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СТВОРЮЙ ВЕСНУ
ВІДКРИВАЙ СЕБЕ

НОВІ ВІДТІНКИ
ТВОЄЇ ВЕСНИ

Туш для вій 3D Effect
10 мл, 1301344
270 грн

глибоко зволожує
живить і відновлює
легко наноситься
не залишає липкого
ефекту

Хайлайтер Terracotta, 10 г
1302466
580 грн

Бальзам для губ
4 г, 1304651
225 грн

неймовірний
об єм

не осипається
не відбивається
Палетка для контурінгу
15 г, 1302511
540 грн

2

3

рганова олія дефіцитний
продукт, який відрізняється
рекордним вмістом органічних
жирів. Отримують її у результаті
холодного віджиму насіння
арганії рослини, яка росте на
території Північної фрики в
Марокко.

Водорослі порівняно молодий
продукт оздоровлення. ктивно
використосувати їх почали лише
півстоліття тому.

Гель для душу
Argan Oil
375 мл, 1103114
120 грн

Рідке мило для рук
Sea Therapy
300 мл, 1109048
110 грн

4

5

Крем для стробінгу
VFX PRO
Camera Ready
25 мл, 1302536

189 грн

Дізнавшись свій кольоротип, ти можеш підібрати такий
макіяж, який буде додавати тобі привабливості.

03

04

1104173
1104061
натуральний беж темний

* За кожні 10 ББ у замовленні отримуй
можливість придбати по одному
продукту з трьох категорій (тон, губи,
очі) зі знижкою 50%.

Як визначити свій колірний тип?

02
1104060
світлий

Тонуючий ВВ-крем
All In One, 50 мл

01
02

189 грн
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Весна

Літо

Волосся: від золотисто-пшеничного
відтінку до світло-каштанового.
Шкіра: ніжно-рожевого або
персикового кольору, іноді з
веснянками.
Очі: світлі, від зелено-блакитних до
світло-карих.
Тон: персиковий колір, слонова кістка.

Волосся: темне і світло-русяве.
Шкіра: молочно-біла, іноді з
оливковим або блакитним відтінком.
Очі: світлі і м’які (сірі, блакитні,
сіро-зелені, горіхово-карі).
Тон: холодні кольори.

Макіяж очей:

Макіяж очей:

Губи:

Губи:

Осінь

Зима

Волосся: руде, золотисто-каштанове.
Шкіра: прозоро-молочна, золотава,
веснянки.
Очі: зелені, блакитні, карі,
бурштинові.
Тон: насичений і теплий,
персиковий або бежевий, рум’яна –
червоно-коричневі.

Волосся: темне, чорне або темнокаштанове.
Шкіра: дуже світла або білий фарфор.
Очі: темно-карі, а також холодні
відтінки синього та зеленого.
Тон: насичені холодні кольори.

Макіяж очей:

Макіяж очей:

Губи:

Губи:

Стік для контурінгу, 7 г
1302425 світлий
1302424 темний

199 грн
Рум’яна
Tender Blush On, 5 г

Прозора
матуюча пудра
14 г, 1301391

199 грн

Бронзатор
Sun Kiss
21 г, 1302499

219 грн

149 грн

01
1302481
cучасний балет

03
1302482
бісквіт

06
1302483
рожевий джем

07
1302484
солодкий мигдаль

09
1302485
цвіт персика

15
1302486
цукровий рожевий

17
1302487
лист кохання

19
1302489
сатинова стрічка

18
1302488
рожева лілія

КАТЕГОРІЯ 1

Купуй продукцію з
каталогу на 10 ББ

Отримуй знижку
50% на три товари
зі стор. 6-9*

01
1104172
порцеляновий

02

ТОН

01

7

9700737
вогняний

05
9700740
червоний

89 грн

03
1303697

05
1303699

червоне кохання

темний нюдовий

09
9700744
кавовий

01
1301368
сніговий

04
1301371
кавовий
десерт

05
1301372
мокрий
асфальт

06
1301373
магічна
зірка

До складу входять
досить великі блискітки,
що забезпечує яскраве і
помітне сяйво.

07
1301374
чарівна
лілія

10
9700745
персиковий

САТИНОВІ

06
1303700

08
1303701

таємний вечірній

13

14

9700748
пісочний

9700749
темний бордо

сонячний бриз

08
1301375
амазонська
зелень

09
1301376
срібна
каблучка

10
1301377
діамант

11
1301378
водяна
лілія

Створюють ніжне
мерехтіння та
легкі переливи.

14
1301381
попіл
троянди

МАТОВІ

09
1303702

15

Ідеальний варіант для
денного макіяжу.

102
1303703

секрет
кохання

9700750
шоколадний

морозний рожевий

201
1303654

15
1301382
цукрова
слива

16
1301383
темна
фіалка

17
1301384
червона
глина

18
1301385
темний
коричневий

19
1301386
смарагд

20
1301387
золотий
злиток

206
1303659

1303480
20 оксамитова
фіалка

01

03
9700762
еспресо

Гель-крем для брів, 3 г

179 грн
1303652
32 ідеальний
беж

1303650
30 абсолютний
нюдовий

1303479
19 бургундське
вино
1303649
29 чорний
шоколад

1303542
27 молочний
шоколад

1303477
17 зухвала
фуксія

1303474
14 природна
ніжність
1303540
25 ніжна
фіалка

1303414
13 стигла
вишня

1303538
23 темний нюд

1303413
12 марсала

02
9700761
кавовий

справжня впевненність

богиня

1303481
21 яскравий
баклажан

01
9700760
лате

Metallic

204
1303657

1303364
03 гострий
чилі

139 грн

Олівець для брів
Eyebrow Liner, 1 г

карамельна цукерка

159 грн

КАТЕГОРІЯ 2

Моно тіні для повік, 5 г

202
1303655

натуральний

8

ОЧІ

ШИМЕРНІ

149 грн

Матова помада
Matte Rouge, 4 г

119 грн

01
1301355
графіт

02
1301356
коричневий

03
1301357
темнокоричневий

01
1301501
білий
блиск

02
1301502
золотий
блиск

02

01
02
1301401
1301402
платиновий золотий
металік
металік

03

04

03

1301503
бронзовий
блиск

1301504
оливковий
блиск

1301403
сапфір

04
1301404
бірюзовий
металік

05

05

1301505
чорний
блиск

1301405
коричневий
металік

Глітерна
підводка, 5 мл
01 Metallic Eyeliner
02 Glitter Eyeliner

109 грн

КАТЕГОРІЯ 3

02

Glitter

ГУБИ

Рідка матова
помада для губ,
4 мл

Олівець
для губ Lip Liner, 1 г

9

Освіжувальний спрей
для обличчя Be Fit

115 мл, 1107485
180 грн 2,73 ББ

міцний тандем
краси та руху

109 грн

Водостійка туш для вій
Be Fit
01 1302541

11 мл, 1301394

світлий

02 1302542

натуральний

320 грн 4,98 ББ

199 грн
Зволожувальний крем
з тонуючим ефектом
Be Fit, 50 мл
270 грн 4,23 ББ

6,5 мл, 1303685
230 грн 3,48 ББ

139 грн

169 грн

03 1302543

темний

Тінт для губ і щік
Be Fit

Туш для брів
Be Fit

Вологі серветки для
обличчя та тіла Be Fit

5 мл, 1301395

30 шт, 1202016

240 грн 3,73 ББ

150 грн 2,23 ББ

149 грн

89 грн

СС-пудра Be Fit

10г, 1302500
550 грн 8,48 ББ

339 грн

10
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ОСВІЖУВАЛЬНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ E IT
прей підійде для догляду за всіма типами
шкіри. асіб чинить зволожувальну,
освіжальну, тонізувальну дію та надійно фіксує
макіяж протягом дня.
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ
З ТОНУЮЧИМ ЕФЕКТОМ
асіб має ніжну консистенцію, він легко розподіляється.
оловна перевага крему в тому, що це одночасно і
тональний засіб, що маскує почервоніння, і продукт,
який забезпечує епідермісу дбайливий догляд.

ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА E IT
е незвичайно практичні та ефективні гігієнічні
девайси, які забезпечать делікатний догляд за тілом
навіть у найекстремальніших умовах. Вони стануть
доречним придбанням для любителів активного
відпочинку, адже за їх допомогою можна за лічені
хвилини очистити шкіру, відчувши себе дуже легко,
комфортно та свіжо.

СС-ПУДРА

E IT

я пудра поєднує в
собі чудові маскувальні
можливості та
збалансований догляд за шкірою. Вирізняється хорошим
матувальним та неперевершеним світловідбивальним ефектом.
асіб здатен маскувати дрібні недоліки та вирівнювати поверхню
обличчя. Мозаїка пігментів пудри це ретельно підібране
поєднання кольорів, кожен з яких виконує свою особливу функцію.

ТІНТ ДЛЯ ГУБ І ЩІК

ТУШ ДЛЯ БРІВ

ВОДОСТІЙКА ТУШ ДЛЯ ВІЙ E IT
Farmasi розробили водостійку формулу, яка не осипається, не склеює вії,
забезпечує гіпнотичний об єм та подовження. іжна консистенція обволікає
кожну вію, фіксуючи і захищаючи волоски від зовнішніх негативних впливів.

12

E IT

уш для брів моє щіточку, яка дозволяє надати виразності бровам
за допомогою одного руху. Компактний пензлик ніжно розчісує
волоски та надає бровам бажану форму. уш ніжно огортає волоски,
профарбовуючи їх по всій довжині, а також фіксує отриману форму і
дарує бровам густоту.

E IT

ей косметичний засіб нового
покоління допоможе тобі
створити бездоганний макіяж,
який здивує тебе чудовим свіжим
виглядом і феноменальною
стійкістю. інт вирізняється
пігментацією, тому лише кількох
крапель продукту буде достатньо
для того щоб надати губам
спокусливого відтінку, а щічкам
ніжного дівочого рум янцю.
и легко зможеш варіювати
насиченість кольору, ретельно
розтушувавши тінт або наносячи
його у декілька шарів.

13

7в1
Олія макадамії
Тонуючий ВВ-крем
All In One, 50 мл
Вітамін В3
310 грн 4,73 ББ
Екстракт вівса
189 грн
Арганова олія
Протеїни шовка
F 15
БЕРЕ УЧАСТЬ
Колаген
В АКЦІЇ
НА СТОР. 7

Для всіх типів шкіри
безпечна навіть для
чутливої шкіри

УЛЬТРА ЛЕГКА
ФОРМУЛА
допомагає приховати
недоліки шкіри, не
забиваючи пори

01
1302343
світлий

179 грн

02

03

04

1104060
світлий

1104173
натуральний беж

1104061
темний

14

03
1303563
ягідний пиріг

04
1303564
папарацці

05
1303565
шалена пристрасть

06
1303566
палке кохання

07
1303717
нюдове кохання

08
1303718
справжній нюд

09
1303719
оксамитовий нюд

BB-крем для області
навколо очей 5 в 1, 2 мл
225 грн 4,73 ББ

315 грн 4,48 ББ

01

02
1303562
м’який поцілунок

02
1302345
натуральний
BB-пудра
All In One, 14 г

1104172
порцеляновий

01
1303561
ніжно-нюдовий

Ультра легка формула допомагає приховати
недоліки шкіри, не забиваючи пори.
Рівномірно лягає на шкіру, не пересушуючи
та не подразнюючи її. Чудово матує і вирівнює
колір обличчя. Ефективно захищає шкіру від
ультрафіолету, пилу, живить і зволожує її.

189 грн

Матова помада
BB, 4г
210 грн 3,23 ББ

129 грн
Матова ВВ помада це символ елегантності
Шикарний засіб дарує
оксамитовий матовий
фініш, забезпечуючи
максимальний комфорт.

01
1104067
світлий

02
1104068
темний

ВВ-крем для області
навколо очей
унікальний косметичний
засіб, він з легкістю
сховає темні кола під
очима, розгладить
мілкі зморшки та не
пересушить делікатну
шкіру.

15

рожеве мерехтіння

08
1302471

космічна засмага

Підкресли свої переваги
Сховай недоліки!
16
1302473

17
1302474

cонячний персик

солодкий персик

Спосіб застосування: нанеси консилер
на проблемні ділянки (темні кола
навколо очей, куточки очей, носогубні
складки, зморшки), потім розтушуй
подушечками пальців.

Ð²ÄÊÈÉ ÊÎÍÑÈËÅÐ

01
1302531
порцеляновий

02
1302532
персиковий

03
1302533
молочний

04
1302534
бежевий

Рідкий консилер
Full Coverage, 7 мл
240 грн 3,73 ББ

149 грн

Рідкий консилер ull
Coverage у подарунок*
за умови придбання бронзуючої пудри

Бронзуюча
запечена пудра
Terracotta, 10 г
580 грн 8,98 ББ

359 грн
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Як бронзатор - ти матимеш
засмаглу шкіру в будь-який час року
Як тіні - додасть погляду виразності
та глибини
Як рум'яна - вигідно підкреслить
щічки
Як вуаль для обличчя - надасть
чарівного мерехтіння та закріпить
макіяж

05
1302535
медовий

*під подарунком мається на увазі
придбання товару за 1 грн

АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ

05
1302470

17
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Спосіб застосування: нанести невеликими мазками
на щоки, лоб і підборіддя, розтушувати круговими
рухами від центру до периферії за допомогою
подушечок пальців, пензля чи спонжа.

Олія макадамії
Арганова олія
Вітамін С
Вітамін В3
Протеїни шовку

Екстракт вівса
Колаген
Мультімінерали
F 25

01
1302703
теплий беж

02
1302704
натуральний

03
1302705
порцеляновий

04
1302706
слонова кістка

05
1302707
засмага

06
1302708
медовий

Надати обличчю ідеального вигляду
і створити неймовірно красивий
образ можна за допомогою легкої
тональної сироватки. Фахівці бренду
Farmasi врахували всі такі особливості
і створили чудову тональну сироватку
Farmasi Luminous. Завдяки легкій
оксамитовій консистенції вона добре
лягає на шкіру, легко розтушовується і
не залишає розводів.

Тональний крем
СС, 50 мл
400 грн 6,23 ББ

249 грн
На моделі 110 060
02 світлий

18

Спосіб застосування: нанесіть на
пензель необхідну кількість крапель,
розтушуйте.
За потреби можете нашаровувати тон.
Не варто наносити на б юті-блендер,
оскільки він вбере багато тону через
його рідку консистенцію.
Зручна піпетка дає змогу
самостійно визначати, якою буде
щільність створюваного тону:
від легкого і напівпрозорого
до щільного.

01

02

03

04

1104172
порцеляновий

1104060
світлий

1104173
натуральний беж

1104061
темний

Сяюча тональна
сироватка, 30 мл
590 грн 9,23 ББ

369 грн
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01

02

03

1302475
світлий

1302476
натуральний

1302477
темний

Компактна
пудра, 14 г
310 грн 4,73 ББ

189 грн

04
1302478
бежевий

Компакта пудра
ефективно вирівнює тон
шкіри, дарує обличчю
чудовий колір і посилює
стійкість мейкапу, надійно
фіксуючи тональну основу.

ПРОЗОРА НЕВАГОМІСТЬ
ТА ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ!

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 7

Прозора пудра Farmasi - справжня
знахідка для жінок, які хочуть
виглядати привабливо і природно
протягом усього дня.

Матуючий тональний крем
Stay Matte, 30 мл
300 грн 4,73 ББ

189 грн

Спосіб застосування: нанесіть пудру
на чисту шкіру обличчя або поверх
основи для макіяжу за допомогою
пензлика чи спонжа. Починайте
від центру лоба, рухаючись вниз по
вилицях до підборіддя. Пройдіться
легенько по носі та щоках.

ЗАКРІПЛЮЄ
МАКІЯЖ
20

Створити
бездоганний макіяж
стало ще простіше
завдяки оновленому
тональному крему Sta Matte
oundation. Особлива формула
продукту забезпечить легке
«повітряне» покриття, приховає
недосконалості і зробить
поверхню обличчя ідеально
матовою.

Прозора
матуюча пудра
14 г, 1301391
320 грн 4,98 ББ

199 грн

01
1302492
світлий

02
1302493
кремовий

03
1302494
натуральний

04
1302495
пісочно-бежевий

05
1302496
бронзовий
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ÏÐÀÉÌÅÐ-ÎÑÍÎÂÀ
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Праймер-основа ефективно згладжує дрібні
зморшки й розширені пори, готує шкіру до
нанесення тональних засобів і допомагає
створити насправді стильний, вишуканий
макіяж, із яким ти будеш справжньою
королевою краси з ранку й до самої ночі.

Крем для стробінгу V Х має унікальну
формулу на водній основі, яка швидко
вбирається і чудово пристосовується
до будь-якого типу шкіри. Засіб містить
мерехтливі перламутрові пігменти, які
надають шкірі природного здорового
блиску.
легка кремоподібна текстура

до

після

ÒÎÍÀËÜÍÈÉ ÊÐÅÌ

1
2

За допомогою хайлайтеру
в стіку висвітли Т-зону, підборіддя та
ділянку під очами. Темним стіком затемни
лінію росту волосся (скроні) та вилиці.
Розтушуй контурінг спонжем для макіяжу
так, щоб лінії переходу були непомітними.
Результат: бездоганний мa e-up, корекція
недоліків форми обличчя, максимально
натуральні лінії, просте використання.

01

02

легка гелеподібна текстура

підвищує стійкість
косметичних
засобів

вирівнює рельєф
та покращує тон
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Праймер-основа під макіяж
VFX PRO Camera Ready
25 мл 1302449
300 грн 4,73 ББ

189 грн

01
1302421
ваніль

03
1302423
темний беж

04
1302448
натуральний
рожевий

02
1302422
натуральний
беж

РОЖЕВЕ МЕРЕХТІННЯ

Завдяки технології фотофільтру,
відбувається відбивання і розсіювання
світла, створюється візуальний ефект
ретушованого і бездоганного кольору
обличчя.

ЗОЛОТЕ МЕРЕХТІННЯ

02

ÑÅËÔ² ÁÅÇ
ÔÎÒÎØÎÏÓ!

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 7

00
1302447
порцеляновий

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 7

01
усуває жирний
блиск

вирівнює рельєф
та покращує тон

Легке сяйво
Для створення легкого сяйва шкіри, змішай
хайлайтер з тональним кремом.
Крем для стробінгу
VFX PRO Camera Ready
25 мл, 1302536
310 грн 4,73 ББ

189 грн

Для
ідеального
контурінгу

01
02

Стік для
контурінгу, 7 г
1302425 світлий
1302424 темний
320 грн 4,98 ББ

199 грн

Тональний крем
з ефектом фотофільтру
VFX PRO Camera Ready, 30 мл
560 грн 8,73 ББ

349 грн

Хайлайтер-стік, 7,5 г
1 1302516 золоте мерехтіння
2 1302517 рожеве мерехтіння
260 грн 4,73 ББ

189 грн

Сяйні акценти
Для створення рівного тону з сяйними
акцентами, нанеси хайлайтер на виступаючі
частини обличчя (вилиці, центр чола,
центральну частину носа, під брови).
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18
1302488
рожева лілія

Рум’яна вирізняються м’якою та ніжною
текстурою, легко набираються на пензлик та
рівномірно розподіляються по шкірі, огортаючи
її легкою, майже невагомою вуаллю. Рум’яна
миттєво освіжать твій макіяж і додадуть у нього
романтичної нотки. Tender lush On прикрасять
твої яблучка щік або вилиці, надаючи їм чарівного
рум’янцю, що підкреслюватиме натуральну красу.
Рум’яна
Tender Blush On, 5 г
240 грн 3,73 ББ

рівномірно
наносяться
і чудово
розтушовуються

149 грн

покращена
формула

01
1302467
світлий

02
1302468
темний
Запечена порцелянова
пудра Terracotta, 10 г
710 грн 11,98 ББ

479 грн

ультралегка
текстура
Невідчутна, ефективна, чарівно ніжна і
повітряна, порцелянова пудра подарує
твоїй шкірі чарівне, природне сяйво.

до
зручний
пензлик
після
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01
1302481
cучасний балет

03
1302482
бісквіт

06
1302483
рожевий джем

07
1302484
солодкий мигдаль

09
1302485
цвіт персика

15
1302486
цукровий
рожевий

17
1302487
лист кохання

19
1302489
сатинова стрічка

ультралегка
формула гелю

Гель для брів
5 мл, 1301427
240 грн 3,73 ББ

149 грн
прозора
фіксуюча
текстура

Гель для брів
у подарунок*
за умови придбання запеченої
порцелянової пудри
*під подарунком мається на увазі
придбання товару за 1 грн

АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 7
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Палетка для обличчя 3 в 1
15 г, 1302519
540 грн 8,48 ББ

Палетка для
контурінгу - це
надійний помічник,
щоб завжди
виглядати
бездоганно

339 грн

Корректор
Він же скульптор, призначений для створення
гарного овалу обличчя. За допомогою цього
відтінку ми формуємо правильні пропорції,
відсікаючи зайве як скульптори.
Хайлайтер
Він головний за сяйво шкіри.
Висвітлюємо деякі частини:
лінію над вилицею, під бровою
і внутрішній куточок очей.
Світловідбивальні частинки при
денному світлі м’яко блікують,
візуально вирівнюють рельєф шкіри.
Рум’яна
Для того, щоб надати обличчю свіжість і здоровий
вигляд, ми використовуємо рум’яна. У палітрі
рум’яна натурального відтінку максимально
наближені до природного рум’янцю на щоках.

ÎÂÀËÜÍÅ

ÒÐÈÊÓÒÍÅ

ÊÐÓÃËÅ

ÊÂÀÄÐÀÒÍÅ

ÏÐßÌÎÊÓÒÍÅ

Три відтінки компактних продуктів для
корекції обличчя. Стильний футляр оснащений
великим дзеркалом для зручності нанесення
косметичних засобів.

Палетка хайлайтерів
15 г, 1302518
540 грн 8,48 ББ

339 грн

Теплий помаранчевий відтінок для
дівчат зі шкірою теплого підтону, так
само ідеально підійде для засмаглої
шкіри в літній період.
Золотий відтінок для
вечірнього макіяжу. Саме цей
відтінок виглядає ідеально при
вечірньому освітленні.
Пастельний рожевий відтінок
гармонійно виглядатиме при денному
освітленні для легких видів макіяжу, він
буде досконалим як для нюдового так і
для коктейльного макіяжу.
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Експерт
Наталія Юдіна,
експерт краси ar asi
Зараз тренд якраз на румянец і для того
щоб він виглядав природно ми завжди
дублюємо рум’яна на складку повіки, при
необхідності делікатно наносимо трохи
на кінчик носа, і дуже легко проходимо
пензликом по крайовій зоні росту волосся.
Таким чином ми ідеально імітуємо
здорове, сяйне і свіже обличчя.

Палетка
для контурингу
15 г, 1302511
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E TRALAST
Олівець зручно використовувати,
оскільки завдяки грифелю, який
викручується, він не потребує
постійного заточування.
Намалювати стрілки будь-якої
форми і товщини буде дуже легко,
адже текстура засобу дозволяє
плавно проводити насичені і м які
лінії, які також легко піддаються
розтушовуванню.

01
1301491
рожеве
сяйво

02
1301492
коричневий
цукор

03
1301493
трендовий
помаранчевий

04
1301494
червона
глазурь

05
1301495
золотий
вибух

06
1301496
смарагдова
ніч
Кремові тіні
для повік, 3 г

Автоматичний олівець
для очей Extralast, 1 г
270 грн 4,23 ББ

169 грн

К

На моделі
00 30
02 чорний
00 31
03 сірий
00 3
06 сяйний
смарагдовий

Е

Н Е В НТІВ

270 грн 4,23 ББ
07
1301497
срібний
лід

169 грн

08
1301498
нічний
синій

Гелева підводка для очей —
це чудове рішення як для
денного макіяжу, так і для
вечірнього образу.
Оскільки засіб має насичений
чорний колір, його можна
використовувати навіть при
створенні ділового макіяжу.
Гелева
підводка для очей
3 г, 1301354
215 грн 3,48 ББ

01
9700729
темно-синій

02
9700730
чорний

03
9700731
сірий

04
9700732
коричневий
металік

05
9700733
сяйний
фіолетовий

06
9700734
сяйний
смарагдовий

139 грн

Пензлик
для підведення очей
9700325
55 грн 1,23 ББ

49 грн
28

На моделі
1301 1
01 рожеве
сяйво
і 130135

29

кр

ив

03 1301363 Ultimate Smokey

не збираються
у складках повік
01

04 1301364 Vice Brown
01

05 1301365 Vintage Season

тримаються
впродовж
усього дня

02

за умови придбання палетки тіней для повік.

INKLINER
Подовжений фетровий
аплікатор
Створений для сміливих та
різноманітних стрілок
02

06 1301366 Sunset Kiss

ARTLINER
Стандартний фетровий
аплікатор
Максимально зручний
для малювання класичних
стрілочок

Підводка-фломастер,
1,2 мл
01 9700735 Inkliner
02 9700763 Artliner
400 грн 6,23 ББ

Палетка тіней
для повік, 6 г
480 грн 7,48 ББ

30

299 грн

Підводка-фломастер
зі знижкою 50%

249 грн

ай

зн

иж

ки

!
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Праймер для повік
3 г, 1301490
290 грн 4,48 ББ

179 грн

м’яка
кремоподібна
текстура

01
9700723
чорний

Водостійка
формула

Водостійкий
олівець для очей
Exspress, 1 г
260 грн 3,98 ББ

159 грн

04
9700726
темно-коричневий

02
9700724
темно-синій

К

05
9700727
зелений металік

06
9700728
блакитний

Підводка для очей
Deep Look, 5 г
1301001 з товстим пензликом
1301002 з тонким пензликом
160 грн 2,48 ББ

Будь-яка твоя фантазія може бути
реалізована за допомогою нового
водостійкого олівця для очей Exspress.
Цей професійний інструмент має
одразу дві особливості:
підвищену стійкість до води
м'яку текстуру, яка не шкодить
навіть найчутливішій шкірі.

Е

99 грн

База під тіні значно підвищує стійкість мейку,
перешкоджаючи скачуванню і розмазуванню тіней.

Не містить
парафіну

Н Е В НТІВ

безпечна,
гіпоалергенна
формула

Праймер вирівнює поверхню шкіри повік, готуючи їх
до нанесення макіяжу.
Він ефективно заповнює дрібні зморшки, розгладжує
і матує шкіру, покращуючи таким чином зчеплення
косметичних продуктів з нею.
Робить відтінок косметичних засобів більш яскравим
і соковитим.

Олівець для очей
Express, 1 г
150 грн 2,23 ББ

К

Е

ТІ
Н Е
В Н

В

1301001 з товстим пензликом

89 грн

Безпечний
навіть для
чутливих очей

Більш м’яка текстура
Більш насичений колір
Більш стійкий

32

01
9700713
чорний

02
9700714
білий

04
9700716
хакі металік

05
9700717
кавовий

06

07

08

09

10

9700718
сапфір металік

9700719
темний синій

9700720
темний сапфір

9700721
металік

9700722
смарагд металік

1301002 з тонким пензликом
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На моделі
13013 2
05 мокрий ас альт
13013 3
06 магічна зірка
1301380
13 бежевий сатин

Трендову колекцію створюють
сатинові, шимерні та матові відтінки.
Ти з легкістю створиш натуральний,
діловий або навіть найзухваліший
макіяж. Адже за допомогою макіяжу
очей можна підкреслити вже наявний
образ або створити новий - унікальний і
неповторний.

Моно тіні для повік, 5 г
220 грн 3,48 ББ

насичені кольори
довготривала
стійкість

139 грн

МАТОВІ
Ідеальний варіант
для денного
макіяжу.

неймовірний
об’єм

професійне
подовження і об’єм

ис

т о ву й д

мл

XXL

ше!

12

ов

ШИМЕРНІ
До складу входять досить великі
блискітки, що забезпечує яскраве
і помітне сяйво.

вико

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 9

стійкий
ефект

р

САТИНОВІ
Створюють ніжне
мерехтіння та
легкі переливи.

ексклюзивна
щіточка

ОБ’ЄМ

01
1301368
сніговий
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11
1301378
водяна
лілія

02
1301369
димка

12
1301379
рожевий
кекс

03
1301370
димчастий
сливовий

13
1301380
бежевий
сатин

04
1301371
кавовий
десерт

14
1301381
попіл
троянди

05
1301372
мокрий
асфальт

06
1301373
магічна
зірка

07
1301374
чарівна
лілія

08
1301375
амазонська
зелень

15
1301382
цукрова
слива

16
1301383
темна
фіалка

17
1301384
червона
глина

18
1301385
темний
коричневий

09
1301376
срібна
каблучка

10
1301377
діамант

19
1301386
смарагд

20
1301387
золотий
злиток

Туш для вій Starlook
12 мл, 1301111
360 грн 5,98 ББ

239 грн

Туш для вій
Optimal Style
8 мл, 1301015
220 грн 3,48 ББ

139 грн
35

На моделі 1301 02
02 золотий металік

На моделі 1301501
01 білий блиск

04
1301404
бірюзовий
металік

1301403
сапфір

р

03

ис

т о ву й д

14
XXL

мл

ш е!

02
1301402
золотий
металік

ов

01
1301401
платиновий
металік

01

в и ко

metallic

ОБ `ЄМ

05
1301405
коричневий
металік

glitter
01
1301501
білий
блиск
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БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 9

професійне
подовження і об’єм

зручна силіконова
щіточка

чудово
розділяє вії

чудово
розділяє вії

Туш для вій
Extreme Curl
14 мл, 1301347
290 грн 4,48 ББ

Туш для вій
Deep Black
8 мл, 1301157

02
1301502
золотий
блиск

03

04

1301503
бронзовий
блиск

1301504
оливковий
блиск

05
На моделі 1301 03
03 сап ір

02

1301505
чорний
блиск

Глітерна
підводка, 5 мл
01 Metallic Eyeliner
02 Glitter Eyeliner
180 грн 2,73 ББ

109 грн

179 грн

300 грн 4,73 ББ

189 грн
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БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 9
01 1301392 молочний шоколад
не осипається

подовжує вії

стійкий ефект

не осипається

02 1301393 темний шоколад

максимально
натуральні
кольори

Гель-крем для брів, 3 г
290 грн 4,48 ББ

Палетка тіней
для брів, 6 г
480 грн 7,48 ББ

179 грн

299 грн

01
1301355
графіт

02
1301356
коричневий

03
1301357
темнокоричневий

Для макіяжу брів сучасні красуні
застосовують тіні, олівці, щіточки та гребінці.
Усі ці косметичні засоби є у Farmasi, але
тепер до них додається ще один трендовий
продукт – гель-крем для брів у трьох різних
відтінках. Консистенція гелю дуже м’яка та
пластична, він легко наноситься. Роблячи
маленькі акуратні штрихи, ти легко досягнеш
бажаного ефекту.

Туш для вій 3D Effect
10 мл, 1301344
270 грн
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Туш для вій Zen
8 мл, 1301322
180 грн 2,73 ББ

109 грн

К

Е

Н Е
В Н

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
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Олівець для брів
Eyebrow Liner, 1 г
260 грн 3,98 ББ

159 грн

01
9700760
лате

02
9700761
кавовий

03
9700762
еспресо
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після

Сироватка
для вій та брів
12 мл, 1301292
480 грн 7,48 ББ

299 грн

Capi l
Біо активний
комплекс, який запобігає і
зменшує випадання волосся
і стимулює їх зростання. ого
ефективність заснована на
двох інгредієнтах

нікальний комплекс a i , зміцнюють
вії, запобігають їх випадінню і ламкості,
прискорюють ріст і збільшують об єм.
ивильні компоненти комплексу
стимулюють волосяні цибулини, роблячи
вії та брови густішими.
нноваційна формула засобу забезпечує
видимий результат вже через місяць
щоденного використання.

На моделі 1301388
01 вітло-коричневий

розуміти, як зробити гарну форму
брів, допоможе так зване ПРАВИЛО
ТРЬОХ ЛІНІЙ , для застосування
якого тобі знадобиться олівець.
його допомогою потрібно з єднати
такі точки
Крило носа і внутрішній
куточок ока початок.

01
1301506
світлокоричневий

Крило носа і центр зіниці
вершина вигину.
Крило носа і зовнішній куточок
ока закінчення брови.

01
1301388
cвітлокоричневий

02
1301389
коричневий

02
1301327
коричневий

03
1301390
темнокоричневий

03
1301328
темнокоричневий

Туш для брів, 5 г
260 грн 3,98 ББ

уш розроблено спеціально
для прекрасних леді, які
прагнуть бути не тільки
модними і сучасними, але
й природними. ому за допомогою туші для
брів ти можеш профарбувати й зафіксувати
волоски, надавши їм виразності, не зробивши
брови надмірно театральними. Природний
макіяж, чудовий зовнішній вигляд і повна
впевненість у своїй чарівності
адає бровам природного відтінку, надійно
фіксує кожну волосинку та створює гарну,
витончену і виразну форму.

159 грн

пеціальний подвійний аплікатор,
забезпечує комфортне нанесення
сироватки на лінію росту вій та брів
та на самі вії.
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Моно тіні для брів, 5 г
260 грн 3,98 ББ

159 грн

Моно тіні або туш для брів
лише за 49 грн (1,23 бб)

за умови придбання сироватки для вій та брів
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сонячний бриз

рожевий мус

09
1303702
секрет
кохання

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 8

червоне
кохання

05 1303699

01 13035531

08
1303701

таємний
вечірній

06 1303700

Рідка матова
помада для губ,
4 мл
240 грн 3,73 ББ

204
9700738
аметист

207
9700740
червоний

212
9700742
карамель

219
9700744
кавовий

220
9700745
персиковий

222
9700747
натуральний

223

226

227

9700748
пісочний

9700749
темний бордо

9700750
шоколадний

Зроби свої губи ще більш виразними
- підкресли їх контур за допомогою
олівця для губ - Lip Liner. Ти зможеш
скоректувати форму губ та надати їм
додатково об’єму. Олівці від Farmasi
мають кремову, легку текстуру та
представлені в широкій палітрі
відтінків, щоб дозволити тобі
створити ідеальний контур.

89 грн
03
1303697

04
1303698

201
1303654

1303655

темний нюдовий

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 8

досконалий рожевий
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натуральний

202
карамельна цукерка

206 1303659

дивись відео
від нашого експерта

справжня
впевненність

смілива
спокуса

205 1303658

203
9700737
вогняний

Олівець
для губ Lip Liner, 1 г
150 грн 2,23 ББ

дика
троянда

103 1303704

102 1303703

морозний
рожевий

149 грн

201
9700736
бузок

LIP LINER
ЦЕ ТВІЙ ВИБІР!

203

204

1303656

1303657

нюдовий

богиня
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НОВИЙ ПОГЛЯД НА КОЛІР!

СОКОВИТІСТЬ ВІДТІНКІВ ВРАЖАЄ
101
1301411
нюдовий

у складі
зволожувальні
компоненти

Губна помада
True Color, 4 г
140 грн 2,48 ББ

99 грн

1303018
18 нюдовий

114
1301424
сливовий

сучасна
формула

1303016
16 трояндова країна

113
1301423
мокко

1303410
44 червона вишня

111
1301421
карамельний

1303015
15 теплий беж

110
1301420
ліловий сатин

1303026
26 леді в червоному

109
1301419
лавандовий лате

1303022
22 рожево-пурпурний

108
1301418
рожевий лотос

1303012
12 червона фуксія

107
1301417
червоний спалах

1303021
21 м’який рожевий

На моделі: 1301416
106 ягідний коктейль

воложує і
живить губи

106
1301416
ягідний коктейль

1303011
11 сливовий схід

129 грн

105
1301415
стигла вишня

1303020
20 ніжно-бежевий

Губна помада
Intense Color, 4 г
210 грн 3,23 ББ

104
1301414
соковитий нектар

1303013
13 трояндовий букет

Помада True Co or Lipsti Farmasi
допоможе тобі підкреслити природну
красу губ і створити бездоганний макіяж.

творює легке
сатинове покриття

44

стійкий,
інтенсивний
колір

1303411
45 виразний бордо

ніжна шовкова
текстура

103
1301413
попіл троянди

1303010
10 червоний

13 різноманітних
відтінків

102
1301412
капучино

модна
палітра
відтінків
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Формула
містить
корисний зволожуючий комплекс, який
буде з кожним днем піклуватися про
шкіру губ. Антиоксиданти е ективно
протистоять негативному впливу
навколишнього середовища, за ищають
ніжну шкіру від передчасного старіння.
Інноваційні пігменти забезпечують
стійкий колір і модний матовий е ект.

Матова помада
Matte Rouge, 4 г
190 грн 2,98 ББ

119 грн

ого ормула
містить натуральні
компоненти, які добре
впливають на стан та
здоров я шкіри.

Легке нанесення

Канделильський віск - додає
пластичність і матовість помаді,
полегшує нанесення.
Бджолиний віск - багатий вітаміном А,
який живить і покращує стан шкіри губ,
стимулює синтез колагену.
Карнаубський віск - має виняткову
здатність зв язувати рідку жирову масу
і підвищувати температуру плавлення
губної помади.

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 8

Спокусливі та пухкі губи

Вітамін Е - зберігає молодість твоїх губ.

асіб дозволяє
зберігати яскравість
макіяжу, насиченість
його відтінків і
водночас матує шкіру.

Візуальне збільшення

Бездоганний
довгогральний
фініш

Фіксатор макіяжу
115 мл, 1302417
180 грн 2,73 ББ

1303649
29 чорний
шоколад

1303650
30 абсолютний
нюдовий

1303651
31 ніжний
бузок

1303477
17 зухвала
фуксія

1303474
14 природна
ніжність

109 грн

1303479
19 бургундське
вино
1303652
32 ідеальний
беж

1303480
20 оксамитова
фіалка

1303481
21 яскравий
баклажан

1303653
33 таємниче
ліловий

1303542
27 молочний
шоколад

1303414
13 стигла
вишня

1303413
12 марсала
1303541
26 весняна
бузина

1303540
25 ніжна
фіалка

1303370
09 китайська
троянда

1303364
03 гострий
чилі
1303539
24 натуральний
беж

1303538
23 темний нюд

1303363
02 ніжносливовий

Matte Rouge

Блиск для
збільшення губ
4 мл, 1303660
240 грн 3,73 ББ

149 грн
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Фіксує макіяж
і зберігає його
стійкість протягом
всього дня.

ФІКСАТОР МАКІЯЖУ
закріплює тональну
основу, рум яна і
макіяж очей, не
пересушує шкіру
обличчя. Має невагому
текстуру. видко
виси ає та не залишає
липкої плівки на
обличчі. абезпечує
ідеальну стійкість
макіяжу до 12 годин.
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48
чорна зірка

1304389 16

Лак для нігтів, 11 мл
95 грн 1,48 ББ

59 грн
насичений лазурний

1304388 15

розкішна бірюза

1304387 14

какао

1304386 13

марсала

1304385 12

світлий кавовий

1304384 11

1304376 03

ягідний

1304378 05

1304383 10
фіолетовий

малиновий мус

1304377 04

стигла вишня

1304382 09

рожева перлина

1304381 08
насичений червоний

кришталевий білий

1304375 02

світло-червоний

1304380 07

білий

1304374 01

аметист

1304379 06

морозний

1304426 14

світлий нюд

1304425 13

персивиковий сорбет

1304400 12

крем-брюле

1304399 11

1304367 04

1304397 09

розкішна бірюза

1304377 04

малиновий мус

Лак для нігтів,
11 мл
95 грн 1,48 ББ

59 грн
Засіб для
видалення кутикули
11 мл, 1304314
95 грн 1,73 ББ

1304381 08

69 грн

Зміцнювач для
нігтів з кальцієм
11 мл, 1304178
95 грн 1,48 ББ

59 грн

Покриття для нігтів
з глянцевим ефектом
11 мл, 1304345
95 грн 1,48 ББ

59 грн

насичений
червоний

Будь-який засіб з цієї
сторінки у подарунок*

1304366 03

рожевий нюд

за умови придбання будь-яких
3 лаків для нігтів

Рідина для зняття
лаку «Алое Вера»
100 мл, 1112001
130 грн 1,98 ББ

79 грн

*під подарунком мається на увазі
придбання товару за 1 грн
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нюдовий

1304368 05

1304398 10

класичний нюд

класичний беж

шоколадне суфле

рожевий нюд

1304366 03

1304396 08
світлий рубін

персиковий

1304365 02

помаранчевий нюд

1304395 07

ніжно-рожевий

1304364 01

ліловий нюд

1304369 06

1304387 14

1

2

Набір пензликів для
макіяжу з косметичкою
1 9700276 «Леопард»
2 9700278 «Рожевий»
3 9700277 «Чорний»
680 грн 11,23 ББ

449 грн

Двосторонній
пензлик для макіяжу
9700638
205 грн 3,48 ББ

139 грн

Скошений пензлик
для рум’ян
9700633
140 грн 2,48 ББ

99 грн

Пензлик
для тонального
засобу
9700636
170 грн 2,73 ББ

109 грн

Пензлик
для тіней
9700634
105 грн 1,73 ББ

69 грн

Автоматичний
пензлик
для губ
9700635
160 грн 2,73 ББ

109 грн

Щіточка-пензлик
для брів і вій
9700637
100 грн 1,73 ББ

69 грн

Пензлик
для підведення
очей
9700325
55 грн 1,23 ББ

49 грн

3

Спонж
для макіяжу
9700631
Розмір: 6 х 4 см
170 грн 2,73 ББ

109 грн

Щипці для
завивки вій
9700630
135 грн 2,23 ББ

89 грн
Спонж крупнопориста
целюлоза
9700632
Розмір 8х8 см
135 грн 2,23 ББ

50

89 грн
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Надзвичайно ніжна, шовковиста текстура, яка якомога
делікатно наноситься на шкіру і утворює покриття, що
зливається з натуральним кольором шкіри.
Цей косметичний продукт може використовуватися як
самостійний засіб, так і в комплексі з основою для макіяжу.
Пудра відмінно тримається впродовж дня, створюючи
красиву, золотисту засмагу, без жовтизни.

1. ДЛЯ ШКІРИ

2. ДЛЯ ВОЛОССЯ

30%

Суха бронзуюча олія
Sun Kiss
50 мл, 1115022
720 грн 11,23 ББ

449 грн

містить 30%
концентрат
рослинних
ефірних олій
дарує шкірі та
волоссю чудовий
аромат

БЕРЕ УЧАСТЬ
В АКЦІЇ
НА СТОР. 7

Бронзатор
Sun Kiss
21 г, 1302499
350 грн 5,48 ББ

Це багатофункціональний косметичний засіб, який зобов’язаний
стати маст-хевом для кожної представниці прекрасної статі.
Незалежно від пори року, він забезпечує шкірі бронзовий
відтінок, а завдяки світловідбивальними частинками надає
об’єму, глибини й виразності тим ділянкам обличчя, які потрібно
відтінити. Завдяки м’якій пудровій формулі продукт показує
розкішні результати, забезпечуючи здоровий сяйний вигляд.
Легка текстура ідеально лягає на шкірний покрив і вирізняється
хорошою стійкістю.

219 грн

Масло не містить
консервантів

Серветки
для демакіяжу
20 шт, 1201006
100 грн 1,48 ББ

59 грн

Для ретельного видалення макіяжу дуже зручно
користуватися вологими серветками для демакіяжу
від Farmasi. Це маленькі, ефективні помічники,
які підходять для всіх типів жіночої шкіри. Вони
відмінно видаляють не тільки декоративну
косметику, але і скупчення себуму, дарують приємні
відчуття свіжості та бездоганної чистоти.
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призначена для дбайливого очищення
шкіри будь якого типу
ретельне очищення та ніжна турбота

усуває навіть водостійкий макіяж
не порушує здоровий баланс шкіри
попереджає почервоніння та
подразнення

Двофазний засіб для
демакіяжу
225 мл, 1302712
290 грн 4,48 ББ

179 грн

54

дбайливе очищення і
ніжний догляд
має протизапальні
властивості
зволожує і тонізує

Міцелярна вода
225 мл, 1302711
220 грн 3,48 ББ

139 грн
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1

2

3

8

Рідке мило для рук, 300 мл

9

10

Лосьйон для тіла, 300 мл

1 1109022 Olive Oil
2 1109048 Sea Therapy
3 1109049 Argan Oil
110 грн 1,73 ББ

8 1103110 Olive Oil
9 1103118 Sea Therapy
10 1103119 Argan Oil
140 грн 2,23 ББ

69 грн

89 грн

7 Кондиціонер
для волосся Olive Oil
375 мл, 1108121
125 грн 2,23 ББ

89 грн

14

4 Крем для обличчя

Sea Therapy
110 мл, 1104133

4

5

6

7

11

12

15

16

13

125 грн 2,23 ББ

89 грн

Шампунь, 375 мл
5 1108107 Olive Oil
6 1108115 Sea Therapy
7 1108116 Argan Oil

120 грн 1,98 ББ

79 грн

Гель для душу, 375 мл
11 1103109 Olive Oil
12 1103113 Sea Therapy
13 1103114 Argan Oil
120 грн 1,98 ББ

79 грн
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Крем для рук, 75 мл
14 1109043 Olive Oil
15 1109056 Sea Therapy
16 1109057 Argan Oil
70 грн 1,23 ББ

49 грн
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2

містіть комплекс
рослинних екстрактів
ефективно протистоїть
виникненню карієсу
дбайливо видаляє
зубний наліт
має антібактеріальну
та загоювальну дію
дбайливо доглядає за
яснами
рекомендована для
всієї родини

Зубна паста
Eurofresh
Advanced Care
112 г, 1113006
110 грн 1,98 ББ

Зубна паста
Eurofresh Aloe Gel
112 мл, 1113005
125 грн 1,98 ББ

79 грн

79 грн

Зубна паста Euro resh
Whitening 50 г лише
за 8 грн (0,20 бб)
за умови придбання будь-якої
іншої зубної пасти з цих сторінок.

1

набір з двох ідеальних зубних щіток
очищає зубний наліт і захищає від
утворення карієсу
спеціальна форма щетинок
проникає навіть в найвіддаленіші
ділянки та міжзубні проміжки
зубна щітка наблизить тебе до
заповітної голлівудської посмішки
Набір зубних щіток Eurofresh
1 9700789 жовта та зелена
2 9700788 рожева та блакитна
150 грн 2,23 ББ

89 грн

50г

захищає зуби від карієсу
відбілює зубну емаль
підходить навіть для чутливих
зубів
володіє антибактеріальними
властивостями

1 Зубна паста
Eurofresh Whitening
50 г, 1113521
70 грн 1,13 ББ

45 грн

58

112г

2 Зубна паста
Eurofresh Whitening
112 г, 1113015
100 грн 1,98 ББ

79 грн

2
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1

кальцій і мінеральні солі
прискорюють відновлення
та зміцнюють зубну емаль
екстракт лайма відбілює
зуби
шавлія і масло чайного
дерева забезпечують
протизапальну дію
екстракт ромашки
бореться з чутливістю
зубів
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1
2

Створені на основі натуральних компонентів.
Природні екстракти неперевершено
живлять, зволожують і вітамінізують шкірний
покрив, знімають свербіж і запалення, а
також сприяють гарному, здоровфому,
рівному кольору епідермісу.

Піна для ванни 3в1 для тих, кому хочеться звичайне
прийняття ванни перетворити на розкішний
-ритуал. Ця піна під впливом води утворює ніжну
шапку пружних бульбашок, які приємно вражають
своєю м’якістю і дозволяють отримати від щоденних
водних процедур максимальну насолоду.
Гель для душу Botanics, 500 мл
1 1108165 з екстрактом вербени
2 1108164 з екстрактом лаванди
180 грн 2,73 ББ

109 грн
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Піна для ванни 3в1
Bubble Bath Біла Лілія
500 мл, 1103255
180 грн 2,98 ББ

119 грн
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189 грн

відновлення на
клітинному рівні

Маска для волосся
Keratin Therapy
200 мл, 1109118
240 грн 3,73 ББ

149 грн

активне
відновлення
структури волосся

зволоження
та насичення
волосся

KERATIN

Візьміть на озброєння
секрет стилістів FARMASI
перед нанесенням сироватку
потрібно зігріти, злегка
розтерши, в долонях.

ÄËß ÐÎÇÊ²ØÍÎÃÎ

ÂÎËÎÑÑß
Кератин один із найважливіших
компонентів волосся, він надає
йому пружність, блиск та силу.
ей складний білок на 8
заповнює кожну волосинку, у
разі його нестачі волосся стає
ламким, сухим та втрачає свій
вигляд. овий комплекс на
основі кератину здатен змінити
твоє волосся назавжди. ого
активні компоненти відновлюють
пошкоджені ділянки волосся,
насичують, зволожують та
живлять його.
Спрей для волосся
Keratin Therapy
115 мл, 1108181
210 грн 3,23 ББ

129 грн
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ОЧИЩЕННЯ

ВІДНОВЛЕННЯ

ЛЕГКЕ
РОЗЧІСУВАННЯ

ЗАХИСТ

Шампунь
Keratin Therapy
400 мл, 1108180
220 грн 3,48 ББ

139 грн

Кожна друга Сироватка
для волосся eratin Therap
зі знижкою 50%
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Сироватка для волосся
Keratin Therapy
30 мл, 1108182
300 грн 4,73 ББ
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2

1

2

Натуральне мило 125 г
1 1119072 хамам
2 1119053 з перлинами
150 грн 2,23 ББ

Шампунь Botanics 500 мл
1 1108194 трав’яний мікс
2 1108109 з екстрактом кропиви
3 1108156 з екстрактом шавлії
160 грн 2,48 ББ

89 грн

99 грн

1
1 Щітка
для волосся
9700642

розмір 23,5 х 4,5 см

105 грн

1,73 ББ

69 грн
64

2 Складна щітка
для волосся
9700651

за умови придбання шампуню
otanics з екстрактом шавлії

розмір 8,5 х 5,5 см

80 грн

1,23 ББ

49 грн

Мило Хамам або
натуральне мило з
перлинами зі знижкою 50%

2
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1
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1.0
7090226
чорний

3.0
7090227
темно-коричневий

4.0
7090228
коричневий

4.6
7090239
червоний каштан

5.0
7090229
світло-коричневий

6.0
7090230
темно-русий

7.0
7090231
русий

7.1
7090236
попелястий

7.3
7090237
горіховий

8.0
7090232
світло-русий

8.3
7090238
медовий

8.73
7090240
карамель

9.0
7090233
блонд

10.0
7090234
перламутровий блонд

У СКЛАДІ
ОЛИВКОВА
ОЛІЯ

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ,
ЗАВДЯКИ ЗРУЧНОМУ ФЛАКОНУ

66

На моделі:
7090230
06 темно-русий

0.1
7090235
платиновий блонд

При виборі фарби кожна жінка мріє про
насичений стійкий колір волосся, який з часом
не потьмяніє. Завдяки технології проти тьмяності
кольору, крем-фарба забезпечує твоєму волоссю
блиск та сяйво на тривалий час. Стійка кремфарба на безаміачній основі дбайливо доглядає
за волоссям і дозволяє досягти бажаного
відтінку. Виготовлена на основі натуральної
оливкової олії, вона живить шкіру голови і
насичує фолікули корисними речовинами. Після
фарбування прядки стануть більш м якими,
слухняними і набудуть здорового блиску

ПОВ
П О

КОМП К
О О

Рукавички
Окислювач
Крем-фарба
Крем-бальзам

Б В

Крем-фарба для волосся
Farma Color
310 грн 4,73 ББ

189 грн
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MEN

алатоїн

женьшень

ментол

пантенол

вітамін Е

ДЛЯ
СПРАВЖНІХ
ЧОЛОВІКІВ

Гель для волосся
Farmasi Men
300 мл, 1108189
160 грн 2,48 ББ

99 грн

Зволожувальний
бальзам після
гоління Farmasi Men
100 мл, 1111057
140 грн 2,23 ББ

Крем для шкіри
навколо очей
Farmasi Men
20 мл, 1111063
140 грн 2,23 ББ

89 грн

89 грн

Олія для бороди та вус
Farmasi Men
30 мл, 1111058
195 грн 3,23 ББ

129 грн
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Гель для душу
Farmasi Men 3in1
400 мл, 1111056
190 грн 2,98 ББ

Піна для гоління
Farmasi Men
200 мл, 1111055

Гель для гоління
Farmasi Men
100 мл, 1111059

119 грн

230 грн

129 грн

160 грн

3,23 ББ

2,48 ББ

99 грн

Зволожувальний
бальзам після
гоління ar asi Men
зі знижкою 50%
за умови придбання будь-якого
іншого засобу цієї ж серії
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FARMASI

69

надійний захист

5

4

приємний аромат
бактерицидний засіб
зручний у використанні

2

1

3

1
2

для нормальної
шкіри

В КОМПЛЕКТІ
для чутливої
шкіри

ЛОПАТКА

Крем для депіляції
Epilex, 100 мл
1 1114049 «Троянда і олія ши»
2 1114048 «Алое вера
і арганова олія»
200 грн 3,48 ББ

139 грн
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Антибактеріальний
гель
500 мл, 1109044
190 грн 2,98 ББ

119 грн

Антибактеріальний
гель
50 мл, 1109131
80 грн 1,13 ББ

45 грн

1
2
3
4
5

Антисептичний засіб, 225 мл
1107321 - «Жасмин»
1107461 - «Спеції»
1107460 - «Мандарин»
1107324 - «Лаванда»
1107222 - «Лимон»
120 грн 1,98 ББ

79 грн
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надійно блокує роботу потових залоз
антисептичні екстракти знищують бактерії, які провокують
неприємний запах
дбають про ніжну шкіру в делікатній зоні, не пересушуючи
та не подразнюючи її

1

2

3

Дезодорант
Stay Fresh, 150 мл
1 1107406 - Powder
2 1107404 - Aqua
155 грн 2,48 ББ

Жіноча парфумована
вода Gift
50 мл, 1107413
370 грн 5,73 ББ

99 грн

229 грн
3 Парфумований спрей
для тіла In Love
115 мл, 1107385
230 грн 3,23 ББ

129 грн
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Жіноча парфумована
вода Nymphe
50 мл, 1107387
370 грн 5,73 ББ

229 грн

Жіноча парфумована вода
Amazing
50 мл, 1107388
370 грн 5,73 ББ

229 грн
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1
1

2

2

3

3

4

4

4

5

1 Бальзам після
гоління Gaucho
100 мл, 1111070
135 грн 1,98 ББ

79 грн

3 Бальзам після
гоління Imperium

100 мл, 1111069
135 грн 1,98 ББ

79 грн
74

2 Бальзам після гоління
Shooter’s man

100 мл, 1111071
135 грн 1,98 ББ

79 грн

4 Бальзам після гоління
Monsieur
100 мл, 1111068
135 грн 1,98 ББ

79 грн

Парфумований лосьйон
для тіла, 100 мл
1 1103226 - Sensational
2 1103224 - Glamorous
3 1103239 - Omnia
4 1103254 - Reina Midnight
5 1103238 - Madame
6 1103237 - Motto
135 грн 1,98 ББ

79 грн
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за умови придбання товарів
на 15 ББ зі стор. 2-61 (другої
частини каталогу)
*під подарунком мається на увазі
придбання товару за 1 грн

Чоловіча парфумована вода
Theros
50 мл, 1107457
320 грн 4,98 ББ

199 грн
76

Чоловіча парфумована вода
Shooters
50 мл, 1107458
320 грн 4,98 ББ

199 грн

Чоловіча парфумована
вода Signor Jade
50 мл, 1107375
320 грн 4,98 ББ

199 грн

Чоловіча парфумована вода
Onyx
50 мл, 1107490
320 грн 4,98 ББ

199 грн
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Будь-яка парфумована
вода Signor у подарунок*

77

за умови придбання товарів
на 15 ББ зі стор. 2-61 (другої
частини каталогу)
*під подарунком мається на увазі
придбання товару за 1 грн

Жіноча парфумована вода
Signora Pearl
50 мл, 1107371
320 грн 4,98 ББ

199 грн
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Жіноча парфумована вода
Signora Amethyst
50 мл, 1107489
320 грн 4,98 ББ

199 грн

Жіноча парфумована вода
Signora Diamond
50 мл, 1107487
320 грн 4,98 ББ

199 грн

Жіноча парфумована вода
Signora Emerald
50 мл, 1107488
320 грн 4,98 ББ

199 грн
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Будь-яка парфумована
вода Signora у подарунок*
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Чоловіча
парфумована
вода NO.70
80 мл, 1107484
600 грн 9,98 ББ

399 грн
Чоловіча парфумована
вода Monsieur
100 мл, 1107434
790 грн 12,23 ББ

Чоловіча парфумована
вода Gaucho
100 мл, 1107025
685 грн 11,23 ББ

489 грн

449 грн

Чоловіча парфумована
вода Brave Deep
60 мл, 1107294
565 грн 9,23 ББ

369 грн

Чоловіча парфумована
вода Charm
75 мл, 1107329
595 грн 9,98 ББ

399 грн
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Чоловіча парфумована
вода Imperium
50 мл, 1107415
640 грн 9,98 ББ

399 грн

Чоловіча парфумована
вода Shooter’s man
100 мл, 1107052
685 грн 11,23 ББ

449 грн

Чоловіча парфумована
вода Brave White
60 мл, 1107226
565 грн 9,23 ББ

369 грн
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Жіноча парфумована
вода Motto
50 мл,1107395
720 грн 11,23 ББ

449 грн

Жіноча парфумована
вода Ruya
50 мл, 1107432
640 грн 9,98 ББ

399 грн

Жіноча парфумована
вода Cheer
50 мл, 1107455
560 грн 8,73 ББ

349 грн

Жіноча парфумована
вода Scandal
50 мл, 1107200
715 грн 11,98 ББ
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479 грн

Жіноча парфумована
вода Sensational
50 мл, 1107039
685 грн 11,48 ББ

459 грн

Жіноча парфумована
вода Madame
50 мл, 1107433
790 грн 12,23 ББ

489 грн

Жіноча парфумована
вода Reina Midnight
65 мл, 1107274
660 грн 10,98 ББ

439 грн

Жіноча парфумована
вода Glamorous
50 мл, 1107038
685 грн 11,48 ББ

459 грн

Жіноча парфумована
вода Chase Me
50 мл, 1107369
670 грн 9,98 ББ

399 грн

Жіноча парфумована
вода Omnia
50 мл, 1107414
640 грн 9,98 ББ

399 грн

83

Пляжна сумка
Farmasi рожева
7000691
45х35 см
350 грн

249 грн

Пляжна сумка
Farmasi біла
з помаранчевим
7000692
45х35 см
350 грн

249 грн

Жіноча футболка Farmasi
біла з помаранчевим
7001150 M
7001151 L
7001152 XL
660 грн

469 грн

Кепка Farmasi
помаранчева
7001163
270 грн

189 грн

Жіноча футболка Farmasi
біла з рожевим
7001154 M
7001155 L
7001156 XL
660 грн

469 грн

Кепка Farmasi
рожева
7001164
270 грн

189 грн

Пляжна сумка
Farmasi жовта
7000690
45х35 см
350 грн

Шарф жіночий
Рожевий
9700612
230 грн

249 грн

149 грн

Сумка Farmasi
Love Nature
7000693
40x60 см
60 грн

39 грн

Чоловіча футболка
Farmasi біла
7001158 M
7001159 L
7001160 XL
660 грн
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469 грн

Кепка
Farmasi біла
7001165
270 грн

189 грн

Жіноча футболка
Farmasi жовта
7001146 M
7001147 L
7001148 XL
660 грн

469 грн

Кепка
Farmasi жовта
7001162
270 грн

189 грн
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2

1

4

3

Плануй
день

1

Відстежуй
настрій

Лишай
нотатки

Sticker

3

2

1 Пакет Farmasi
Beauty Lips Big
7000656,190х260 мм
60 грн

39 грн

2 Пакет Farmasi
Beauty Lips
7000657,150х190 мм
50 грн

3 Пакет Farmasi
Beauty Eyes Big
7000658,190х260 мм
60 грн

29 грн

Пакет Farmasi Decor
Розмір 200х150х80 мм
9120004
50 грн

29 грн

39 грн

5 Прапор з
логотипом Farmasi
7000286
560 грн

Слідкуй за
ефективністю

Monstera

Big Boss

4 Пакет Farmasi
Beauty Eyes
7000659,150х190 мм
50 грн

29 грн

5

299 грн

6 Ручка кулькова
Farmasi
8000096
70 грн

39 грн

7 Значок
FARMASI
7000113
80 грн

49 грн
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Блокнот Farmasi
«Від помади до мільйона»
148х210 мм
7
6

1 9120024 Sticker
2 9120021, Big Boss
3 9120023, Monstera
110 грн

39 грн

87

Стартовий Набір

Красивий Старт

Зареєструйся в компанії та отримай
в першому замовленні Стартовий Набір
за неймовірно вигідною ціною

Приєднуйся
до найкрасивішого та
прибуткового бізнесу

купуй високоякісну
продукцію зі
знижками!

отримуй круті
подарунки від помади
до автомобіля!

Роби замовлення на 30 ББ та отримуй
подарунки 4 місяці поспіль!

До набору входять: 1104058 Тонуючий крем ВВ
In n
02, 1302449 Праймер-основа під макіяж F
Camera
ea , 1301015 Туш для вій ptima t e, Рідка матова
помада для губ, Сашети та Тестери на вибір компанії.
продукція має міжнародні
сертифікати якості

хочеш побудувати новий
успішний бізнес з нуля?

власний сучасний
виробничий комплекс
повного циклу

в тебе є основна робота,
але ти хочеш збільшити
свій дохід?

знижка до 30% на всю
продукцію з першого
замовлення

ти студент і шукаєш
додатковий заробіток?

безкоштовна доставка
по Україні від 25 ББ

ти мама і хочеш збільшити
дохід, не виходячи з дому?

КОМФОРТНИЙ ТА ГАРНИЙ БІЗНЕС САМЕ ДЛЯ ТЕБЕ
СТАНЬ ПРЕДСТАВНИКОМ ARMASI ТА СТВОРЮЙ БІЗНЕС СВОЄЇ МРІЇ

Компанія гарантує своїм представникам отримання доходу від реалізації косметичної продукції та
виплат за Маркетинг Планом. Заробіток Консультанта ARMASI складається зі знижок від каталожної
ціни товарів. Розмір поточної знижки складає до 30%, проте на розпродажах знижки доходять до
88 80% від вартості товару в каталозі.

1 крок

2 крок

3 крок

4 крок

1-й місяць
Зроби замовлення
на 30 ББ та отримай в
цьому ж замовленні
в подарунок Жіночу
парфумовану воду
i nora (код 1107370)

3-й місяць
Зроби замовлення на
30 ББ та отримай в
цьому ж замовленні
в подарунок
Зволожуючий крем
для обличчя
e
e ersist
(код 1104140)

2-й місяць
Зроби замовлення
на 30 ББ та отримай в
цьому ж замовленні в
подарунок
Очищувальний гель
для обличчя Ca en u a
i (код 1104149) та Крем
для обличчя Ca en u a
i (код 1109204)

4-й місяць
Зроби замовлення на
30 ББ та отримай в
цьому ж замовленні
в подарунок Жіночу
парфумовану воду
u a (код 1107432)

Кожен крок - це кожний наступний місяць. Для отримання подарунка необхідно робити замовлення
кожен місяць сумарно мінімум на 30 ББ (бали за акційні товари які додаються на другому кроці не
враховуються). Якщо в якомусь із місяців сума замовлень буде менше ніж 30 ББ, участь в програмі
зупиняється. Під подарунком мається на увазі його придбання за 1 грн. У програмі можна брати
участь тільки один раз. У разі закінчення акційного товару, компанія залишає за собою право
замінити його на інший товар або припинити дію акції.
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Інтенсивний масажний
крем - інноваційний засіб від
FARMASI
Прискорює кровообіг
Містить рослинні екстракти

знижка 60%
на кожен другий
інтенсивний масажний
крем

фективний для
розслаблення суглобів та
м язів
суває біль

Інтенсивний масажний
крем100 мл, 1103267

Eкстракт кінського каштану
Олія грушанки

ТОВ “ФАРМАСІ-УКРАЇНА”, 03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86И

0800 30 20 80

a
. m Farmasi rai
i s a ram. m Farmasi rai
. m Farmasi rai
.m Farmasi rai
. armasi. a

280 грн 4,23 ББ

169 грн

Надруковані в каталозі відтінки декоративної
косметики та зовнішній вигляд товарів можуть
дещо відрізнятись від оригіналу. Компанія залишає
за собою право змінити умови будь-якої акції в
данному каталозі або припинити її дію.

Покращує циркуляцію крові
і лімфи, запобігає появі
себореї та лупи, перешкоджає
випаданню, ламкості та
передчасному посивінню
волосся. Компоненти
косметичного продукту
стимулюють процеси
регенерації.

Чутлива і ніжна шкіра
інтимних зон потребує
особливого, делікатного
очищення. Щоб
уберегтись від мікробів і
дотримуватись чистоти,
використовуй вологі
серветки для інтимної
гігієни від Farmasi.

Шампунь Vitalizing, 225 мл
1108186 з чорним кмином
130 грн

Пребіотик

Олія
Мануки

Кора
Верби

Вологі серветки для
інтимної гігієни Dr. C.Tuna
20 шт, 1203003
150 грн

2

3

підтягує та зміцнює шкіру
обличчя

знижує видимість вікових зморшок
Результати
тесту:
Сухий
тип шкіри

мінімізація розширених пор

зменшення мімічних зморшок

підтягнутий овал обличчя

Підбери свою серію засобів
від Dr.C.Tuna залежно від типу шкіри

Сухий та чутливий
тип шкіри

4

Для будь-якого
типу шкіри

Жирний та комбінований
тип шкіри

Нормальний
тип шкіри

• Забиті пори
• Забруднення шкіри

• Пігментні плями
• Нерівний колір обличчя
• Гіперпігментація

Чоло

Щоки

15

годин
стійкості
ефекту
ЕФЕКТ

DETOX

хвилин

Нормальний
тип шкіри
Комбінований
або жирний
тип шкіри

Тестові смужки допоможуть тобі
швидко визначити тип своєї шкіри
Спосіб застосування:
1. За годину до проведення тесту необхідно
очистити шкіру обличчя, як зазвичай (не нанось
крем або косметику після очищення).
2. Відірви одну смужку.
3. Притисни смужку до однієї області (чоло, ніс,
підборіддя або щоки) залиш на 5 секунд, після
чого зніми.
4. Порівняй смужки з наведеним нижче малюнком.
5. Підбери свою серію засобів від Dr.C.Tuna.

• Вікові зміни
• Зморшки
• Зменшення синтезу
колагену

Тест-смужка
для визначення
типу шкіри
50 шт, 8000411
130 грн 2,0 ББ

79 грн

Крем проти зморшок
миттєвої дії Age
Reversist
1114130
30 шт х 0,3 мл
800 грн 12,48 ББ

499 грн

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Делікатно нанеси на зони, такі, як: лоб, лінії під та над
бровами, зону під очима та «гусячих лапок». Також на
ділянки, де помітно відкриті пори.
Залиш на 2–3 хв, доки крем повністю не вбереться в
шкіру.
Наносити на суху та очищену шкіру. Радимо
застосувати зволожувальний крем перед нанесення
продукту.

КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК
МИТТЄВОЇ ДІЇ AGE REVERSIST

допомагає підтягнути та зміцнити шкіру обличчя
знижує видимість мімічних та вікових зморшок, мішків
під очима, підтягує повіки, надає об’єму шкірі
допомагає мінімізувати розширені пори на обличчі та
підготувати її до ідеального макіяжу
шкіра на обличчі відчутно стає пружною та гладенькою

5

КРОК 1:
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
AGE REVERSIST
•
•
•
•
•

дбайливо очищує обличчя
бореться з ознаками старіння шкіри
не містить олій
підтягує та згладжує шкіру
зменшує появу вікових та мімічних
зморшків
• підготовлює шкіру до дії крему
КРОК 2:
СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ AGE REVERSIST

ЕФЕКТИВНІШЕ
В КОМПЛЕКСІ

4
1

• зволожує, підтягує та розгладжує
зморшки
• знижує інтенсивність процесу старіння
шкіри обличчя
• розроблена на основі рослинних
екстрактів, які відновлюють та стимулюють
природне виробництво керамідів,
колагену та гіалуронової кислоти.
• покращує загальну структуру та зовнішній
вигляд шкіри.
КРОК 3:
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
AGE REVERSIST

3

2

• розроблен на основі рослинних екстрактів
ламінарії та планктону
• регулює водний баланс шкіри обличчя
• бореться з глибокими, віковими
зморшками
• інтенсивно зволожує та зміцнює бар’єр
шкіри для боротьби із зовнішніми
подразниками
КРОК 4:
ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ ЗАСОБІВ
• допомагає підтягнути та зміцнити шкіру
обличчя
• знижує видимість мімічних та вікових
зморшків, мішків під очима, підтягує
повіки, надає об’єму шкірі
• допомагає мінімізувати розширені пори
на обличчі та підготувати її до ідеального
макіяжу.
• шкіра на обличчі відчутно стає пружною та
гладенькою

AGE REVERSIST

антивіковий догляд, який не маскує
проблеми, а вирішує їх
6

{обличчя}

1 Очищувальний гель 2 Зволожувальний
крем для обличчя
для обличчя
Age Reversist
Age Reversist
100 мл, 1104139
30 мл, 1104140
320 грн 5,48 ББ
630 грн 10,48 ББ

219 грн

419 грн

3 Сироватка
Age Reversist
15 мл, 1104141
615 грн 10,23 ББ

409 грн

SIGNOR АБО SIGNORA
У ПОДАРУНОК*
УМОВИ НА СТОР. 77- 79
(ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КАТАЛОГУ)

4 Крем для шкіри
навколо очей
Age Reversist
15 мл, 1111064
610 грн 8,98 ББ

359 грн

7

ТРОЯНДА ДАМАСЬКА - це один зі
150 різновидів троянд який володіє
інтенсивним ароматом та насиченим
рожевим кольором. Проростає вона в
турецькому місті - Іспарта, розквітає в
травні-червні, і це єдиний сорт троянд у
світі, що дає олію.

ЕФЕКТИВНІШЕ
В КОМПЛЕКСІ

1

2

3

=
3500 êã
êâ³ò³â

1000 ìë
òðîÿíäîâî¿ îë³¿
4

1 Трояндова вода
Pure Rose
200 мл, 1103258
740 грн 11,48 ББ

459 грн

2 Гель для вмивання
Pure Rose
100 мл, 1104182
230 грн

5

3,48 ББ

139 грн

SIGNOR АБО SIGNORA
У ПОДАРУНОК*
УМОВИ НА СТОР. 77- 79
(ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КАТАЛОГУ)

PURE ROSE
Антиоксидантний догляд
для тонусу та живлення шкіри
8

3 Крем для обличчя
Pure Rose
50 мл, 1104183
190 грн

2,98 ББ

119 грн

4 Еліксир
Pure Rose
30 мл, 1104181
880 грн 13,73 ББ

549 грн

5 Натуральне мило
Pure Rose
100 г, 1119062
110 грн 1,73 ББ

69 грн

9

КРОК 1: ОЧИЩЕННЯ
Активні компоненти дозволяють засобу
видаляти ороговілі клітини з поверхні
шкірного покриву для його вирівнювання,
надавати зволожувальну й живильну дії,
зменшувати розмір пор, усувати свербіж,
почервоніння та подразнення.

ЕФЕКТИВНІШЕ
В КОМПЛЕКСІ

КРОК 2: ТОНІЗУВАННЯ
Тонік містить незамінний для шкіри екстракт
пісочної лілії, що стимулює утворення
колагенових волокон, які відповідають за
молодість і красу нашої шкіри. Також сприяє
швидкому загоєнню ран і перешкоджає
виникненню синців, зміцнюючи кровоносні
судини.
Крім того, уповільнює вироблення меланіну в
шкірі, який відповідає
за її пігментацію.

1

2
3

КРОК 3:
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА ДОДАТКОВИЙ ДОГЛЯД

4

Несприятливий вплив ультрафіолету
стимулює активний синтез меланіну в
шкірі, що призводить до появи пігментних
плям, веснянок і потемніння. Для
ефективного усунення вищезазначених
недосконалостей варто приділити увагу
відбілювальним засобам. Вони знижують
активність вироблення меланіну, відбілюють
пігментацію і вирівнюють колір шкірного
покриву.
1

Відбілювальний
тонік
225 мл, 1104180
230 грн 3,48 ББ

139 грн

WHITE+ CORRECT
серія для дбайливого відбілювання
10

{тіло/обличчя}

119 грн

3 Відбілювальний
крем
75 мл, 1104176
240 грн 3,73 ББ

4 Відбілювальний
крем навколо очей
15 мл, 1111067
190 грн 2,98 ББ

5 Відбілювальний
коректор
30 мл, 1104178
380 грн 5,98 ББ

6 Відбілювальне
мило

149 грн

239 грн

5

2 Очищувальний
засіб
100 мл, 1104179
190 грн 2,98 ББ

119 грн

6

SIGNOR АБО SIGNORA
У ПОДАРУНОК*
УМОВИ НА СТОР. 77- 79
(ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КАТАЛОГУ)

100 г, 1119056
160 грн 2,23 ББ

89 грн

11

4

ЕФЕКТИВНІШЕ
В КОМПЛЕКСІ
3
2

Будь-який засіб Activated
Charcoal зі знижкою 50%

Ефект
магніту

за умови придбання сироватки
для обличчя цієї ж серії
Ефект
DETOX

Відновлює
шкіру

Підтримує
pH баланс
1 Тонік для обличчя
Activated Charcoal
225 мл, 1104152
380 грн

5,23 ББ

209 грн

2 Очищувальний гель
для обличчя
Activated Charcoal
150 мл, 1104151
340 грн 4,73 ББ

189 грн

3 Чорна маска-плівка
для обличчя
Activated Charcoal
80 мл, 1104143
290 грн 4,48 ББ

179 грн

4 Сироватка для
обличчя Activated
Charcoal
30 мл, 1104150
580 грн 7,98 ББ

319 грн

ACTIVATED CHARCOAL
комплексний догляд
для детоксикації шкіри
12

{обличчя}

АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ

1

13

Ефективність алое пояснюється комплексністю
його дії. Містить 18 амінокислот, що сприяють
швидкому виробленню колагену і сполучної
тканини.

ЕФЕКТИВНІШЕ
В КОМПЛЕКСІ

АМІНОКИСЛОТ

C
A

B1

Вітаміни А, В1, В2, В3, В12, С, фолієва кислота,
кальцій, залізо, магній, натрій, калій, цинк,
хром, мідь, амінокислоти, ензими - всі ці
речовини знаходяться в соку алое вера.

ВІТАМІНИ

1

Рослина містить понад 200 біологічно
активних речовин. Здатність прискорювати
природні процеси загоєння тканин і шкірних
покривів при порізах, опіках та інших
пошкодженнях шкіри. Здатність запобігати
грибкові, вірусні і бактеріальні інфекції
за рахунок відомих антибактеріальних
властивостей.

Здатність покращувати стан шкіри за рахунок
зволожувальної дії. Здатність пригнічувати
запальні процеси і запобігати утворенню
рубців і шрамів. Здатність пригнічувати
роздратування шкіри і знімати відчуття
свербежу.

РЕГЕНЕРУВАЛЬНІ

2

АНТИОКСИДАНТНІ

SIGNOR АБО SIGNORA
У ПОДАРУНОК*
УМОВИ НА СТОР. 77- 79
(ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КАТАЛОГУ)

АНТИСЕПТИЧНІ

ALOE

універсальна серія для всіх типів
шкіри не залежно від статті
14

{обличчя/тіло}

ЗВОЛОЖУВАЛЬНІ

1 Універсальний крем Aloe 2 Гель для обличчя і тіла Aloe
50 мл, 1109214
110 мл, 1103232
195 грн 2,98 ББ
340 грн 5,23 ББ

119 грн

209 грн

15

3
2

4
5

Натуральне мило Tea Tree
лише за 19 грн (0,48 бб)
за умови придбання крему-бальзаму
або тоніка Tea Tree

1 Шампунь
Tea Tree
225 мл, 1108170
160 грн 2,48 ББ

99 грн

2 Очищувальний гель
для обличчя Tea Tree
225 мл, 1104075
320 грн 4,98 ББ

199 грн

3 Зубна паста “Олія
чайного дерева і
м’ята”
112 мл, 1113527
160 грн 2,48 ББ

99 грн

4 Крем для обличчя
Tea Tree
50 мл, 1104077
160 грн 2,48 ББ

99 грн

Натуральне мило
Tea Tree
125 г, 1119051

5 Сироватка
SOS Tea Tree
10 мл, 1104079
240 грн 3,73 ББ

149 грн

Тонік для обличчя
Tea Tree
225 мл, 1104076
340 грн 5,23 ББ

209 грн

1104134
01 світлий

140 грн 2,23 ББ

89 грн

TEA TREE

антибактеріальна дія олії чайного
дерева для жирної та проблемної шкіри
16

{тіло/обличчя/волосся}

1104135
02 темний
Тонуючий ВВ-крем
Tea Tree, 50 мл
410 грн 6,23 ББ

249 грн

Крем-бальзам
Tea Tree
110 мл, 1109072
400 грн 6,23 ББ

249 грн

АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ

1

17

3

6

2
4
5

Очищувальний гель або тонік Calendula Oil
лише за 69 грн (1,73 бб)

за умови придбання косметичної олії календули

1 Шампунь
Calendula Oil
225 мл, 1108177
140 грн 2,23 ББ

89 грн

2 Тонік для обличчя
Calendula Oil
225 мл, 1104144
335 грн 4,23 ББ

169 грн

3 Очищувальний гель
для обличчя
Calendula Oil
225 мл, 1104149
335 грн 4,23 ББ

169 грн

4 Лосьйон для тіла
Calendula Oil
225 мл, 1103221
160 грн 2,48 ББ

99 грн

5 Крем для рук
Calendula Oil
75 мл, 1109203
110 грн 1,73 ББ

69 грн

6 Косметична
олія календули
20 мл, 1104132
510 грн 7,48 ББ

Крем-бальзам
Calendula Oil
110 мл, 1109083
385 грн 5,48 ББ

219 грн

CALENDULA OIL
серія для чутливої та сухої шкіри
18

{тіло/обличчя/волосся}

Натуральне мило
Calendula Oil
125 г, 1119054
140 грн 2,23 ББ

89 грн

Крем для обличчя
Calendula Oil
50 мл, 1109204
160 грн 2,48 ББ

99 грн

299 грн

АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ

1

19

ЧАСНИК ДЛЯ ВОЛОССЯ

ЧОРНИЙ КМИН, ЯК КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ

2

2

4

4

225МЛ

ВИГІДНИЙ
ОБ'ЄМ

1

1

1 Концентрат для волосся
Vitalizing, 30 мл
1104166 часникова олія
500 грн 7,73 ББ

309 грн

20

VITALIZING

ВИГІДНИЙ
ОБ'ЄМ

2 Шампунь Vitalizing, 500 мл
1108062 з екстрактом часнику
220 грн 3,48 ББ

139 грн

3 Маска для волосся
Vitalizing, 500 мл
1108176 з чорним кмином
290 грн 4,48 ББ

179 грн

4 Шампунь Vitalizing, 225 мл
1108187 з екстрактом часнику
130 грн 1,98 ББ

79 грн

1 Концентрат для волосся
Vitalizing, 30 мл
1104169 олія чорного кмину
500 грн 7,73 ББ

309 грн

2 Шампунь Vitalizing, 500 мл
1108175 з чорним кмином
220 грн 3,48 ББ

139 грн

{волосся/тіло}

3
225МЛ

комплексний догляд для відновлення
волосся

3

3 Маска для волосся
4 Шампунь Vitalizing, 225 мл
Vitalizing, 500 мл
1108186 з чорним кмином
1108065 з екстрактом часнику
130 грн
290 грн 4,48 ББ

179 грн
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SIGNOR АБО SIGNORA
У ПОДАРУНОК*
УМОВИ НА СТОР. 77- 79
(ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КАТАЛОГУ)

ФОРМУЛА

БЕЗ
СЛIЗ

НЕ МІСТИТЬ
парабенів, SLES, SLS, сульфатів
і барвників. Дерматологічно
протестована й абсолютно
гіпоалергенна, підходить для
чутливої шкіри. Не містить
ароматизаторів

22

Дитячий шампунь
Baby
375 мл, 1102062

Дитяча олійка
Baby
115 мл, 1102065

Дитячий лосьйон
Baby
200 мл, 1102064

Дитячий крем проти
подразнення Baby
100 мл, 1102063

Дитяче мило
Baby
100 г, 1119057

220 грн

330 грн

180 грн

180 грн

160 грн 2,48 ББ

3,48 ББ

139 грн

5,23 ББ

209 грн

2,73 ББ

109 грн

2,73 ББ

109 грн

99 грн

Дитяча зубна щітка
Eurofresh Рожева
1 9700809 Рожева
2 9700810 Блакитна
95 грн 1,48 ББ

59 грн

Дитяча зубна паста
Little Kids
50 мл, 1113518
95 грн 1,48 ББ

59 грн
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вітаміни групи B, С
пектин
жирні кислоти
мінеральні солі
каротин
білок
амінокислоти

Будь-яка зубна паста Dr. C.Tuna Vintage
лише за 29 грн (0,73 бб)
Набір відбілювальних
зубних паст Dr.C.Tuna
3 х 25 г, 1113534
390 грн 5,98 ББ

1

2

239 грн

3

1 Зубна паста з евкаліптом
Dr. C.Tuna
100 г, 1113528
180 грн 2,73 ББ

109 грн

2 Зубна паста з м’ятою
Dr. C.Tuna
100 г, 1113529
180 грн 2,73 ББ

109 грн

3 Зубна паста з німом
Dr. C.Tuna
100 г, 1113530
180 грн 2,73 ББ

109 грн

24

за умови придбання набору відбілювальних зубних паст

АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ

КОРИСНІ РЕЧОВИНИ,
ЩО МІСТЯТЬСЯ В КОРЕНІ
СОЛОДКИ (локриця):

25

1

2

3

КІНСЬКИЙ КАШТАН
Фармакологічна дія кінського
каштана пов’язана головним
чином з вмістом в його корі, квітках
і плодах флавоноїди ескуліни,
який стимулює антитромботичну
активність сироватки крові,
збільшує вироблення антитромбіну,
також посилює кровонаповнення
вен, особливо якщо в них
присутні патологічні зміни.
Багатий хімічний склад наділяє
рослину знеболювальною,
протизапальною, кровоспинною,
бактерицидною, ранозагоювальною,
антитромботичною дією.

ПАПРІКА
Червоний перець чилі, прискорює
кровообіг, стимулює обмінні процеси, має
сильну антиоксидантну, противірусну,
детоксикуючу дію, може бути каталізатором
та підсилює властивості інших трав.
Гострий перець багатий вітамінами А, В,
Е, РР, а за вмістом вітаміну С плід перцю
перевершує навіть лимон. Крім того, в
ньому містяться каротини (в червоних
сортах), жирні олії й вуглеводи.

4

3 Масажний гель
з екстрактом
кінського каштану
500 мл, 1103011
290 грн 4,48 ББ
1 Масажний гель з екстрактом
паприки «Подвійний ефект»
250 мл, 1103211
270 грн 4,23 ББ

169 грн
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2 Масажний гель
з екстрактом кінського
каштану «Подвійний ефект»
250 мл, 1103180
270 грн 4,23 ББ

169 грн

179 грн

4 Масажний гель
з екстрактом паприки
500 мл, 1103010
290 грн 4,48 ББ

179 грн
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Зволожує, тонізує,
підвищує пружність
шкіри
Надає потужний
лімфодренажний
ефект
Покращує
мікроциркуляцію
крові, лімфотоку

1

2

SIGNOR АБО SIGNORA
У ПОДАРУНОК*
УМОВИ НА СТОР. 77- 79
(ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КАТАЛОГУ)

Гель-лубрикант
Dr.C.Tuna
100 мл, 1111066
160 грн 2,48 ББ

28

99 грн

1 Антицелюлітний пілинг
Firming
200 мл, 1103234
650 грн 10,23 ББ

409 грн

2 Масажна
рукавичка
7001128
300 грн 4,73 ББ

189 грн
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
наносити тонким шаром на
болючі зони.
При головному болю наносять на
шкіру в зоні чола і скронь тонким
шаром не більше 3-4 разів на день.
При застудних захворюваннях
втирають у зону грудної клітини,
спини, шиї та перенісся
(перед сном).
Масажний стік
Dr.C.Tuna
7 г, 1103249
400 грн 6,23 ББ

249 грн
ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ
ÌÀÑÀÆÍÈÉ ÃÅËÜ ALASKA
• Знімає наслідки перевантажень
від занять спортом або підвищених
фізичних навантажень
• Розслаблює скутість суглобів і
напруженість м’язів
1

1 Маска для сну
Comfort sleep
9110040
125 грн 2,23 ББ

89 грн

LAVENDER DREAMS
те що потрібно для комфортного сну
30

{дім}

2 Спрей для сну
Lavender Dreems
50 мл, 1107446
300 грн 3,98 ББ

159 грн

Спрей для сну - ароматерапевтичний ефект чистих
ефірних олій забезпечує спокійний нічний сон.
Унікальна суміш лавандової олії, герані, меліси та ромашки,
подарує приємний аромат і забезпечить легке засинання
та глибокий сон. Спрей створить заспокійливу атмосферу у
кімнаті.
Маска для сну - необхідний аксесуар для людей, які
віддають перевагу спокійному та глибокому сну. Вона не
пропускає світло, допомагаючи тобі заснути при будь-якому
освітленні.

• Усуває суглобові та м’язові болі при
ревматичних захворюваннях
• Створює відчуття приємної прохолоди
і приносить миттєве полегшення
• Дезодорує та пом’якшує шкіру
Масажний гель
Alaska
210 мл, 1103236
240 грн 3,73 ББ

149 грн

SIGNOR АБО SIGNORA
У ПОДАРУНОК*
УМОВИ НА СТОР. 77- 79
(ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ КАТАЛОГУ)

31

Олія
Мануки

Кора
Верби

Пребіотик

Не містить
барвників
та інших
агресивних
речовин

Олія Мануки
Володіє потрійною терапевтичною дією, є ефективним
при використанні в якості антибактеріального,
протигрибкового та протизапального засобу.
Кора Верби

Мило для інтимної
гігієни Dr. C.Tuna
225 мл, 1105013
260 грн 3,98 ББ

159 грн

В корі верби крім вітаміну С
і флавоноїдів міститься речовина саліцин – попередник аспірину.
Саліцин в організмі перетворюється в саліцилову кислоту, яка
зменшує запалення та володіє протизапальною дією.
Пребіотик
Підтримує натуральну кислотну середу, функції якої включають
захист шкіри від бактеріальної та грибкової інфекції. Знімає і
запобігає подразненню слизової. Створює безпечну мікрофлору,
знижуючи ризик розвитку та поширення патогенних бактерій.
Ніжно очищає і нейтралізує запахи.

32

Вологі серветки для
інтимної гігієни Dr. C.Tuna
20 шт, 1203003
150 грн

Чутлива і ніжна шкіра інтимних зон потребує особливого, делікатного
очищення. Щоб уберегтись від мікробів і дотримуватись чистоти,
використовуй мило та вологі серветки для інтимної гігієни від Farmasi.
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Пилка для педикюру
двостороння
9700644
розмір 23 х 4,5 см

60 грн

1,13 ББ

45 грн

199 грн

Пилка для
педикюру вигнута
9700643
розмір 24 х 7,5 см

100 грн 1,63 ББ

65 грн

Кніпсер для нігтів
9700640
розмір 6 х 1,5 см

90 грн

1,48 ББ

59 грн

Спрей для ніг
Dr. C.Tuna
100 мл, 1106002
185 грн 2,73 ББ

109 грн

FOOT CARE
комплексний догляд для твоїх ніжок
{тіло}
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Крем для ніг
Dr. C.Tuna
100 мл 1106001
200 грн 2,98 ББ

119 грн
Крем для ніг проти тріщин
на п’ятах Dr. C.Tuna
50 мл, 1103191
235 грн 3,23 ББ

129 грн

за умови придбання сіль-пілінгу
для рук і ніг

*окрім 1103166

АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ

Сіль-пілінг для
рук і ніг Dr. C.Tuna
250 мл, 1103166
345 грн 4,98 ББ

Будь-який засіб для ніг
зі знижкою 60%
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СУПЕР
ЦІНА

грн

229
5,73 ББ

Кава NutriCoffee
Nutriplus
100 г, 9700701
590 грн

Спосіб застосування:
дорослим по 1-2 чайні
ложки кави залити
кип’яченою водою,
додати цукор та молоко
за бажанням. Добре
перемішати.

Відмінний спосіб підбадьоритися вранці або
зарядитися енергією під час напруженого дня.
NutriСoffeе найкорисніша кава у світі.Основний
компонент у складі це цикорій.
Чашка NutriСoffeе буде корисна всім, хто прагне
підтримати не тільки здоров’я, але і красу – більша
частина корисних речовин у складі відповідає за тонус
шкіри і швидкість відновлення колагенових волокон.
Кава NutriCoffee
Nutriplus
16 шт по 2 г, 9700791
150 грн 2,23 ББ
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89 грн
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ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ¯ Ä²¯

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ¯ Ä²¯

2

1

беруть участь в розвитку і нормальному функціонуванні очей і мозку
поліпшують пам’ять надають протизапальний ефект
знижують рівень тригліцеридів в крові
підтримують нормальний стан жирових мембран, які оточують
клітини шкіри
надають антиоксидантну дію
підтримують здоров’я суглобів, серцево-судинної
та імунної систем.
Спосіб застосування: від 4 років.
Вживати 5 мл один раз на добу під час їжі.
Дитячий комплекс
Omega-3 Nutriplus
150 мл, 9700706
13,48 ББ
1440 грн

СУПЕР
ЦІНА

грн

539
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Зі смаком апельсину
З 4 років
Спосіб застосування:
підходить для вікової групи від 4 до 10
років. Рекомендоване застосування - 10 мл
щодня під час їжі як дієтична добавка.
Дитячий комплекс
Мультивітамін
Nutriplus
150 мл, 9700705
1360 грн

Чому тобі потрібен Nutribar?

Він знижує відчуття голоду і потреби в солодкому.
Забезпечує оптимальне натуральне харчування завдяки
раціональному поєднанню інгредієнтів.
Містить протеїн та клітковину.Має низький глікемічний індекс,
заряджає енергією і підвищує концентрацію.
У складі натуральні інгредієнти.

НЕ МІСТЯТЬ

цукру, штучних підсолоджувачів
барвників
консервантів
глютену

СУПЕР
ЦІНА

509
12,73 ББ

1
2

Батончик Nutribar, 30 г
9700697 energy
9700577 сhia
160 грн

СУПЕР
ЦІНА

59

грн

Жирні кислоти класу Омега:

Комплекс вітамінів та мінералів для супергероїв направлений
на зміцнення імунітету дитини і гармонійний розвиток нервової
системи. Має високий вміст вітаміну C, а також кальцій, вітамін
А, Е, К1, D3, цинк, вітаміни групи В: В1, В2, В3, В5, В6, В12, залізо,
фолієва кислота, вітамін К1, біоті.

грн

Це смачна та корисна добавка зі смаком апельсину, для підтримки
щоденної потреби омега-3 в організмі дитини.

1,48 ББ
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1

2

3

1 Чай Nutriplus Nutritea
«Смачний Ройбуш»
80 г, 9700491
390 грн 5,98 ББ

239 грн

2 Чай Nutriplus Nutritea
«Досконала Форма»
80 г, 9700492
290 грн 4,48 ББ

179 грн

3 Чай Nutriplus Nutritea
«Королівський Мате»
80 г, 9700493
310 грн 4,73 ББ
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189 грн

Королівський Мате

У цьому незвичайному напої присутній безліч
корисних елементів. Вітаміни групи В, А, С,
Е. Що стосується макро- і мікроелементів,
чай мате багатий сіркою, залізом, калієм,
магнієм, фосфором, натрієм.
Позитивний вплив чаю мате на організм
прямо пов’язане з його складом. Зокрема,
цей напій містить матеін - тонізуючий
речовина, здатне зарядити організм енергією
на весь день.

Досконала Форма
Трав’яний мікс: Зелений чай, верес,
розмарин, кориця, фенхель, лимонна
цедра, вишневе стебло.
Доведено, що трав’яні чаї ефективні у
боротьбі з раком, захворюваннями
серця та діабету. І ще одним плюсом для
любителів чаю є те, що в ньому менше
кофеїну, ніж у каві. Отже, заварюйте чай
при кожній можливості

Смачний Ройбуш

У його складі велика кількість
антиоксидантів, вітамінів – А, Е, С,
Р. Крім того, чай з листя Ройбуша
багатий такими мікроелементами,
як натрій, калій, магній, кальцій,
мідь, марганець, фтор, цинк і залізо.
Корисні властивості ройбуша безцінні
для організму.

41

ÁÀÇÎÂ² ÄÎÁÀÂÊÈ

ÁÀÇÎÂ² ÄÎÁÀÂÊÈ

Що це?

Харчові волокна — це компоненти рослин або рослинних
продуктів, які не перетравлюються шлунково-кишковим трактом.
Основним джерелом харчових волокон є фрукти, овочі і злаки,
шкірка плодів.

Для чого?

Для повноцінного функціонування шлунково-кишкового тракту та
контролю ваги.

Що роблять?

Харчові волокна зменшують ризик розвитку атеросклерозу,
цукрового діабету ожиріння, жовчнокам’яної хвороби, алергій, та
деяких видів раку. Сприяють виведенню токсинів, важких металів,
холестерину

Як вживати?

Олена Журавель - Нутриціолог,
сертифікований фахівець:
сучасна практична дієтологія.
Медична дієтологія. Естетична
дієтологія. Спортивна
Дієтологія. Дитяча дієтологія.
Консультування з питань
харчування.

Вміст одного пакетику розчинити в склянці (200 мл) теплої води.
Рекомендована добова порція 2 рази на день.
Дієтична добавка
з харчовими волокнами
Nutriplus
60 сашетів х 5г, 9700538
1030 грн

389

грн

Що таке Дієтична добавка?

СУПЕР
ЦІНА

Навіщо вони потрібні?
Що вони можуть зробити, а що ні?

9,73 ББ

Що це?

Для чого?

+
Жирні кислоти омега-3 потрібні людині для нормалізації численних
функцій організму, серед яких управління згортанням крові і
будівництво клітинних мембран в головному мозку.
Що роблять?

Омега-3 жирні кислоти також мають корисний вплив на підтримання
нашого здоров’я в нормальному стані. Активують розумову
діяльність, нормалізують роботу, можуть уповільнювати утворення
атеросклеротичних бляшок в судинах і гальмувати згущення крові.
Також ці кислоти підтримують тонус кровоносних судин в організмі,
дозволяють добре функціонувати бронхам, нормалізують кров’яний
тиск.

СУПЕР
ЦІНА

грн

719
17,98 ББ
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Як вживати?

Вживати 2 рази на день по 1 капсулі під час їжі.

Дієтична добавка
«Омега-3» Nutriplus
60 капсул, 9700767
1920 грн

Що це?

Комплекс необхідних та корисних для організму вітамінів.1 капсула містить:
кальцій, вітамін С, магній, вітаміни групи В: В1, В2, В3, В5, В6, В7, В12, залізо,
вітамін Е, цинк, марганець, мідь, вітамін А, фолієва кислота, йод, селен,
хром, вітамін D3.

Для чого?

Для повноцінного функціонування організму, для сили та енергії.

Що роблять?

Комплексно діють на весь організм та процеси
життєдіяльності, надають енергію, забезпечують
здоровий метаболізм, покращують вигляд та стан
шкіри,
волосся, нігтів, зміцнюють кістки та підвищують
імунітет.

Як вживати?

Вживати 1 раз на день по 1 капсулі під час їжі.
Дієтична добавка
«Мультивітамін»
Nutriplus
30 капсул, 9700549
1190 грн

СУПЕР
ЦІНА

449

грн

скануй та дивись

Омега-3 – це жирні кислоти, необхідні для здоров’я людини, які наш
організм не може зробити сам. Це означає, що ми повинні отримати
їх через їжу.

11,23 ББ
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ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒÈ

ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒÈ

Що це?

Куркума – рослина із сімейства імбирних, яка вважається не тільки
спецією або приправою, але й одним із найпотужніших цілющих
засобів, дарованих нам самою природою. З повним правом
жовта спеція може називатися «дивом природи», оскільки сучасні
дослідження довели ефективність її у лікуванні величезної кількості
захворювань – від хвороби Альцгеймера до злоякісних пухлин.

Що це?

Чорний кмин - є природним імуномодулятором, який стимулює
вироблення кісткового мозку і надає протизапальну, протигрибкові,
тонізуючу дію на організм.

Для чого?

Запобігає передчасному старінню і дає життєву енергію. Захищає від
вірусів, покращує метаболізм. Застосовується як джерело корисних
речовини для поліпшення стану шкіри, волосся, нігтів.

Для чого?

Рекомендована як – додаткове джерело біологічно активних
речовин. Корисні властивості куркуми незаперечні, вона містить
у своєму складі вітаміни К, В, В1, В3, В2, С і мікроелементи: кальцій,
залізо, фосфор і йод.

Що роблять?

Як вживати?

Дорослим та дітям старше 11 років по 1 капсулі
2 рази на день.

СУПЕР
ЦІНА

539

грн

Дієтична добавка
екстракт Куркуми
Nutriplus
30 капсул, 9700768
1440 грн

13,48 ББ

Що це?

Рейши – це японська назва трутовика, дослівний переклад – «гриб духовної
сили», інша назва — ганодерма. Давньокитайські медичні трактати
називають його «засобом від тисячі хвороб».

Для чого?

Гриб часто використовують в дієтах для схуднення, він володіє
гіпоглікемічним ефектом, здатний знижувати рівень цукру в крові.
Полісахариди покращують перистальтику кишечника, бета-глюкан
знижують артеріальний тиск.

Що робить?

Як вживати?

Вживати 2 рази на день по 1 капсулі під час їжі.
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Дієтична добавка
«Екстракт Грибу
Рейші» Nutriplus
60 капсул, 9700546
1030 грн

СУПЕР
ЦІНА

389

грн

Продукт, як і всі гриби, багатий білками, частково заповнює
потребу організму в амінокислотах, що містять цинк, германій,
полісахариди. Рейші застосовується для лікування зниженого
лібідо, коригує стан імунітету при фізичних і розумових
навантаженнях, захворюваннях дихальних шляхів, лікує втому
і депресивні стани.

9,73 ББ

Нормалізує ліпідний обмін;
Стимулює природне вироблення колагену;
Підтримує пружність, розгладжує зморшки і омолоджує шкіру;
Підвищує працездатність
Зміцненює захисні функцій організму, імунітету
Поліпшує кровообіг
Нормалізує артеріальний тиск
Відновлює гормональний фон
Поліпшує стан стінок кровоносних судин, збільшує їх еластичність
Запобігає розвитку захворювань дихальної системи,
ревматизму, варикозної хвороби,
Дієтична добавка
профілактики проблем з печінкою і нирками. «Чорний Кмин»
Nutriplus
30 капусул, 9700775
900 грн

Що це?
Імбир – це коренеплід, який росте в тропіках. Він володіє лікувальними
властивостями і дуже корисний для здоров’я. Імбир містить до 400
хімічних сполук.
Для чого?
Для прискорення обміну речовин, для підвищення імунітету. Також
він виконує роль профілактичного засобу від багатьох захворювань:
хвороба Альцгеймера, інсульт, артрити, ангіна, фарингіт.
Що роблять?
Він дуже ефективно полегшує мігрені, покращує
циркуляцію крові, прискорює метаболізм, регулює
вагу, заряджає енергією, виводить токсини. Імбир
чудово позбавляє кров від холестерину, шлаків і
токсинів. Покращує травлення, полегшує симптоми
діабету.
Як вживати?
Вживати 2 рази на день по 1 капсулі під час їжі.

СУПЕР
ЦІНА

339

+

грн

Знімає біль в суглобах, сприяє здоровому схудненню, підтримує
серцево-судинну систему. Має загальнозміцнюючі властивості.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8,48 ББ

СУПЕР
ЦІНА

Дієтична добавка
«Екстракт Імбиру»
Nutriplus
10 капсул, 9700554
500 грн

189

грн

Що роблять?

4,73 ББ
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ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ¯ Ä²¯

Що це?

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ¯ Ä²¯

Вітамін D3 – це активний антирахітичний фактор.
Найважливішою функцією вітаміну D є регулювання
метаболізму кальцію та фосфатів,

Що це?

Він необхідний для функціонування паращитовидних залоз,
кишечнику, нирок і кісткової системи. Відіграє істотну роль
в абсорбції кальцію і фосфатів з кишечнику, у транспорті
мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток.

Показання до застосування: Артрит, артроз, остеохондроз,
остеопороз

Глюкозамін, Хондроїтин, сульфат метисульфонілметан та
колаген II типу.

Для чого?

Для чого?

Що роблять?

Комплекс речовин-хондропротекторів, які при одночасному
вживанні показують високу ефективність у відновленні
суглобів. Хондроїтин і глюкозамін є будівельними білками для
хрящової тканини. МСМ стимулює виробництво
колагену і підсилює дію інших речовин комплексу

Як вживати?

Вживати 1 раз на день по 1 капсулі під час їжі.

Дієтична добавка
«Вітамін D3» Nutriplus
60 капсул, 9700547
1190 грн

Як вживати?

СУПЕР
ЦІНА

Від 18 років! По 1 капсулі 3 рази на день під час
їжі. Використання добавки більше 3 місяців не
рекомендується.

449

грн

Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих
біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тонусу м’язів
скелетної мускулатури, беруть участь у проведенні нервового
збудження та впливають на згортання крові.

11,23 ББ

Дієтична добавка
Nutriplus Glucosamine
60 капсул, 9700703
1920 грн

СУПЕР
ЦІНА

719

грн

Що роблять?

17,98 ББ

Що це?

Пробіотик - є джерелом корисних біфідо- і лактобактерій.
Корисні бактерії - це живі мікроорганізми, які необхідні організму для
правильної роботи травної системи.

Що це?

L-карнітин - це амінокислота, яка біологічно синтезована,
складається з амінокислот лізину та метіоніну.

Для чого?

Для чого?

Корисні бактерії потрібні для стабілізації кишкової мікрофлори, їх користь для
здоров’я дуже висока.

Зниження маси тіла, очищення організму, омолодження. Запобігає
відкладенню жиру в організмі, перш за все в серці, печінці,
скелетних м’язах, знижує рівень тригліцеридів і холестерину в
крові.

Що роблять?

• Сприяють зниженню ваги, поліпшенню роботи травної системи, зміцненню
імунної системи.
• Беруть участь у перетравлюванні і засвоєнні поживних речовин
• Зупиняють зростання патогенних бактерій в –кишківнику
• Беруть участь в синтезі незамінних амінокислот, вітамінів групи В, фолієвої
кислоти, вітаміну К
• Посилюють всмоктування кальцію і вітаміну Р
• Нормалізують травлення, зменшують алергію,
розв’язують проблеми нервової системи, ожиріння
і багато іншого.
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Збільшує число анаболічнихрецепторів в м’язових волокнах.
Виводить з організму токсини,шлаки, метаболіти. Має властивості
енерготропного, мембраностабілізіруючого, жироспалювального
ефекту, підтримує серцевий м’яз та репродуктивну функцію і
імунітет.
Від 11 років. По 1 капсулі 3 рази на день під час їжі.

539
13,48 ББ

Дієтична добавка
Nutriplus L-carnitine
60 капсул, 9700704
1360 грн

СУПЕР
ЦІНА

509

грн

Як вживати?

СУПЕР
ЦІНА

грн

Дієтична добавка
«Пробіотик»
Nutriplus
30 капусул, 9700769
1420 грн

Що роблять?

12,73 ББ

47

за умови придбання новинки

Серветка з мікрофібри для
протирання посуду
Mr.Wipes
40х40 см, 7001224
380 грн 5,98 ББ

239 грн

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
для сталевих, скляних і керамічних
поверхонь.
ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
надягати гумові рукавички при
використанні засобу. Для сильно
забруднених поверхонь (сталь,
тефлон, пляшки, чашки, глечики) може
застосовуватися нерозбавленним.
НЕ МИТИ:
лакофарбові та інші поверхності

Засіб для видалення
накипу та іржі
Mr. Wipes
1000 мл, 9700525
150 грн 2,23 ББ
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89 грн

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
використовувати на робочих поверхнях
кухні, витяжках, мангалах, фритюрницях,
посуді, підгорілих поверхнях. Не
використовувати на алюмінієвих
поверхнях або клейонці і мармурі.
ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
розпороши мийний засіб з відстані 20 см
від поверхні, залиш на 2-3 хв. Потім очистити
вологою губкою. За наявності стійких плям
збільшити час до 4-5 хв.

Засіб для видалення
жиру Mr. Wipes
500 мл, 9700524
160 грн 2,48 ББ

99 грн

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
ефективно видаляє плями від пригорілого
жиру та іржі, сліди окису на каструлях,
сковородах або іншому сталевому та
мідному посуді.
ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
нанесіть на металеву поверхню
і акуратно протріть м’якою губкою або
ганчіркою. змийте теплою водою, витріть
насухо і відполіруйте м’якою тканиною.

Очищувач для
металевих виробів
Mr. Wipes
200 мл, 9700656
230 грн 3,48 ББ

139 грн

АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ АКЦІЯ

Будь-який засіб з цих сторінок
зі знижкою 60%
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• Серветки мають дві різні
очищувальні сторони
• Видаляють 99,6% бактерій
• Очищує поверхні без додаткових
засобів і пристосувань
• Можна використовувати для
вологого і сухого очищення
• Ефективно очищують як з мийними
засобами так і без них
1
2

3

1

5

2
4

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
може використовуватись для чищення кахлю,
мармуру, граніту і керамічних поверхонь.
безпечний для шкіри рук. Ефективний проти
найсильніших забруднень.
ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
розвести 25 мл засобу на 5 л води.
Змивати не потрібно.

50

Мультифункціональний
очищувач Mr. Wipes, 500 мл
1 9700446 - Чистота
2 9700588 - Білі квіти
150 грн 2,23 ББ

89 грн

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ?
Перед очищенням вимкніть екран
і дайте йому охолонути. Розпиліть
невелику кількість рідини на
серветку і протріть поверхню, яку
необхідно очистити. Рекомендуємо
використовувати з серветкою з
мікрофібри.

Спрей для екранів
Mr.Wipes
115 мл, 9700774
190 грн 2,98 ББ

119 грн

1 Серветка з мікрофібри для
дзеркал та скла Mr.Wipes
2шт. 40х40 см, 7000393
400 грн 6,23 ББ

249 грн

2 Серветка з мікрофібри
універсальна Mr.Wipes
40х40 см, 7000441
300 грн 4,73 ББ

189 грн

3 Серветка з мікрофібри для
видалення бруду та жиру
Mr.Wipes
40х40 см, 7000443
390 грн 5,98 ББ

239 грн

4 Серветка з мікрофібри
для тканинних
поверхонь Mr.Wipes
40х40 см, 9700523
370 грн 5,73 ББ

229 грн

5 Серветка з мікрофібри
для авто Mr.Wipes
40х40 см, 7000446
270 грн 4,23 ББ

169 грн
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Кожен другий концентрований
очищувач зі знижкою 50%

ВМІСТ

КОНЦЕНТРАТУ

400 МЛ.

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
концентрований кондиціонер для білизни
глибоко проникає у волокна тканини,
забезпечуючи м’якість і полегшуючи
прасування. Завдяки спеціальній формулі
надовго зберігає колір речей. Має
легкий аромат. Гіпоалегренний. Може
застосовуватися для прання дитячої білизни.
ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
необхідно залити кондиціонер у спеціальне
відділення пральної машини. При ручному
пранні рекомендується тримати білизну в
розчині кондиціонера 5-7 хв.

Кондиціонер для
білизни Mr. Wipes
500 мл, 9700477
210 грн 3,23 ББ
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129 грн

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
ефективно видаляє найстійкіші плями: бруд,
траву, косметику, олію, соки, чай, каву та інші
забруднення. Спеціальна формула не змінює
колір і структуру тканини, підходить для
ручного та машинного прання.
ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
нанести засіб на плями, дати вбратися кілька
хвилин. Далі прати в звичайному режимі.
Перед використанням бажано протестувати
засіб на невеликій ділянці тканини. Якщо колір
змінився, не застосовуй даний засіб на цьому
виді тканини.

Засіб для виведення
плям Mr. Wipes
500 мл, 9700476
210 грн 3,23 ББ

129 грн

Спосіб застосування:
до 400 мл концентрату додай
600 мл води та отримай 1000 мл
готового мультифункціонального
очищувача Mr. Wipes.
Концентрованний
мультифункціональний
очищувач Mr. Wipes, 1000 мл
1 9700812 - Білі квіти
2 9700811 - Чистота
210 грн 3,23 ББ

129 грн
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ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
підходить для прання кольорових
речей. Легко видаляє стійкі плями.
Продовжує термін служби одягу,
зберігаючи її початкові колір і
яскравість. Ефективно працює при
низьких температурах.

Рідкий засіб для прання
кольорових речей Mr. Wipes
1000 мл, 9700541
290 грн 4,48 ББ

179 грн
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ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
підходить для прання білих і світлих
речей. Ефективний при низьких
температурах. Має нейтральний
ph, тому безпечний для прання
дитячих речей.

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
підходить для прання чорного
і темного одягу. Легко видаляє стійкі
плями. Продовжує термін служби
одягу, зберігаючи її темний насичений
колір. Ефективно працює при низьких
температурах.

Рідкі пральні порошки при
використанні не залишаються в
лотку пральної машинки-автомат,
тоді як сухий порошок часто не
вимивається повністю.

Рідкий засіб для прання
темних речей Mr. Wipes
1000 мл, 9700584
290 грн 4,48 ББ

Рідкий засіб для прання білих
і світлих речей Mr. Wipes
1000 мл, 9700449
290 грн 4,48 ББ

179 грн

179 грн

Рідкий пральний порошок

ВИМІРЮЙ
З ТОЧНІСТЮ!

Рідкі
засоби
Мірний стаканчик
100 мл, 7000625
50 грн 0,73 ББ

29 грн

Сипучі
засоби
В’язкі
засоби

для дитячих речей - це
спеціальний мийний засіб, який
м’яко, але водночас відмінно
очищає забруднення на
дитячих речах. Рідкий порошок
повністю розчиняється у воді, не
залишаючи після прання ніяких
слідів на одязі.

Кондиціонер для дитячих речей

Рідкий пральний порошок
для дитячих речей Mr. Wipes
500 мл, 9700804
230 грн 3,48 ББ

Кондиціонер для
дитячих речей Mr. Wipes
500 мл, 9700803
240 грн 3,73 ББ

139 грн

Беззахисна дитяча шкіра не любить грубі
тканини. Використовуйте новий кондиціонер
для дитячих речей, аби додати їм ідеальної
м’якості. Він нейтралізує залишки поверхневоактивних речовин, і прасувати речі стає легше.
Засіб не містить барвників і чудово підходить
для тканин будь-якого типу.

149 грн
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за умови придбання засобу для посудомийних машин Mr. Wipes

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
використовується для ручного миття
посуду.
СКЛАД:
15-30% аніонні ПАР, менш як 55
неіоногенні ПАР, гліцерин, ароматизатор,
консервант, кукурудзяна олія, кокосове
масло, пальмова олія.
Засіб для миття
посуду Mr. Wipes
300 мл, 9700448
160 грн 2,48 ББ

99 грн
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Прискорення процесу сушіння

Для використання у жорсткій воді

Надання виняткового блиску

Економічний у використанні

Захист від накипу

Ефективно розчиняє жир та інші складні

Низькотемпературне очищення

Забруднення без попереднього
замочування

Швидка розчинність в воді
Захист скла, срібла і захист від накипу
Ополіскувач для посудомийних
машин Mr. Wipes
300 мл, 9700801
150 грн 2,23 ББ

89 грн

Швидка розчинність в воді.
Захист скла, срібла і захист від накипу
Засіб для посудомийних
машин Mr. Wipes
500 мл, 9700796
290 грн 4,48 ББ

179 грн
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Ополіскувач для посудомийних машин
лише за 29 грн (0,73 бб)
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ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
нова концентрована формула для
чищення туалету видаляє навіть
найбільш застарілі плями вапняного
нальоту і бруду, одночасно дезінфікуючи
поверхню.
ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
підходить для будь-яких поверхонь, у тому числі для дерева,
нержавіючої сталі, мармуру, граніту, пластику, фарфору, скла,
а також для електроніки.
ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
щоб уникнути висихання упаковку одразу закрити. Очистити
поверхню. Якщо серветка сильно забруднена, а поверхня ще
не очищена, допускається прополоскати серветку і ще раз
обробити поверхню. В кінці обробити поверхню вже свіжої
серветкою, щоб прибрати розводи, які могли залишитися
від води.
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Вологі серветки для прибирання
Mr. Wipes, 40 шт
1 1205003 - «Бриз океана»
2 1205004 - «Лимон»
160 грн 2,48 ББ

99 грн

ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
нанеси засіб на зовнішні поверхні,
зачекай кілька хвилин, потри щіткою
або губкою та змий чистою водою.
Не використовувати для хромованої
поверхні.

Засіб для чищення
унітазу Mr. Wipes
750 мл, 9700526
180 грн 2,73 ББ

109 грн

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
призначений для чищення всіх видів
дерев’яних поверхонь, підходить для дверей і
меблів, повертає природний блиск дерев’яних
поверхонь і збільшує термін їх служби.

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
може використовуватися для чищення кахлю,
мармуру, граніту і керамічних поверхонь.
Безпечний для шкіри рук. Ефективний проти
стійких забруднень.

ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
розвести 30 мл в 5 літрах води.
Використовувати ганчірку або губку.
Не потребує змиванняі витирання насухо.

ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
розвести 50 мл на 5 літрів води
Використовувати ганчірку або губку.
Не потребує змиванняі витирання насухо.

Засіб для чищення
дерев’яних поверхонь
Mr. Wipes
1000 мл, 9700447
160 грн 2,48 ББ

Засіб для чищення
поверхонь універсальний
Mr. Wipes
1000 мл, 9700586
190 грн 2,98 ББ

99 грн

119 грн
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