

253 g / 10 τμχ. | 704003

8,90 €
34,76 € / 1 kg
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ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Προστατεύει τέλεια τα χρώματα και 
απομακρύνει με επιτυχία τη βρωμιά. 
Είναι αποτελεσματικό ακόμα και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, αποτρέπει τη συρρίκνωση 
ή το ξεχείλωμα των υφασμάτων.  

 ιδανικό για κάθε χρώμα

1000 ml | L02

8,20 €

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΑ 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Πλένει τέλεια τα σκουρόχρωμα ρούχα και 
επιτρέπει τη διατήρηση του χρώματος για 
περισσότερο χρονικό διάστημα. Περιέχει ενεργά 
ένζυμα για να καταπολεμάει τους λεκέδες 
ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του νερού.

 προστατεύει τα σκούρα υφάσματα  
ενάντια στο ξεθώριασμα

1000 ml | L011

8,50 €

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ 
WHITE LAUNDRY LIQUID

Η μοναδική σύνθεσή του επαναφέρει τη 
λευκότητα των ρούχων. Συνιστάται για το 
πλύσιμο ακόμα και των ευαίσθητων ρούχων. 
Με διακριτικό άρωμα άγριας ορχιδέας. 

 δίνει ζωντάνια στα λευκά 

1000 ml | L03

8,20 €
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ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ AROMATHERAPY    
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Περιέχουν εξαιρετικά αποτελεσματικές ενεργές μικροκάψουλες 
που απελευθερώνουν σταδιακά την ευωδία και δεν αφήνουν 
τα ρούχα να ηλεκτρίζονται. Το μαλακτικό χαρίζει στα ρούχα 
ευχάριστη απαλότητα και άρωμα που διαρκεί.

1000 ml

8,50 €

L013 AZURE SKY     
Τέλειος συνδυασμός 
από εσπεριδοειδή, 
φρέσκα φρούτα και 
πράσινες νότες, καθώς 
επίσης και νότες 
νερού, ενωμένα σε μία 
μεθυστική βάση από 
μόσχο και αμπέρι.

L012 SWEET DELIGHT        
Σύνθεση που αιχμαλωτίζει 
καθώς συνδυάζει το 
άρωμα γλυκιάς βανίλιας 
και εκλεπτυσμένου λευκού 
κρίνου με ευωδία από 
πατσουλί, αμύγδαλα 
και σανταλόξυλο.

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ 
ΡΟΥΧΩΝ  
LUXURY FABRIC SOFTENER

Απολαύστε την απαλότητα και τις 
σοφιστικέ ευωδίες Federico Mahora! 
Συμπυκνωμένα μαλακτικά που χαρίζουν 
απαλότητα στα υφάσματα, έχουν 
αντιστατικές ιδιότητες 
και διεγείρουν τις αισθήσεις. 

1000 ml

8,20 €

L09 SPLENDID VIOLET / PURE 81  
Απαλό άρωμα από μήλα, που 
συμπληρώνεται με τη μεθυστική 
ευωδία  της βιολέτας και του κρίνου.

L010 SUNNY BREEZE / PURE 23 
Αισθησιακή και ελαφρώς γλυκιά 
σύνθεση εσπεριδοειδών και 
γιασεμιού.

L08 SECRET GARDEN / PURE 10 
Αναζωογονητική δύναμη από λευκό 
τριαντάφυλλο, μανταρίνι και κισσό.
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ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ    
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Σκληρό με τους λεκέδες, απαλό με τα ρούχα σας. Χάρη στην υψηλή 
περιεκτικότητά του σε ενεργά ένζυμα, απομακρύνει λεκέδες από γρασίδι, 
αίμα, αυγά και λιπαρές σάλτσες! Ασφαλές για τα χρώματα και τα ευαίσθητα 
υφάσματα. 

 αποτελεσματικό ακόμα και 
σε χαμηλές θερμοκρασίες

 δεν περιέχει χλωρίνη

 με άρωμα φρούτων γεμάτο φρεσκάδα

750 ml | L01 

7,35 €
9,80 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 7,95 € 

ΣΠΡΕΪ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

Με αυτό τον αφρό το σιδέρωμα γίνεται παιχνίδι! Το σπρέι 
είναι εύκολο στη χρήση, δημιουργεί ένα διακριτικό φίλτρο 
στο ύφασμα το οποίο εξομαλύνει τις πτυχές και βοηθάει τα 
ρούχα σας να διατηρηθούν όμορφα για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ατμό.

300 ml | L007 

7,80 €
25,99 €/ 1 L

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ  ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΡΟΥΧΩΝ 
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Για κάθε πλύση! Αν χρησιμοποιούνται τακτικά: οι ταμπλέτες φροντίζουν το ύφασμα, 
απομακρύνουν τα άλατα από το πλυντήριο και τις εκροές, και μειώνουν τη χρήση 
απορρυπαντικών.

 Αποτελεσματικό σε όλες τις θερμοκρασίες πλυσίματος

 Σε διαλυτή μεμβράνη που προστατεύει τα χέρια

400 g / 25 τμχ. | L014 

8,10 €
20,25 € / 1 kg
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Από την οροφή μέχρι το κελάρι, μέσα και έξω – οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε σημείο 
μπορείτε να στηριχτείτε στην επαγγελματική φροντίδα των προϊόντων μας. 
Αποτελεί για εμάς σίγουρα ένα Πρωτάθλημα Καθαριότητας. 

Φιλικό προς το περιβάλλον

Φιλικό προς το περιβάλλον και 
βιοδιασπώμενο. Είναι ένα μείγμα 
οξειδωτικών τα οποία ενεργοποιούνται 
μέσω της ηλεκτρόλυσης του χλωριούχου 
νατρίου και του νερού. Δεν περιέχει αλκοόλ, 
τεχνητές ευωδίες και χρωστικές.

Ασφαλές

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρουσία 
παιδιών, ζώων, φυτών. Δεν αφήνει λεκέδες 
και  αποχρωματισμό. Είναι πιστοποιημένο 
από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγιεινής στην 
Πολωνία.

Πολυχρηστικό

Για χρήση στο σπίτι, το αυτοκίνητο και τη 
δημόσια συγκοινωνία, τις τουαλέτες, τις 
αίθουσες αναμονής, τα καταστήματα, τα 
ξενοδοχεία και τις εταιρείες.

Αποτελεσματικό

Εξαλείφει αντί να καλύπτει. Καταστρέφει τα 
βακτήρια και τους μύκητες που ευθύνονται 
για το σχηματισμό των δυσάρεστων οσμών.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΟΣΜΩΝ 
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Απομακρύνει τις οσμές αντί απλά να τις καλύπτει! 
Αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές οργανικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ψαριού, τον καπνό από το 
τσιγάρο, 
τα αθλητικά παπούτσια, τα κατοικίδια και τα σκουπίδια.

  για χρήση σε διάφορες επιφάνειες και στον αέρα

250 ml | 702003 

7,80 €
31,20 €/ 1 L



NEW FORULA

NEW FORMULA

SMART & CLEAN   / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  | 123 

NEW FORMULA

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   
MULTI PURPOSE CLEANER

Κορυφαίο καθαριστικό για σύντομη αλλά και 
εξονυχιστική καθαριότητα. Κατάλληλο για όλες τις 
επιφάνειες που πλένονται, μεταξύ των οποίων και: 
δάπεδα, τοίχοι, πάγκοι, πλακάκια, είδη υγιεινής. 

 με ευχάριστο άρωμα από άνθη ροδιάς

1000 ml | U03 

7,35 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 
GLASS CLEANER

Ο πιο σίγουρος τρόπος να αποκτήσετε 
τζάμια με ακαταμάχητη λάμψη στο λεπτό! 
Με νανοσωματίδια πυριτίου που 
προστατεύουν ενάντια στη βρωμιά. 
Η σιλικόνη εμποδίζει τη δημιουργία 
υδρατμών.

 αποτελεσματικό και αποδοτικό

     με άρωμα πράσινων μήλων

750 ml | U01 

6,49 €
8,65 € / 1 L

Τιμή με ψεκαστήρα: 7,09 €

ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Απαραίτητο για τη φροντίδα όλου του σπιτιού. Τα πανάκια 
αφαιρούν τέλεια την καθημερινή βρωμιά, είναι απαλά με το δέρμα 
και τις καθαρισμένες επιφάνειες. Συνιστάται για γυαλί, μέταλλο, 
ξύλο, πλαστικό.

 βιοδιασπώμενο

 με λουλουδάτη ευωδία

 τώρα ακόμα πιο εμπλουτισμένο 

84 τμχ. | 702002 

7,50 €

ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΜΙΩΝ
GLASS CLEANING WIPES 

Κρατήστε τα πάντα μαζί σας για να αφαιρείτε 
εύκολα τις δαχτυλιές από το τζάμι και τους 
λεκέδες από τον καθρέφτη! Αποτελεσματικό για 
το σπίτι και το αυτοκίνητο. Χρήσιμο επίσης για 
καθαρισμό ποτηριών.

 καθαριότητα χωρίς σημάδια

 βιοδιασπώμενο

 τώρα ακόμα πιο εμποτισμένο 

84 τμχ. | 702001 

7,50 €
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Τέλος στους λερωμένους τοίχους – σβήνει τα σημάδια 
από στιλό, μαρκαδόρο και κραγιόν! Καθαρίζει τα έπιπλα 
του κήπου , τους αρμούς , τα πλακάκια , τις πόρτες , τους 
φούρνους , τα πιάτα , τις ζάντες των αυτοκινήτων , τα 
πλαστικά και τα μέταλλα. 
Η πρωτοποριακή δομή του σφουγγαριού απομακρύνει τη 
βρωμιά διεισδύοντας βαθιά στην καθαρή επιφάνεια.

 Καθαρίζει χωρίς τη χρήση απορρυπαντικών – 
απλά βρέξτε το σφουγγάρι

 Απομακρύνει τη βρωμιά και τους λεκέδες από 
νερό

10.9 x 6.1 x 3.8 cm | U010 

6,49 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΖΑΚΙ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Ειδική σύνθεση που απομακρύνει τους λεκέδες από 
καπνό , ακόμα και τα καμένα λίπη. Είναι εξαιρετικό 
και στον καθαρισμό της σχάρας και των μαγειρικών 
συσκευών.

 Περιέχει συστατικά που εμποδίζουν την 
επανατοποθέτηση της βρωμιάς

 Ασφαλές για τις επιφάνειες 

 Δεν αφήνει στίγματα

750 ml | U06 

5,50 €
7,33 € / 1 l

Τιμή με ψεκαστήρα: 6,10 € 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ LAMINATE
LAMINATE FLOOR LIQUID

Καθαρίζει τέλεια τις επιφάνειες 
χωρίς ίχνος σκόνης και λεκέδων. 
Αφαιρεί λεκέδες από λίπος και 
ακαθαρσίες. Συνιστάται για: πάνελ 
πλαστικοποιημένο δάπεδο, πάνελ 
τοίχου και έπιπλα καπλαμά.

 καθαρίζει και περιποιείται

 με ευχάριστο άρωμα από 
σαπούνι Μασσαλίας

1000 ml | U04 

11,80 € ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Η σύνθεση με ενεργό αφρό απομακρύνει 
τέλεια τους λεκέδες , μαλακώνει τα 
υφάσματα και δεν αφήνει τα ρούχα να 
ηλεκτρίζονται. Είναι απαλό με τα χέρια και 
τα χρώματα των υφασμάτων.

 σχεδιασμένο για πλύσιμο στο χέρι       

 με ευωδία εσπεριδοειδών

1000 ml | U05 

5,90 €
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Απομακρύνει προσεκτικά τις δακτυλιές ,τη σκόνη, 
τους λιπαρούς λεκέδες και τη βρωμιά.Περιορίζει την 
επανατοποθέτηση της σκόνης δημιουργώντας ένα 
προστατευτικό αντιστατικό κάλυμμα. Συνιστάται για 
την οθόνη του υπολογιστή, της τηλεόρασης , τις οθόνες 
PLASMA , LED , LCD, τηλεχειριστήρια , κινητά τηλέφωνα, 
πληκτρολόγια.

  Χαρίζει λάμψη χωρίς ίχνη

  Πολύτιμος βοηθός στο σπίτι και το γραφείο

250 ml | U08 

5,50 €
22,00 € / 1 L
Τιμή με απλικατέρ: 6,10 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΡΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 
POWER CLEANER

Ένα καθαριστικό – πολλές επιφάνειες! 
Χάρη στην ειδική του σύνθεση , καθαρίζει 
επιφάνειες laminate, πλακάκια, δάπεδα, 
επιφάνειες linoleum ,καθώς και φράχτες 
και ταμπλό αυτοκινήτων. Απομακρύνει 
τέλεια τα λάδια και τα λίπη.

 Αναντικατάστατο καθαριστικό 
για το σπίτι, το γκαράζ και τον 
κήπο.

1000 ml | U02 

9,50 €

ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ 
ANTI-MIST FOAM

Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα! Ο αφρός καθαρίζει 
και αφαιρεί απαλά τη βρωμιά. Κατάλληλο για όλες τις 
επιφάνειες που εκτείθονται στην ομίχλη. Ενισχύει την άνεση 
και την ασφάλεια στην οδήγηση. Συνιστάται για γυαλί.

     Άνετο στη χρήση – δεν στιλβώνει

300 ml | U009 

7,80 €
25,99 € / 1 L
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 
Οι όμορφες ευωδίες βελτιώνουν τη διάθεσή σας , φτιάχνουν ωραία ατμόσφαιρα και διεγείρουν τις αισθήσεις. 
Επιτρέψτε τους να συντροφεύσουν κάθε στιγμή σας. Μπορείτε να ζήσετε αυτήν την εμπειρία με τα προϊόντα 
φρεσκάδας που σας προσφέρουμε.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ 
HOME PERFUME

Μοναδικές συνθέσεις με όμορφη 
εμφάνιση για τον χώρο σας.

40 ml 

16,90 €
422,50 € / 1 L 

ST1 GREEN TEA 

Ελαφριά οσμή πράσινου τσαγιού και 
εσπεριδοειδών που γεμίζει το χώρο 
με θετική ενέργεια.

ST2 BLUE WAVE 
Πικάντικες νότες και 
νότες εσπεριδοειδών που 
αναζωογονούν

ST3 SWEET VANILLA 
Αισθησιακό άρωμα βανίλιας που 
ανακουφίζει τις αισθήσεις.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 
MAGIC FLOWER
MAGIC FLOWER DIFFUSER

Δείτε πως τα πέταλα του Magic Flower 
απλώνονται και το λουλούδι παίρνει ένα 
πανέμορφο χρώμα. Απολαύστε τη μοναδική 
μυρωδιά του! Το αρωματικό χώρου Magic 
Flower συνδέει μια αξιόλογη εσωτερική 
διακόσμηση και ένα άρωμα στο σπίτι.

  με ένα διακοσμητικό χειροποίητο 
λουλούδι

  διαρκεί πάνω από 6 εβδομάδες

100 ml 

14,80 €
148,00 € / 1 L 

708001 ROSE GARDEN

Κομψό και κλασικό άρωμα από έναν 
κήπο γεμάτο γλυκά τριαντάφυλλα.

708002 LILY OF THE VALLEY

Μαγευτικό και αισθησιακό άρωμα 
από τους καλύτερους θησαυρούς του 
δάσους.
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A009 
SPLENDID VIOLET

PURE 81 

A010 
SUNNY BREEZE

PURE 23 

A011 
SUMMER WHIFF 

PURE 98 

30 ml 

5,10 €
169,99 €/1 L

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

SPLENDID VIOLET / SUMMER WHIFF / 
SUNNY BREEZE VACUUM FRESHENER

Διαχέουν στον χώρο μία ευχάριστη ευωδία και 
εξουδετερώνουν τις μυρωδιές στον καθαρό 
χώρο.Κατάλληλα για όλα τα είδη ηλεκτρικής 

σκούπας. Εύκολα στη χρήση – απλά τα 
τοποθετείτε κοντά στο φίλτρο εξόδου αέρα 

της σκούπας.

2 τμχ (4.7 x 7.7 cm) 

7,80 €

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΠΡΕΪ 
ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
SWEET DREAM / WONDERFUL NIGHT 
SCENTED LINEN SPRAY

Αναζωογονητικά και απολαυστικά 
με ατμοσφαιρικό άρωμα

 χωρίς αλλεργιογόνα

 κατάλληλο για σεντόνια, 
κουρτίνες και πετσέτε

A012 SWEET DREAM 
Ένας καλαίσθητος συνδυασμός 
musk και βανίλιας που θα σας 
βάλει σε μια καλή διάθεση.

A013 WONDERFUL NIGHT 
Άρωμα εσπεριδοειδών που 
καταπραΰνει την ένταση 
και ενθαρρύνει την ξεκούραση.
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A173 / PURE 173 
Ονειρεμένο μίγμα 
πικραμύγδαλου , βανίλιας 
, μόσχου , βρύων και 
δέντρου Jacaranda

A147 / FM 147 
Ο πιο ιδανικός συνδυασμός 
που θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί με νότες 
από μανταρίνι , λίτσι 
,δαμάσκηνο και κρίνο.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 
SUNNY BREEZE / MORNING MIST 

WARDROBE FRAGRANCE

Μοναδικές αρωματικές συνθέσεις μέσα στην 
ντουλάπα σας. Ασυνήθιστες ευωδίες για το 

σπίτι και το γραφείο σας. 

 Σταδιακή απελευθέρωση της ευωδίας

4,99 €

A04 SUNNY BREEZE / PURE 23 
Γλυκές νότες μανταρινιού , 
γιασεμιού 
και βανίλιας.

A05 MORNING MIST / PURE 33 
Αναζωογονητική δύναμη από γιασεμί 
, λευκό τριαντάφυλλο , bamboo , μήλο 
και λεμόνι.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ 
AIR FRESHENER

Με τις νότες των πιο δημοφιλών αρωμάτων 
Federico Mahora.

2,99 €

Ευωδίες για εκείνη

A134 / PURE 134 
Ακαταμάχητο άρωμα 
μανταρινιού , νερατζιού και 
θαλάσσιων φυκιών.

A52 / PURE 52 
Ευωδία που υπνωτίζει 
με εσπεριδοειδή , 
μήλο , κανέλα και ρίζες 
γαρύφαλλου.

Ευωδίες για εκείνον

PURE 134
χητο άρωμα 
ιού , νερατζιού και 

ων φυκιών.

URE 52
ου υπνωτίζει 
ιδοειδή ,
νέλα και ρίζες 
λου.

α εκείνοννον
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 
   Αισθητική , διάρκεια, μοναδική ατμόσφαιρα – μπορείτε να διατηρήσετε αυτά τα 

χαρακτηριστικά των ξύλινων και δερμάτινων αντικειμένων για περισσότερο καιρό αν τους 
προσφέρετε την κατάλληλη φροντίδα.Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούν τη δύναμη των 

φυσικών κεριών αντλώντας τα καλύτερα συστατικά τους.

ΚΕΡΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
LEATHER WAX CONDITIONER

Η δύναμη του μελιού επαναφέρει το χρώμα και 
τη λάμψη στα δερμάτινα έπιπλα.Το φυσικό κερί 
μέλισσας τρέφει το δέρμα , ενώ τα έλαια που 
περιέχει αποτρέπουν το σκάσιμο. 

 Κατάλληλο για έπιπλα , τσάντες, 
ζώνες, παπούτσια από γνήσιο 
και τεχνητό δέρμα

 Δεν ενδείκνυται για υφάσματα 
από καστόρι και σαμουά

300 ml | WAX 

13,90 €
46,30 € / 1 L

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Ένας αποδεδειγμένος τρόπος για 
έπιπλα χωρίς λεκέδες, σκόνη και 
γρατζουνιές! Το βολικό αεροζόλ 
αφήνει ένα αντιστατικό στρώμα.

 για ξύλινες και τύπου ξύλινες 
επιφάνειες

 με την προσθήκη κεριού

300 ml | F04 

7,80 €
26,00 € / 1 L

ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 
FURNITURE CLEANING WIPES 

Εξαιρετικά για τον καθαρισμό και την 
απομάκρυνση της σκόνης. Τα πανάκια 
προστατεύουν και διατηρούν το  ξύλο όπως 
και η αντι-στατική επικάλυψη μειώνει τη 
συσσώρευση της σκόνης. Συνιστάται για 
ξύλινα και laminate έπιπλα.

 βιοδιασπώμενα

 καλά εμποτισμένα με το υγρό 
καθαρισμού

84 τμχ. | 703001 

7,50 €
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Γνωρίζουμε πώς να συνδυάζουμε το ευχάριστο με το χρήσιμο. Τα αξεσουάρ περιποίησης αυτοκινήτου που 
διαθέτουμε χαρακτηρίζονται από όμορφες ευωδίες , αποτελεσματικότητα και αποτέλεσμα με διάρκεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ  
AΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Καθαρίζει τέλεια και προσφέρει ένα κομψό και ματ 
αποτέλεσμα. Χαρίζει υπέροχο άρωμα και επιπλέον 
εμποδίζει την επανατοποθέτηση της σκόνης.

 Καθυστερεί τη φυσική φθορά των 
πλαστικών επιφανειών.

300 ml | AU01 

8,20 €
27,33 € / 1 L

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM 
CAR PERFUME WITH REFILL

Μια πολυτελής ευωδία για το αυτοκίνητο σας! 
Χάρη στη δυνατότητα αγοράς ανταλλακτικών , 
μπορείτε να αγοράσετε εφάπαξ τη συσκευή και να 
απολαμβάνετε έπειτα το άρωμα που επιθυμείτε. 
Εύκολο στην τοποθέτηση με δυνατότητα ρύθμισης 
της έντασης της ευωδίας

ΣΕΤ – ΑΡΩΜΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

6 ml | AU10, AU11 

8,10 €
1.350 € / 1 L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

6 ml | AU12, AU13 

5,50 €
916,60 € / 1 L

AU10 SUMMER WHIFF / PURE 98 
Αναζωογονητική δύναμη 

εσπεριδοειδών που αποκτά βάθος 
με τις γλυκές νότες λουλουδιών και 

ζεστασιά με 
τις ξυλώδεις νότες.

AU12 SUMMER WHIFF 

AU11 JAMAICA DREAM / PURE 57 
Παραδεισένια σύνθεση που πηγάζει 
από
μήλο, δαμάσκηνο, κανέλα , πιπέρι και 
ρούμι τζαμάικας.

AU13 JAMAICA DREAM 



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ 
Ο κήπος σας είναι μία όαση ηρεμίας και το μέρος συναντήσεων με φίλους. 

Σιγουρευτείτε ότι είναι καθάρο και ασφαλές.
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 
WOODEN FURNITURE CLEANER

Σχεδιασμένο για να καθαρίζει και να προστατεύει τα 
ξύλινα έπιπλα και τα λουστραρισμένα , τα βαμμένα 
και περασμένα με λαδομπογιά στοιχεία, καθώς και τα 
βερνικομμένα μπαμπού.Εξαιρετικό για έπιπλα κήπου, 
κουφώματα, επενδύσεις, κιόσκια.

 καθαρίζει και εμποτίζει

 παρέχει προστασία μακράς διάρκειας

 προστατεύει αποτελεσματικά ενάντια στην 
υγρασία και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

750 ml | GA02 

7,80 €
10,40 €/1 L
Τιμή με ψεκαστήρα: 8,40 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
PLASTIC SURFACE CLEANER

Αφαιρεί όλες τις βρωμιές: υπολείμματα 
λίπους και σκόνη. Αποτελεσματικό και ήπιο: 
δεν χαράσσει ή αποχρωματίζει.

 για λευκές και χρωματιστές επιφάνειες

750 ml | GA01 

7,80 €
10,40 €/1 L
Τιμή με ψεκαστήρα: 8,40 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Με αυτά, τα πάντα είναι ευκολότερα!

ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ | AC06 
ATOMISER

1 τμχ.

0,60 €

ΑΝΤΛΙΑ | AC05  
DISPENSER PUMP 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ | AC04 
TRIGGER CUP 

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ 
ΣΕ ΡΟΛΟ 
MULTI FUNCTION ROLL WIPES

Αδίστακτο με τη σκόνη , φιλικό με την τσέπη σας! 
Απορροφάει εκπληκτικά το νερό , τη μπογιά και τις 
λιπαρές ουσίες.

 δεν αφήνει γρατζουνιές στις επιφάνειες

 μια πρακτική και οικονομική λύση – 
μπορείτε να τα ξαναχρησιμοποιήσετε 
αν τα πλύνετε.

34 τμχ. (23 x 39 cm)

AC03 

14,30 €
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Όλες οι τιμές του καταλόγου περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο κατάλογος προϊόντων no.26 της FM WORLD ισχύει από το Μάρτιο του 2017. Οι προσφορές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο όσον αφορά τις τιμές και τα προϊόντα ιισχύουν από τον 
Μάρτιο του 2017 μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή εως ότου εκδοθεί νέος κατάλογος.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τον τρόπο χρήσης μπορείτε να βρείτε στο gr.fmworld.com, το Marketing Plan και άλλα υλικά 

διαφήμισης , προώθησης, και πληροφορίες που έχουν εκδοθεί ή εγκριθεί ρητά από την FM WORLD είναι οι μόνες εγκεκριμένες πηγές πληροφοριών με σκοπό την πώληση και διαφήμιση της FM WORLD.
Τα προιόντα με την επωνυμία FM WORLD είναι γνήσια προιόντα της FM WORLD.
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2015

PURE 43 σελ. 15
PURE 52 σελ. 14
PURE 54 σελ. 15
PURE 55 σελ. 15
PURE 56 σελ. 14
PURE 57 σελ.  16
PURE 64 σελ. 14
PURE 93 σελ. 16
PURE 110 σελ. 14
PURE 134 σελ. 16
PURE 135 σελ. 15
FM 151 σελ. 33
FM 152 σελ. 33

FM 160 σελ. 34
FM 169 σελ. 32
FM 195 σελ. 33
FM 198 σελ. 34
FM 199 σελ. 37
PURE 224 σελ. 14
FM 300 σελ.  35
FM 301 σελ. 37
FM 302 σελ. 36
FM 325 σελ. 36
FM 326 σελ.  37
FM 327 σελ. 34
FM 328 σελ.  36

FM 329 σελ. 33
FM 331 σελ.  34
FM 332 σελ.  35
FM 333 σελ.  33
FM 334 σελ. 34
FM 335 σελ.  37
FM 336 σελ. 37
PURE 452 σελ.  16
PURE 457 σελ. 15
PURE 460 σελ. 15
PURE 462 σελ.  15
PURE 463 σελ.  16
PURE 464 σελ.  15

PURE 465 σελ. 14
PURE 466 σελ. 14
PURE 467 σελ. 16
PURE 469 σελ. 15
PURE 470 σελ. 13
PURE 471 σελ. 13
PURE 472 σελ.  13
PURE 473 σελ. 13
PURE 474 σελ. 13
FM 601 σελ.  21

PURE 01 σελ. 7
PURE 05 σελ.11
PURE 06 σελ. 10
PURE 07 σελ. 7
PURE 09 σελ.8
PURE 10 σελ. 6
PURE 12 σελ.8
PURE 16 σελ.11
PURE 17 σελ. 6
PURE 18 σελ.11
PURE 20 σελ.6
PURE 21 σελ.6
PURE 23 σελ.10
PURE 24 σελ. 9
PURE 25 σελ.6
PURE 26 σελ. 8
PURE 32 σελ. 9
PURE 33 σελ.10
PURE 34 σελ.11
PURE 80 σελ.11
PURE 81 σελ. 7
PURE 97 σελ. 6
PURE 98 σελ.8
PURE 101 σελ. 8
PURE 132 σελ.6
FM 141 σελ.25

FM 142 σελ.28
FM 146 σελ.25
FM 147 σελ.25
FM 149 σελ.30
FM 162 σελ.28
PURE 173 σελ. 9
PURE 174 σελ.7
PURE 177 p. 9
PURE 180 σελ.6
PURE 183 σελ.6
FM 192 σελ. 30
FM 237 σελ.20
FM 239 p. 20
FM 241 p. 20
PURE 257 σελ. 8
PURE 263 σελ.8
FM 281 σελ.26
FM 283 σελ.22
FM 286 σελ. 29
FM 287 σελ. 27
FM 291 σελ.26
FM 292 σελ.26
FM 297 σελ.24
FM 298 σελ.22
FM 313 σελ. 27
FM 317 σελ.24

FM 318 σελ.24
FM 319 σελ.27
FM 320 σελ. 23
FM 321 σελ.26
FM 322 σελ.26
FM 323 σελ.26
FM 351 σελ. 23
FM 352 σελ. 25
FM 353 σελ.25
FM 354 σελ. 25
FM 355 σελ. 25
FM 356 σελ. 30
FM 357 σελ. 31
FM 358 σελ. 27
FM 359 σελ. 28
FM 360 σελ. 22
FM 361 σελ. 25
FM 362 σελ. 30
FM 363 σελ. 28
FM 364 σελ. 28
FM 365 σελ.  23
FM 366 σελ.  28
FM 367 σελ. 26
PURE 413 σελ.  8
PURE 414 σελ. 7
PURE 416 σελ. 6

PURE 417 σελ. 8
PURE 418 σελ.  6
PURE 419 σελ. 10
PURE 420 σελ.  6
PURE 421 σελ. 11
PURE 422 σελ. 10
PURE 423 σελ.  8
PURE 425 σελ. 10
PURE 426 σελ. 5
PURE 427 σελ. 5
PURE 428 σελ. 5
PURE 429 σελ.  5
PURE 430 σελ. 5
PURE 431 σελ. 5
PURE 432 σελ. 5
PURE 433 σελ. 5
PURE 434 σελ. 5
PURE 435 σελ. 5
PURE 436 σελ. 5
PURE 437 σελ. 5
FM 600 σελ. 21
PURE 700 σελ. 5
PURE 701 σελ. 5
PURE 702 σελ. 5

ΓΙΑ ΕΚ ΕΙΝΗ

ΓΙΑ ΕΚ ΕΙΝΟΝ

UTIQUE Black  σελ. 8 
UTIQUE Flamingo σελ.  6-7
UTIQUE Gold  σελ. 8

UTIQUE Mu�  n  σελ.  6-7
UTIQUE Ruby   σελ.  8

UTIQUE ΕΥΩΔΙΕΣ
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Αρωματική οικογένεια Νότα- κλειδί Ευωδίες Φερομόνη intense Αφρόλουτρο Κρέμα σώματος roll-on
Αρωματικό σπρέι 

μαλλιών

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ

Με νότα λουλουδιών

10, 17, 180, 281, 291, 367, 433 10 10

292, 321, 322, 323, 416, 420, 427, 700, 
UTIQUE FLAMINGO

25, 437, 600  

Με ανατολίτικη νότα 

20, 132, 147, 434  

97, 183, 317, 352, 353 97  

146, 239, 297, 318, 354, 355

Με νότα νερού 7, 141, 174, 361, 701  

Με πράσινη νότα  1, 81 81 81 81 81 81 81

Με νότες αλδεϋδών 21, 418 21   

Με νότα εσπεριδοειδών 283, 298, 360, 702  

Με ξυλώδη νότα 320, 351, 365, 414, 428  

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Με νότα λεμονιού 33 33 33 33 33 33 33

Με νότα φρούτων 419, 435

Με νότα μανταρινιού 23 23 23  23

Με νότα πορτοκαλιού 6  

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ   

Με νότα λουλουδιών 
9, 101, 257, 263, 423, 430, 431, 436, 
UTIQUE MUFFIN

101 9    

Με νότα φρούτων 12, 98, 237, 286, 413, 426   

Με ξυλώδη νότα
26, 142, 162, 359, 363, 364,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY 

 

Με πικάντικη νότα 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173

Με νότα αμπεριού 32, 429

Με νότα βανίλιας 417  

ΞΥΛΩΔΕΙΣ       

Με νότα λουλουδιών 241, 287, 313

Με νότα φρούτων 319, 358, 422

Με ανατολίτικη νότα 425

CHYPRE

Με νότα φρούτων 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5  5

Με ξυλώδη νότα 18, 357 18 18 18 18 18

Με ανατολίτικη νότα 356

Με νότα λουλουδιών 421, 432

Αρωματική οικογένεια Νότα- κλειδί Ευωδίες Φερομόνη intense Αφρόλουτρο Αντιιδρωτικό roll-on Αφρός ξυρίσματος After shave After shave σε κρέμα

CHYPRE

Με νότα φρούτων 169  

Με ξυλώδη νότα 56 56  

Με νότα αμπεριού και μόσχου 110 110 110  

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

Με νότα λουλουδιών 52, 302, 328, 465 52 52 52 52 52 52 52

Με νότα φρούτων 325

Με πικάντικη νότα 199, 224, 336, 466, 199 199 199 199

Με νότα αμπεριού 64 64   

Με ξυλώδη νότα
301, 326, 335, 470, 471,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

ΞΥΛΩΔΕΙΣ 

Με νότα φρούτων 55, 195, 333, 472  

Με νότα πατσουλί 160, 198, 327, 331, 334

Με νότα vetiver 151, 152, 329

Με νότα νερού 457, 460, 462, 474

Με νότα εσπεριδοειδών 469

FOUGERE

Με νότα φτέρης 43, 135, 332  

Με νότα λεβάντας 54, 300, 464, 473, 601

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Με νότα λεμονιού 57

Με νότα μανταρινιού 134, 452 134 134 134 134 134 134

Με νότα πορτοκαλιού 93

Με νότα νερού 467

ΝΕΡΟΥ

Με πράσινη νότα 463

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΚ ΕΙΝΟΝ
 Έντονη      Μέτριας έντασης    Διακριτική

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΚ ΕΙΝΗ




