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НОВИНКА

NUDE LIP
GLOSS
ЗАТИШНІ
ПОДАРУНКИ
BY FARMASI

ПОДАРУНКИ

ПІД ЯЛИНКУ ЗА
СУПЕРЦІНОЮ

ЦЕ БІЗНЕС НОВОГО ПОКОЛІННЯ
ТА БАГАТОЛІТНЬОГО ДОСВІДУ
Farmasi - Бренд №1 в
Туреччині серед компаній,
які реалізують продукцію
методом прямих
продажів*

70

років на
світовому ринку

32

місце в світовому
рейтингу прямих
продажів

125

країн користуються
продукцією Farmasi

2000

одиниць складає
асортимент
косметичної
продукції Farmasi

ЦЕ ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД
Основна перевага
Farmasi полягає в тому,
що вся продукція компанії,
виготовляється на території
п’яти фабрик єдиного
інтегрованого виробничого
комплексу Farmacity у
Стамбулі.

1000

виробничий
комплекс Farmasi
є найбільшим в
Європі

5

тонн продукції
виробляється на
добу

40
тис. м

заводів повного
циклу виробництва

2

площа виробничого
комплексу

ЦЕ ЯКІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНА НА
МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
сертифікат
GMP

2

сертифікат
HALAL

сертифікат
ISO 9001

сертифікат
ISO 27001

*За даними світового лідера серед незалежних компаній, що спеціалізуються на стратегічних дослідженнях ринку - Euromonitor International.

Ельміра
Мурадян

Мурат
Налчаджиоглу

Національний директор
Farmasi Ukraine

Співзасновник
Farmasi Ukraine

З Новим Роком! Нехай
в новий рік увійде все
найкраще - мрії, бажання,
прагнення. Нехай старий рік
запам’ятається як ще один
пройдений етап життя, який
навчив робити висновки для
подальшого майбутнього,
який навчив цінувати і
берегти те, що маєте та
не боятись змін. Нехай все
задумане в Новорічну ніч трапиться, бажане - втілиться,
нездійсненне - здійсниться!
Нехай чари Новорічної ночі
торкнуться кожного, а різдвяні
янголи, тихо записуючи
Ваші бажання, сприяють їх
втіленню весь наступний рік.
Бажаю Вам в новому році
щастя, здоров’я, удачі, вірних
друзів та щирих людей на
дорозі життя. Нехай новий рік
для Вас стане кращим, ніж
попередній!

Друзі! Настає наступний,
більш успішний і
перспективний рік нашого
з Вами життя! Залишайтеся
молодими в душі і позитивно
налаштованими.
Новий Рік - це
завжди нові події
і свіжі враження.
Бажаю Вам
більше в
новому році
щасливих
емоцій і
радісних
моментів.
Прийшла пора
виходити на
новий рівень щастя!
Не відкладайте радість
сьогоднішнього дня на
завтра і ставайте успішною
і щасливою людиною вже
сьогодні! Нехай початок року
буде вдалим і перейде в
успішне продовження!
З Новим Роком!

Ельнур
Алджанов
Генеральний Директор
Farmasi Ukraine
Дорогі колеги та друзі, хочу
привітати Вас з Новим Роком
та побажати радості Вам,
позитиву, оптимізму, світлих
намірів, грандіозних планів
і виконання бажань!
Будьте впевнені, все,
що Ви побажаєте
і загадаєте
на Новий Рік,
обов’язково
здійсниться!
Ніколи не
сумнівайтеся
в тому, що
диво існує,
особливо в це
свято. Прикладіть
максимум власних
зусиль, вкладіть величезне
бажання в свою мрію
і почніть свій успішний шлях!
Адже наше щастя залежить
тільки від нас, дорогі друзі!
А удача любить впевнених,
наполегливих і сміливих!
З Новим Роком!

Натал
ія
Бурда
Директор з Продажу
Farmasi Ukraine
Зі святом Вас, дорогі друзі!
Бажаємо Вам у новому
році бути налаштованими
тільки на позитив, адже
життєрадісні люди
притягують до себе удачу,
немов магніт. Нехай цей
Новий Рік стане відправною
точкою у новому витку
долі і сходинкою вгору, де
починаються віра в себе і в
свої можливості. Нехай новий
рік подарує багато нового:
кар’єрний зріст і фінансовий
успіх, нові ідеї і реалізовані
проекти. Не бійтеся залишати
у старому році все те, що Вам
не потрібно, починайте новий
рік з відчуттям легкості та
свободи. А в новий рік беріть
із собою найважливіше:
близьких, рідних, друзів,
захоплення. Нехай кожен день
нового року дарує радість,
щастя і гарний настрій!
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20 21
МИ ДОВЕДЕМО, ЩО

ПРИЙМАЙ УЧАСТЬ У РОЗІГРАШІ ТА ОТРИМУЙ
ПОДАРУНКИ ПІД ЯЛИНКУ!

Купуй на 20 ББ
Купуй
до 20 грудня*

Бери участь
у розіграші

Кожні 20 ББ — це
додатковий шанс
на перемогу

або

Двоспальний
євро комплект
Простирадло
240х260 см
Підодіяльник
200х220 см
Наволочка
2 x 50х70 см

Плед
Новорічний
з оленями
200×220 см

РОЗМІСТИВ ЗАМОВЛЕННЯ НА 21 ББ В ГРУДНІ?
СПІШИ ЗАБРАТИ ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК В СІЧНІ!

Розмісти
замовлення
на 20 ББ у грудні**

Отримуй подарунки під ялинку – комплект постільної білизни,
новорічний плед або ковдру і зігрівайся цією зимою

або

НОВОРІЧНІ ДИВА БУВАЮТЬ!

195х215 см зима-літо

текстильна продукція, що бере участь у розіграші, належить бренду TAÇ. TAÇ бренд, що належить Zorlu Textiles Group найбільшому в Європі виробнику комплексної поліефірної пряжі і домашнього текстилю з бавовни.
*У розіграші беруть участь зареєстровані консультанти та клієнти Farmasi Україна, які зробили замовлення на 20 ББ і оплатили його у період з
01.12.2020 -20.12.2020. Кожні 20 ББ у замовленні – це додатковий шанс на перемогу. Переможці будуть обрані 24.12.2020 за допомогою сервісу
random.org у прямому ефірі Instagram на нашій сторінці https://instagram.com/farmasiukraine. Зображення в каталозі є ілюстраціями і можуть
відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду товару.

Гарантовано отримуй
подарунок зі своїм
замовленням в січні

Розмістили замовлення на 21 ББ у січні та гарантовано
отримують подарунок від Farmasi за 1 грн

або

Ковдра
мікрогелевое
двоспальна
євро

Розмісти
замовлення
на 21 ББ у січні

Гель для душу
Shield Man
Amino Acid

або

Сумка Farmasi
Love Nature

Глиняна маска
для обличчя
Pure Rose
Dr. С Tuna

**У акції січня беруть участь зареєстровані консультанти та клієнти Farmasi Україна, які зробили замовлення на 20 ББ і забрали його у період
з 01.12.2020 -31.12.2020. А також розмістили замовлення на 21 ББ і забрали його у період з 1.01.2021. – 31.01.2021. Гарантовано отримують
подарунок від Farmasi за спеціальною ціною 1 грн
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неї...
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Подар

2,23 ББ

259

000
169
5,98 ББ

4,23 ББ

6,48 ББ

грн

грн

Палетка
для контурінгу
1302511

339 грн

15 г

Гель для душу
Shield Man Amino Acid
119 грн

225 мл

Набір пензликів
для макіяжу з
косметичкою
Soft Pink

219 грн

50 мл

299
7,48 ББ

грн

89

2,23 ББ

439 грн

1107499

Пода

рунок д
ля ньог
о...

139 грн

грн

9700280

Жіноча парфумована
вода Bianca

7000713

НОВИНКА

1119086

грн

Чоловіча косметичка
для подорожі Shield
Man Amino Acid
22x11x13 см

79

1,98 ББ

грн

грн

Чоловічий крем для
обличчя та навколо очей
Shield Man Amino Acid
1119085

139 грн

50 мл

1

2

3

малечі...
я
л
д
к
о
н
одару

П

39
0,98 ББ

ціна за одиницю

грн

Пода

рунок д
ля коле
ги...

Крем для рук
1 1109043 Olive Oil
2 1109056 Sea Therapy

Дитяча зубна паста
Little Kids

3 1109057 Argan Oil
59 грн 75 мл

1113518 50 мл

59 грн

2

39

469
11,73 ББ

0,98 ББ

грн

грн

4,73 ББ

509 грн

грн

79

Туш для вій
Starlook

Дитячий комплекс
Multivitamin Nutriplus
9700705 150 мл

189

1

1301111

79
1,98 ББ

грн

239 грн

12 мл

1,98 ББ

грн

ціна за одиницю

Дитячий спрей
для волосся Baby
1108179 200 мл

119 грн

Парфумований спрей
для тіла
1 1107215 Crush
2 1107216 L’amour

119 грн

115 мл

ТВОЇ ГУБИ
стануть
незабутніми
01

НОВИНКА

02

1303744
легкий флірт

03

лаковий ефект
м'які нюдові відтінки
не липка формула
збагачений маслом ши
кремова основа
ефект пухких губ

1303745
рожевий шовк

АКЦІЙНА
ЦІНА

99,5
грн

04

1303746
ніжний корал

05

1303747
соковитий персик

Блиск для губ
«Nude for All
Lip Gloss»

06

1303748
французський поцілунок

Блиск для губ, який подарує
своїй власниці дивовижний
лаковий фініш. Він акуратно
наноситься, рівномірно
розподіляється, заповнює всі
нерівності, що створює ефект
соковитості і додає губам
візуальний об’єм та неймовірний
глянцевий блиск.

1303749
пелюстки троянди

4 мл

4,98 ББ

318 грн
199 грн

50
%

на третій блиск для губ за умови
придбання 2х блисків!

Акція

Світлана Медведєва

Новий рік - час яскравих образів і сміливого макіяжу.

Офіційний зірковий б'юті-стиліст Компанії Farmasi

Рекомендує новорічний
макіяж під колір твоїх очей

ДЛЯ ЗЕЛЕНИХ ОЧЕЙ
Для зелених очей в
новорічному макіяжі будуть
доречні теплі відтінки глітеру,
тіней, підводок, наприклад,
золотисті, персикові,
кольору кориці, какао, а
також шоколадні, фіолетові.
Виразність додасть пудра,
більш темна, ніж натуральний
колір шкіри. Відтінок помади
повинен бути теплим, але без
перламутру, нюдовим.

Блискітки, глітер, металік, яскрава помада - не бійтеся експериментувати.
Але варто пам’ятати «золоте правило макіяжу»: якщо ми робимо акцент на очах, то губи
повинні бути максимально нейтральні.
2021-й - Рік Бика, а це тварина активна, енергійна, експресивна, тому і макіяж повинен
бути яскравим і незабутнім. А одна з основних тенденцій макіяжу в цю новорічну ніч акцент на очі. Тому ми підібрали макіяж, який підходить під кожен колір очей.

ДЛЯ БЛАКИТНИХ ОЧЕЙ
Власницям блакитних очей
для новорічного макіяжу
краще озброїтися палеткою з
антрацитовими (смоки-айс),
блакитними і синіми тінями
(або підводками). Важливо
додати глибини блакитним
очам фактурними тінями або
підводками з блискітками,
не матовими. На завершення
рекомендується підкреслити
губи пастельним блиском.

НОВОРІЧНИЙ МАКІЯЖ ДЛЯ ОСОБЛИВОЇ ТЕБЕ!

ДЛЯ СІРИХ ОЧЕЙ
Сіроокі дівчата будуть в
центрі уваги весь вечір,
якщо виберуть для свого
новорічного макіяжу
холодні відтінки рожевого,
персикового, димчастосірого, пісочного. Пудра
рекомендується світліша, ніж
свій власний тон шкіри, а ось
помада може бути яскравочервоного, кармінового.

PK10204

Акція

Купуй набір за 599 грн 14,98 ББ та обирай
відтінки, що пасують саме для тебе!

ДЛЯ КАРИХ ОЧЕЙ
Без чого в новорічному
макіяжі не обійтися карооким
власницям? Без бронзи і всіх її
відтінків! Але такий бронзовий
макіяж очей неможливий без
створення ефекту «стробінгу»
шкіри, тому праймер і активний
хайлайтер стане у нагоді.
Якщо не хочеться золотистих
відтінків, виберіть активний
бежевий, шамуа, кармелітовий,
мокко, фельдграу, хакі.

Пакет у подарунок*

*
під подарунком мається на увазі
право на придбання за 1 грн

До набору входить: глітерна підводка Metallic Eyeliner, палетка тіней для повік, туш для вій Deep Black (1301157), рідка матова помада для губ

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Косметика, що
піклується про
твою шкіру!
Головною перевагою CC є те, що вони
борються з поширеними естетичними
проблемами шкіри не тільки ззовні, але
і зсередини. У засобів з приставкою
CC є дуже важлива «роль» - вони
працюють як коректор кольору і дійсно
покращують колір обличчя. Подвійне «C»
розшифровується як Color Control або Color
Correction.
BB-крем (або Blemish Balm - «заживляючий
бальзам») частково виконує функції шести
засобів: праймер, консилер, коректор,
тональний, зволожуючий і сонцезахисний
креми.

Акція
02

1104060
світлий

Набір PK10205 лише 499 грн 12,48 ББ
Пакет у подарунок*
*
під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн
до набору входять: BB-пудра, матова помада BB, BB-крем
для області навколо очей, тонуючий ВВ-крем. Відтінки на вибір.

03

1104173
натуральний

04

1104061
темний

01

1104170
порцеляновий

02

1104058
світлий

03

1104171
натуральний

04

01

1302343
світлий

1104059
темний

01

1104067
світлий

01

02

02

03

06

1104068
темний

02

1302345
натуральний

Тонуючий СС-крем

50 мл

6,23 ББ

249

14

400 грн
грн

Тонуючий ВВ-крем
All In One
50 мл

199

4,98 ББ

320 грн
грн

1303561 ніжно-нюдовий 1303562 м’який поцілунок
07

BB-пудра All In One

BB-крем для області
навколо очей 5 в 1

Матова помада BB

14 г

2 мл

4г

189

4,73 ББ

320 грн
грн

189

4,73 ББ

225 грн
грн

1303563 ягідний пиріг 1303566 палке кохання
08

09

3,23 ББ

грн
129 210
грн

1303717 нюдове кохання

1303718 справжній нюд

1303719 оксамитовий нюд

LOOK WELL

01

1104172
порцеляновий

+

Дивись корисні
поради від
Світлани
Медведєвой

50

АКЦІЙНА
ЦІНА

99,5
грн

знижка

54,5
грн

%

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

АКЦІЙНА
ЦІНА

Його формула
містить натуральні
компоненти, які добре
впливають на стан та
здоров’я шкіри.

00

1302447
порцеляновий

16

04

1302448
натуральний
рожевий

50
%

01

1302421
ваніль

02

АКЦІЙНА
ЦІНА

99,5
грн

на будь-який товар зі стор. 17
за умови придбання тонального крему
Пакет у подарунок*

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

1302422
натуральний
беж

Фіксує макіяж і
зберігає його стійкість
протягом всього дня.

+

03

1302423
темний беж

Тональний крем
з ефектом фотофільтру
VFX PRO Camera Ready

Крем для стробінгу
VFX PRO
Camera Ready

Праймер-основа
під макіяж
VFX PRO
Camera Ready

Фіксатор макіяжу

30 мл

1302536 25 мл

1302449 25 мл

1302417 115 мл 2,73 ББ

8,73 ББ

грн
349 560
грн

грн
199 320
грн

4,98 ББ

грн
199 320
грн

4,98 ББ

180 грн
109 грн

LOOK WELL

Акція

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

Міцний тандем
краси та руху!

ВСЕ ДЛЯ НЕЇ

Будь доглянутою
і красивою з набором
BeFit навіть під час
занять спортом!

4
1

3
2

50 мл

270 грн
169 грн

СС-пудра Be Fit
1302500 10 г

18

339

550 грн
грн

4,23 ББ

Гель для брів Be Fit
1301395 5 мл

149

Освіжувальний спрей
для обличчя Be Fit
1107485 115 мл

3,73 ББ

109

240 грн
грн
2

Тінт для губ і щік Be Fit

01

1302541
світлий

02

1302542
натуральний

03

1302543
темний

139

230 грн
грн

3,48 ББ

Водостійка туш
для вій Be Fit
1301394

2,73 ББ

199

180 грн
грн

1303685 6,5 мл

8,48 ББ

3

4

11 мл

4,98 ББ

320 грн
грн

Вологі серветки для
обличчя та тіла Be Fit
1202016 30 шт 2,23 ББ

грн
89 150
грн

LOOK WELL

1

Зволожувальний крем з
тонуючим ефектом Be Fit

02

03

04

05

1302493
порцеляновий

1302494
натуральний

1302495
пісочнобежевий

1302496
бронзовий

Прозора матуюча пудра
1301391

14 г

320 грн
199 грн

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

01

1302492
світлий

після використання ретельно
промий спонж теплою
водою з милом, дбайливо
відіжми і просуши для
подальшого застосування.

4,98 ББ

АКЦІЙНА
ЦІНА

69,5
грн

01

02

03

04

1302475
світлий

1302476
натуральний

1302477
темний

1302478
бежевий

Компактна пудра
14 г

189

4,73 ББ

310 грн
грн

Спонж для макіяжу
9700647 7,5х5 см 3,47 ББ

230 грн
139 грн

Матуючий тональний
крем Stay Matte

189

Рідкий консилер
Full Coverage
7 мл

3,73 ББ

240 грн
149 грн

20

03

1302533
молочний

05

1302535
медовий

04

1302534
бежевий

02

1302532
персиковий

01

1302531
порцеляновий

4,73 ББ

300 грн
грн

50
%

на спонж за умови придбання
тонального крему Stay Matte
Пакет у подарунок*

+

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

Акція

LOOK WELL

30 мл

05

08

зволожує та
маскує недоліки

1302471
космічна засмага

легка
текстура

+

16

1302473
cонячний персик

Бронзуюча запечена
пудра Terracotta

+ легке нанесення

Завдяки “атласному”
ефекту шкіра виглядає
свіжою і молодою.
Захищає шкіру від
шкідливого впливу
сонця з SPF-15

Твій помічник у
світі ідеального
макіяжу!

17

1302474
1302470
рожеве мерехтіння солодкий персик

середнє нанесення

+

10 г

рівномірне
нанесення
засобів для
тонування
обличчя

8,98 ББ

грн
359 580
грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

щільне нанесення

124,5

Щітка для нанесення
тону та пудри

грн

9700645
01

01

1302703
теплий беж

249

02

1302467
світлий

1302468
темний

Запечена порцелянова
пудра Terracotta
10 г

479

02

1302704
натуральний

50

економічна у
використанні
04

1302706
слонова кістка

Хайлайтер Terracotta
Сяюча тональна
сироватка

22

30 мл

369

9,23 ББ

590 грн
грн

1302466 10 г

359

580 грн
грн

8,98 ББ

50
%

на щіточку за умови придбання
будь-якого товару зі стор. 22
Пакет у подарунок*

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

+

Акція

LOOK WELL

%

1302705
порцеляновий

1302707
засмага

6,23 ББ

400 грн
грн

знижка

11,98 ББ

710 грн
грн

03

05

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Ідеально рівний
тон обличчя!

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

точне нанесення
засобу

1

2

неповторний
блиск

Хайлайтер-стік
1 1302517 рожеве мерехтіння

Бронзатор Sun Kiss

2 1302516 золоте мерехтіння

1302499 21 г

7,5 г

4,73 ББ

грн
189 260
грн

01

1302481
cучасний балет

219

5,48 ББ

350 грн
грн

15

1302486
цукровий рожевий

Суха бронзуюча олія
Sun Kiss

06

1302483
рожевий джем

Стік для контурінгу
1 1302425 світлий

07

1302484
солодкий мигдаль

2 1302424 темний
7г

24

199

1115022

09

1302485
цвіт персика

50 мл

449

11,23 ББ

720 грн
грн

делікатно
переливаються

19

1302489
сатинова стрічка

лягають тонким
шаром

18

1302488
рожева лілія

Рум’яна
Tender Blush On

4,98 ББ

320 грн
грн

17

1302487
лист кохання

5г

159

3,98 ББ

260 грн
грн

LOOK WELL

03

1302482
бісквіт

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Твій помічник у
світі ідеального
макіяжу!
Палетка для обличчя 3 в 1
1302519

339

15 г

8,48 ББ

Щітка для нанесення
тону та контурінга

259
6,48 ББ

Контурінг

Хайлайтер

Матові рум’яна

1 крок

2 крок

3 крок

рівномірне
нанесення
засобів для
тонування
обличчя

540 грн
грн

9700646 16х3 см

219

грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

Палетка для контурінгу
1302511

5,48 ББ

350 грн
грн

109,5

15 г

грн

339 грн

50
знижка

Контурінг, холодний відтінок
Хайлайтер, відтінок «бризки шампанського»
Компактні матові рум’яна, персиковорожевий відтінок

Палетка для обличчя
Peach Bite
1302520

449

15 г

11,23 ББ

720 грн
грн

Палетка хайлайтерів
1302518

26

15 г

540 грн
339 грн

8,48 ББ

50
%

на щіточку за умови придбання
будь-якої палетки
Пакет у подарунок*

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

+

Акція

LOOK WELL

%

шимерні

сатинові

матові

Містять
великіблискітки, що
забезпечує яскраве
і помітне сяйво.

Створюють ніжне
мерехтіння та легкі
переливи.

Ідеальний варіант
для денного
макіяжу.

АКЦІЙНА
ЦІНА

Розкішні, блискучі відтінки
Насичений колір
Легке і рівне нанесення

9700713
чорний

Легко розтушовується

05

Не осипаються і не тьмяніють

Моно тіні для повік
5г

69,5
139
грн

ДЛЯ ОЧЕЙ

01

Кремові тіні для повік

3,48 ББ

3г

220 грн
грн

169

4,23 ББ

9700717
кавовий

270 грн
грн

08

Праймер для повік
1301490

01

1301368
сніговий

02

1301369
димка

03

1301370
димчастий
сливовий

04

1301371
кавовий
десерт

05

03

1301495

1301493

золотий
вибух

трендовий
помаранчевий

01

1301491
рожеве
сяйво

04

02

1301494

1301492

червона
глазурь

129

3г

3,23 ББ

9700720
темний сапфір

200 грн
грн

Олівець для очей
Express

коричневий
цукор

1г

89

07

2,23 ББ

150 грн
грн

9700719
темний синій
06

9700735 чорний
1301372
мокрий
асфальт

06

1301373
магічна
зірка

08

1301375
амазонська
зелень

1301377
діамант

10

50
%

28

12

13

1301380
бежевий
сатин

15

1301382
цукрова
слива

17

1301384
червона
глина

1301002
з тонким пензликом

9700777 зелений

9700772 блакитний

1301379
рожевий
кекс

9700718
сапфір металік

10

9700771 темно-синій

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

Акція

04

Стандартний фетровий
аплікатор
Створений для сміливих
та різноманітних стрілок
1301001
з товстим пензликом

зручний
фетровий
алікатор

9700770 темно-коричневий

на моно тіні за умови придбання
підводки-фломастера для очей +
Пакет у подарунок*

9700722
смарагд металік

ARTLINER

Підводка-фломастер
Artliner

Підводка для очей
Deep Look

1,2 мл

9700763 1,2 мл

5г

249

400 грн
грн

249

400 грн
грн

6,23 ББ

09

9700721
металік

Підводка-фломастер
Inkliner
6,23 ББ

9700716
хакі металік

99

02

2,48 ББ

160 грн
грн

9700714
білий

LOOK WELL

05

платиновий
металік

02

золотий
металік

1301402

9700730
чорний

9700723
чорний

01

1301401

02

ДЛЯ ОЧЕЙ

01

03
04

03

сапфір

1301403

9700731
сірий
04

9700726
темно-коричневий
04

05

1301404

бірюзовий
металік

9700732
коричневий
металік
06

1301405

коричневий
металік

05

9700727
зелений металік

9700734
сяйний
смарагдовий

02

01

9700729
темно-синій

1301503

бронзовий
блиск

06

м’яка
текстура

05
чорний
блиск

30

1301365 Vintage Season

1301366 Sunset Kiss

Палетка тіней
для повік
6г

7,98 ББ

510 грн
319 грн

золотий
блиск

1301502

02

Водостійкий олівець
для очей Express

Автоматичний олівець
для очей Extralast

1г

1г

159

3,98 ББ

260 грн
грн

169

4,23 ББ

270 грн
грн

Глітерна підводка
Metallic Eyeliner
Glitter Eyeliner
5 мл

129

3,23 ББ

210 грн
грн

04

1301504

м'яку текстуру, яка
не шкодить навіть
найчутливішій шкірі

висока
стійкість

оливковий
блиск

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

1301364 Vice Brown

03

1301505

9700728
блакитний

1301363 Ultimate Smokey

Гелева підводка для очей
1301354

139

3г

215 грн
грн

3,48 ББ

LOOK WELL

9700724
темно-синій

Подвійне
очищення!

НЕЙМОВІРНИЙ
ОБ’ЄМ

до

після

варіант 2 - довжина

ефект

для щоденного
використання

МАКСИМАЛЬНА
ДОВЖИНА

до

після

АКЦІЙНА
ЦІНА

89,5
грн

32

(варіант 1 + 2)

+

варіант 3 - накладні вії

ефект
усуває
водостійкий
макіяж

НАКЛАДНИХ
ВІЙ

Двофазний засіб для
демакіяжу

Туш для вій Double
Lash Extend

1302712

1301518

179

225 мл

290 грн
грн

4,48 ББ

ДЛЯ ОЧЕЙ

ефект

12 мл

239

290 грн
грн

5,98 ББ

МАКСИМАЛЬНА
ДОВЖИНА
НЕЙМОВІРНИЙ
ОБ’ЄМ

93

жінок
рекомендують*!

%

*
У тестуванні приймало участь 15 опитуваних і
було проведено згідно з процедурою дослідження
Skin Lab international Sp. z. o. o. під наглядом
спеціаліста.

50
%

на двофазний засіб для зняття макіяжу
за умови купівлі туші для вій
Пакет у подарунок*

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

+

Акція

LOOK WELL

%

варіант 1 - об’єм

50
знижка

ОДНА ТУШ
ТРИ ВАРІАНТИ
НАНЕСЕННЯ

Туш для вій Optimal Style
1301015 8 мл

силіконова
пряма щіточка

потрійний
ефект

підкручення,
довжина та об’єм

1

ДЛЯ ОЧЕЙ

139

3,48 ББ

220 грн
грн

для всіх
типів шкіри

Туш для вій Starlook
1301111

12 мл

239 грн

189
4,73 ББ

грн

ворсиста щіточка неймовірний об’єм
з максі об’ємом
та вигин

169

69,5
грн

укріплення
кератином

2

Туш для вій 3D Effect
1301344 10 мл

АКЦІЙНА
ЦІНА

Нанести необхідну кількість
міцелярної води на ватний диск

4,23 ББ

270 грн
грн

ворсиста пряма
щіточка

об’єм та
подовження з
димчатим ефектом

ляльковий
3D ефект

з вітаміном Е та
провітаміном В5

силіконова
пряма щіточка

насичений
глибокий колір та
розділення

Легкими масажними рухами
протерти шкіру обличчя, губ та
навколо очей.

Туш для вій Deep Black
1301157

189

8 мл

4,73 ББ

300 грн
грн

3

Туш для вій Zen

109

2,73 ББ

Змивати міцелярну воду не
обов’язково. Після зняття макіяжу
необхідно умитися або повторити
процедуру.

180 грн
грн

пряма щіточкарозчіска

ультраподовження
та мякий вигин

ефект
накладних вій

Туш для вій Extreme Curl
1301347 14 мл

290 грн
179 грн

34

4,48 ББ

Міцелярна вода

50

1302711

139

225 мл

3,48 ББ

220 грн
грн

%

ворсиста щіточка
з вигином

ефект
накладних вій

насичений
колір

на міцелярну воду за умови купівлі
будь-якої туші для вій зі стор. 34
Пакет у подарунок*

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

+

Акція

LOOK WELL

1301322 8 мл

1303020
ніжно-бежевий

203

ДЛЯ ГУБ

20

9700737
вогняний
21

1303021
м’який рожевий

222

9700747
натуральний
13

1303013
трояндовий
букет

223

9700748
пісочний
15

1303015
теплий беж
227

9700750
шоколадний
18

1303018
нюдовий
201

16

9700736
бузок

1303016
трояндова
країна

212

9700742
карамель

22 1303022

рожевопурпурний

1303411
виразний бордо

44 1303410

червона вишня

10

12

11

36

1303010
червоний

220

ГУБНА ПОМАДА

TRUE COLOR

Помада лягає так легко і делікатно,
що буквально зливається з губами.
Допоможе тобі підкреслити природну
красу і створити бездоганний
макіяж. Палітра відтінків просто
приголомшлива - свій тон ти вибереш
моментально, і навіть не один.

1303012
червона фуксія

1303011
сливовий схід

9700745
персиковий

стійкий
інтенсивний
колір

204

9700738
аметист

219

9700744
кавовий

207

Губна помада
True Color

у складі
зволожувальні
компоненти

4г

99

2,48 ББ

140 грн
грн

9700740
червоний

Олівець для губ
Lip Liner
226

9700749
темний бордо

1г

2,23 ББ

грн
89 150
грн

Блиск для
збільшення губ
ефект
збільшення
губ

1303660 4 мл

149

3,73 ББ

240 грн
грн

Бальзам для губ
1304651 4 г

149

3,73 ББ

240 грн
грн

LOOK WELL

45

203

1303656 нюдовий
205

101

1301411 нюдовий

1303703 морозний
рожевий

104

103

1303704 дика троянда
04

107

Забудь про сліди
від помади

1301417 червоний спалах
106

1301414 соковитий нектар 1301416 ягідний коктейль
111

25

1303540
ніжна фіалка

21

1303481
яскравий
баклажан

09

1303370
китайська
троянда

20

1303480
оксaмитова
фіалка

19

1303479
бургундське
вино

12

1303413
марсала

03

1303364
гострий чилі

29

1303649
чорний
шоколад

32

1303652
ідеальний беж

27

1303542
молочний
шоколад

114

02 1303363

1301421 карамельний

204

1303657 богиня
03

1303701 сонячний бриз
06

1303700 таємний вечірній
09

1303697 темний нюдовий 1303702 секрет кохання
206

1303659 справжня
впевненість

05

1303699 червоне кохання

01

Рідка матова
помада для губ
4 мл
1303531 рожевий мус

38

3,98 ББ

260 грн
159 грн

насичений
стійкий колір
Матова помада
Matte Rouge

1301412 капучино

Блиск для губ
4,5 мл

159

109

4г

119

3,98 ББ

260 грн
грн

01

02

1301413 попіл троянди
110

Губна помада
Intense Color
4г

у складі
живильні
компоненти

1303738 жувальна гумка
04

1303739 соковитий ягідний
03

легка основа
та фініш

1303740 пурпурний блиск

1303653
таємниче
ліловий

2,98 ББ

190 грн
грн

26 1303541

весняна
бузина

103

сучасна
формула

1303737 солодкий рожевий

33

1301419 лавандовий лате

гля т
не чи
ць
?

1303655 карамельна
цукерка

08

1301420 ліловий сатин
108

1301418 рожевий лотос

113

3,23 ББ

1301423 мокко

14

1303474
природна
ніжність

24 1303539

натуральний
беж

грн
129 210
грн

Ма

202

1303698 досконалий
рожевий

1301424 сливовий

102

Нюд чи
блиск?

1303658 смілива спокуса

ніжносливовий

ДЛЯ ГУБ

1303654 натуральний

102

23 1303538

темний нюд

30

1303650
абсолютний
нюдовий

LOOK WELL

201

02

03

Моно тіні для брів
5г

159

3,98 ББ

Гель для брів
1301427

260 грн
грн

149

5 мл

3,73 ББ

240 грн
грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

Гель-крем для брів
3г

01

02

03

1301355
графіт

1301357
1301356
коричневий темнокоричневий

179

ДЛЯ БРІВ

01

1301389
1301388
1301390
коричневий темноcвітлокоричневий
коричневий

Фінальний акцент
на бровах
74,5
грн

4,48 ББ

290 грн
грн

Олівець для брів
Eyebrow Liner
1г

01

02

03

9700760
лате

9700761
кавовий

9700762
еспресо

3,98 ББ

260 грн
159 грн

Туш для брів

01

02

03

159

3,98 ББ

Палетка тіней
для брів

260 грн
грн

6г

грн
299 480
грн

1301506
1301327
1301328
світлокоричневий темнокоричневий
коричневий

Сироватка
для вій та брів
1301292

до
Спеціальний подвійний аплікатор, забезпечує
комфортне нанесення сироватки на лінію
росту вій та брів та на самі вії.

40

Capixyl — Біо-активний комплекс, який
запобігає і зменшує випадання волосся і
стимулює їх зростання.

після

7,48 ББ

12 мл

7,73 ББ

500 грн
309 грн

50
01

1301392 молочний шоколад

%

02

1301393 темний шоколад

на гель для брів за умови
придбання палетки тіней для брів
Пакет у подарунок*
під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

+

Акція

LOOK WELL

5г

299
7,48 ББ

грн

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Запорука
ідеального
макіяжу
макіяжу!

4

ніжне
нанесення

універсальний
набір
пензликів

Набір пензликів для
макіяжу з косметичкою
1 9700277 «Чорний»
2 9700276 «Леопард»
3 9700278 «Рожевий»

1

2

11,23 ББ

4

Набір пензликів
для макіяжу з
косметичкою
Soft Pink
9700280

439 грн

3

42

5

Набір пензликів
для макіяжу з
косметичкою
PRO
9700279

699

17,48 ББ

1150 грн
грн

5

LOOK WELL

грн
449 680
грн

РУМ’ЯНА

ТІНІ

ПОМАДА

Двосторонній пензлик
для макіяжу

Скошений пензлик
для рум’ян

Пензлик для тіней

9700638

9700633

грн
69 105
грн

139

3,48 ББ

99

205 грн
грн

140 грн
грн

2,48 ББ

9700634

1,73 ББ

ТОН

ОЧІ

Б Р О В И ТА В І Ї

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МАКІЯЖУ

П УД РА

ВІЇ

Автоматичний
пензлик для губ

Пензлик для
тонального засобу

Пензлик для
підведення очей

Щіточка-пензлик
для брів і вій

Щипці для
завивки вій

9700635

9700636

9700325

9700637

9700630

109

2,73 ББ

160 грн
грн

109

2,73 ББ

170 грн
грн

49

1,23 ББ

69

55 грн
грн

1,73 ББ

89

100 грн
грн

2,23 ББ

135 грн
грн

для очищення чорних
цяток та білих вугрів
із нержавіючої сталі

Спонж для очищення
обличчя

Спонж крупнопориста целюлоза

Серветки для демакіяжу

9700650 10х7,5 см

9700632 8х8 см

грн
59 100
грн

179
44

290 грн
грн

4,48 ББ

135 грн
89 грн

2,23 ББ

1201006 20 шт

1,48 ББ

Інструмент для видалення
чорних точок
9700648

59

13,5х0,5 см

100 грн
грн

1,48 ББ

LOOK WELL

Чарівна паличка!

Він з легкістю підкорює
стихії. Так само він
підкорить і твоє сердце.
Сміливий і приголомшливий.
Він – це Baoli від Farmasi.

ЧОЛОВІЧИЙ ХАРАКТЕР
У КОЖНІЙ НОТІ

НОВИНКА

шлейфовий
аромат
яскраві
ноти

Акція

+

Лосьон Baoli у подарунок
за умови придбання аромату Baoli
Пакет у подарунок

*

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

Чоловіча
парфумована вода
Baoli

Чоловічий
лосьйон після гоління
Baoli

1107522

1111072

499

90 мл

798 грн
грн

12,48 ББ

79

100 мл

135 грн
грн

1,98 ББ

449

50 мл

11,23 ББ

1107274

720 грн
грн

439

Парфумований
лосьйон для тіла
Motto
1103237 100 мл

79

1,98 ББ

1103254 100 мл

79

Жіноча
парфумована вода
Hera

399

65 мл

9,98 ББ

1107039

459

640 грн
грн

79

Жіноча
парфумована вода
Madame
1107433

489

50 мл

12,23 ББ

790 грн
грн

Парфумований
лосьйон для тіла
Madame
1103238 100 мл

79
48

135 грн
грн

1,98 ББ

100 мл

1,98 ББ

135 грн
грн

Жіноча
парфумована вода
Sensational

Парфумований
лосьйон для тіла
Hera
1119088

10,98 ББ

Парфумований
лосьйон для тіла
Reina Midnight

135 грн
грн

1107491

65 мл

660 грн
грн

50 мл

11,48 ББ

685 грн
грн

Парфумований
лосьйон для тіла
Sensational

1,98 ББ

1103226 100 мл

130 грн
грн

79

1,98 ББ

135 грн
грн

Жіноча
парфумована вода
Glamorous
1107038

459

50 мл

11,48 ББ

685 грн
грн

Парфумований
лосьйон для тіла
Glamorous
1103224 100 мл

79

135 грн
грн

1,98 ББ

LOOK WELL

1107395

Жіноча
парфумована вода
Reina Midnight

АРОМАТИ

Жіноча
парфумована вода
Motto

АРОМАТИ
Жіноча
парфумована вода
Omnia
1107414

399

50 мл

9,98 ББ

640 грн
грн

Парфумований
лосьйон для тіла
Omnia
1103239 100 мл

79

1,98 ББ

Жіноча парфумована
вода Ruya

135 грн
грн

1107432

399

50 мл

9,98 ББ

640 грн
грн

Жіноча парфумована
вода Chase Me
1107369

399

50 мл

9,98 ББ

670 грн
грн

169

50

грн

Жіноча парфумована
вода Bianca

Жіноча парфумована
вода Cheer

Жіноча парфумована
вода Nymphe

Жіноча парфумована
вода Amazing

1107499

1107455

1107387

1107388

219 грн

50 мл

4,23 ББ

349

50 мл

560 грн
грн

8,73 ББ

229

50 мл

370 грн
грн

5,73 ББ

229

50 мл

370 грн
грн

5,73 ББ

LOOK WELL

4,23 ББ

АРОМАТИ
Жіноча парфумована вода
Signora Amethyst

Жіноча парфумована вода
Signora Emerald

1107489 50 мл

1107488 50 мл

219

АКЦІЙНА
ЦІНА

на кожен другий Signor або Signorа
Пакет у подарунок*
+

АКЦІЙНА
ЦІНА

109,5

109,5

грн

грн

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

Чоловіча парфумована
вода Signor Jade

Чоловіча парфумована
вода Signor Onyx

Жіноча парфумована вода
Signora Diamond

Жіноча парфумована вода
Signora Pearl

1107375

1107490 50 мл

1107487

1107371

219

50 мл

360 грн
грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

109,5
грн

52

Акція

219

5,48 ББ

360 грн
грн

5,48 ББ

219

360 грн
грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

109,5
грн

5,48 ББ

219

50 мл

360 грн
грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

109,5
грн

5,48 ББ

219

50 мл

5,48 ББ

360 грн
грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

109,5
грн

LOOK WELL

50
%

5,48 ББ

360 грн
грн

АРОМАТИ
Чоловіча парфумована
вода NO.70

Бальзам після гоління
Imperium

1107484

399

1111069

100 мл 1,98 ББ

79

135 грн
грн

80 мл

9,98 ББ

600 грн
грн

Чоловіча парфумована
вода Imperium

399

50 мл

9,98 ББ

640 грн
грн

Чоловіча парфумована
вода Charm
1107329

399

75 мл

595 грн
грн

9,98 ББ

Бальзам після гоління
Monsieur

Бальзам після гоління
Shooter’s man

1111068

1111071

100 мл 1,98 ББ

79
54

100 мл 1,98 ББ

135 грн
79 грн

135 грн
грн

Чоловіча парфумована
вода Monsieur

Чоловіча парфумована
вода Shooter’s man

1107434

1107052

489

100 мл

790 грн
грн

12,23 ББ

449

100 мл

685 грн
грн

11,23 ББ

LOOK WELL

1107415

АРОМАТИ
Бальзам після гоління
Gaucho
Чоловіча парфумована
вода Brave White
60 мл

грн
369 565
грн

9,23 ББ

100 мл 1,98 ББ

135 грн
79 грн

Чоловіча парфумована
вода Gaucho
1107025

449

Чоловіча парфумована
вода Brave Deep
1107294

369
56

60 мл

565 грн
грн

9,23 ББ

100 мл

11,23 ББ

685 грн
грн

Деревно-пряні

Деревно-пряні

бергамот, грейпфрут,
кардамон

апельсин, лимон, слива,
грейпфрут, мускатний горіх

герань, жасмин,
кедр, пачулі

кедр, лаванда, морські
ноти

мускус, мох

мускус, ваніль, волоський
горіх, деревні ноти, боби
тонка

Чоловіча парфумована
вода Theros

Чоловіча парфумована
вода Shooter’s man

1107457

1107458

219

50 мл

360 грн
грн

5,48 ББ

219

50 мл

360 грн
грн

5,48 ББ

LOOK WELL

1107226

1111070

2

1

3

4

6

5

50 мл

79

1,98 ББ

130 грн
грн

8

1 1107495 - Sensational
2 1107496 - Reina Midnight
3 1107497 - Omnia
4 1107498 - Ruya

9

Жіночий роликовий
антиперспірант
50 мл

79

10

50 мл

58

130 грн
79 грн

1,98 ББ

8 1107492 - No70
9 1107493 - Shooter’s Man
10 1107494 - Charm

1,98 ББ

150 грн
грн

11

ЧОЛОВІЧІ ДЕЗОДОРАНТИ
Чоловічий роликовий
дезодорант

не спричиняє
подразнення

7

ЖІНОЧІ АНТИПЕРСПІРАНТИ

ЖІНОЧІ ДЕЗОДОРАНТИ
Жіночий роликовий
дезодорант

не залишає
слідів на одязі

ОСОБИСТА ГІГІЄНА

надійний захист
до 24 годин

5 1107501 - Clean Sense
6 1107502 - Fresh Nature
7 1107514 - Soft Petals

12

ЧОЛОВІЧІ АНТИПЕРСПІРАНТИ
Чоловічий роликовий
антиперспірант
50 мл

79

1,98 ББ

150 грн
грн

11 1107503 - Extra Cool
12 1107515 - Gentle Fresh

LOOK WELL

Нове покоління
захисту!

79
1,98 ББ

Парфумований
антисептичний засіб

1,98 ББ

зволоження
шкіри

80°

грн

антисептик

Парфумований
антисептичний засіб
225 мл

169

Ароматизуючий

79

грн

парфумована
вода

4,23 ББ

270 грн
грн

Парфумований
антисептичний засіб,
має 4 види ароматів

1107524 Bouquet

1107523 Aqua

1107324 Lavender

ОСОБИСТА ГІГІЄНА

Парфумовані спреї
- знахідка для
справжньої леді!

1107222 Lemon

Антибактеріальний
Містить 80% етилового
спирту, що знищує
бактерії та мікроби

Дезинфікуючий

в подорожі

Очищує поверхні та
ручки, використовується
для особистого та
побутового застосування
у сумочці

Стерилізуючий
Стерилізує косметичні
інструменти та
приладдя

Знезаражувальний

60

Парфумований
спрей для тіла Crush

Парфумований спрей
для тіла L’amour

1107215 115 мл

1107216 115 мл

119 грн

119 грн

Очищує ваші руки
після контакту
з тваринами

Bouquet

Aqua

Lavender

Lemon

Цей аромат донесе до тебе
легкий весняний вітерець.
Розмаїття квітів створили
дивовижний аромат, що подарує
ніжність і закохає в себе з
першої хвилини.

Одеколон Aqua – наче
солоний бриз, зібраний у
пляшечку. Користуйся цим
ароматом і відчувай свіжість
моря на своїй шкірі.

Цей ароматний одеколон з
лаванди подарує твоїй шкірі
незабутній аромат і перенесе
на лавандові поля Провансу.

Лимонний одеколон – це
класика поколінь. Свіжий,
натуральний та бездоганний
запах цитрусу гарантує гарний
настрій протягом усього дня.

LOOK WELL

Легкий аромат: невагомий та приємний квітково-фруктовий
аромат з нотками прянощів
Зручний у використанні: завдяки спрею, аромат легко
розподіляється на тіло, наче огортає його вуаллю.

домашніх тварин
1

Лак для волосся
надсильна і ультрасильна
фіксація

нейтралізує будь-які
неприємні запахи

надійна фіксація
до 24 годин

не блокує нюхові
рецептори людини

Нейтралізатор запахів
Smart Life
SL40001

109

300 мл

2,73 ББ

180 грн
грн

кератинове
лікування
волосся

Лак для волосся Smart Life
1 SL30001 Надсильна фіксація
2 SL30002 Ультрасильна фіксація
300 мл

139

Дезодорант для взуття
профілактичний

удосконалена формула
перешкоджає появі
бактерій та грибка

3,48 ББ

230 грн
грн

Твоє обличчя
без жирного
блиску!
Матуючі серветки для
видалення жирного
блиску Smart Life
SL20001

безпечний для взуття
будь-якого матеріалу

Дезодорант для взуття
Smart Life
SL40002

99
62

150 мл

160 грн
грн

2,48 ББ

СЕКРЕТИ ВПЕВНЕНОСТІ

2

89

100 шт

2,23 ББ

130 грн
грн

Ідеальний зовнішній вигляд - це перш за все
бездоганний тон шкіри з матовою Т-зоною. Цей
косметичний засіб миттєво очищає і освіжає
шкіру обличчя, видаляючи всі забруднення
з покрову, і надає бажану матовість і
бархатистість.

LOOK WELL

Нейтралізатор запахів

Ніжність яка завжди з тобою!
Кокос
та ваніль
ги
рін
о
и
м
ка сло ш
т
і
Кв а ма
т
1

НОВИНКА

3

Сакура
та масло ши

4

компактна
упаковка

неймовірні
аромати

захист
рук

шовковиста
текстура

Нові креми для рук з унікальними ароматами
компактного розміру 30 мл! Не займають багато
місця в сумці і завдяки своїй спеціальній формулі,
збагаченій маслом ши, він забезпечить шовковисту
м’якість та ніжність вашим рукам на довгий час.

та Вербе
ма на
сло
ши

2

АКЦІЙНА
ЦІНА

24,5
грн

Крем для рук
1 1109235 «Квітка морінги та масло ши»
2 1109232 «Сакура та масло ши»
3 1109234 «Кокос та ваніль»
4 1109233 «Вербена та масло ши»
30 мл

49

1,23 ББ

78 грн
грн

50
%

на кожну третю одиницю

Акція

Водорості - порівняно молодий
продукт оздоровлення. Активно
використовувати їх почали
лише якихось півстоліття тому.

Argan Oil

Olive Oil

Sea Therapy

PK10206

PK10208

PK10207

до набору входять: 1108116, 1103114, 1103277

до набору входять: 1108107, 1103109, 1103275

до набору входять: 1108115, 1103113, 1103276

6
1

5

39

3

0,98 ББ

4

грн

2

1

Лосьйон для тіла
та рук Sea Therapy
1103276 200 мл

89
66

150 грн
грн

2,23 ББ

2

Крем для обличчя
Sea Therapy
1104133 110 мл

99

160 грн
грн

2,48 ББ

3

Крем для рук
Sea Therapy
1109056 75 мл

59 грн

4

Рідке мило для
рук Sea Therapy
1109048 300 мл 1,98 ББ

79

130 грн
грн

5

Шампунь
Sea Therapy
1108115 375 мл

89

150 грн
грн

6
2,23 ББ

Гель для душу
Sea Therapy
1103113 375 мл

89

150 грн
грн

2,23 ББ

Обирай будь-який набір Naturelle
лише за 249 грн 6,23 ББ

+

Пакет у подарунок*

Акція

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ

Видів алое дуже багато близько чотирьохсот, але
найбільш корисним вважається
лише один різновид цього
сімейства рослин, алое вера,
або «медичне» алое.

LOOK WELL

Відчуй силу та поринь
в енергію моря!

Спробуй справжню
краплю зволоження!

2
5

1

1

6

2

3

3
4

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ

Насолодись ароматним
та м’яким тілом!

5

Арганова олія - дефіцитний
продукт, який відрізняється
рекордним вмістом органічних
жирів. Отримують її у результаті
холодного віджимання насіння
арганії - рослини, яка росте на
території Північної Африки в
Марокко.
1

Рідке мило для
Argan Oil
1109049 300 мл 1,98 ББ

68

79

130 грн
грн

Кофеїн - головна дійова
речовина в каві. Він входить
в більшість антицелюлітних
засобів, його активні
компоненти виводять затриману
вологу, усувають набряки і
скорочують жирову поверхню.

39
0,98 ББ

2

Лосьйон для тіла
та рук Argan Oil
1103277 200 мл

89

150 грн
грн

2,23 ББ

3

Шампунь
Argan Oil
1108116 375 мл

89

150 грн
грн

4
2,23 ББ

Крем для рук
Argan Oil
1109057

59 грн

75 мл

39

грн
5

0,98 ББ

Гель для душу
Argan Oil
1103114 375 мл

89

150 грн
грн

2,23 ББ

1

Гель для душу
Olive Oil
1103109 375 мл

89

150 грн
грн

2,23 ББ

2

Шампунь
Olive Oil
1108107 375 мл

89

150 грн
грн

3
2,23 ББ

Кондиціонер для
волосся Olive Oil
1103278 200 мл

99

160 грн
грн

2,48 ББ

4

Лосьйон для тіла
та рук Olive Oil
1103275 200 мл

89

150 грн
грн

2,23 ББ

5

Крем для рук
Olive Oil
1109043 75 мл

59 грн

6

грн

Рідке мило для рук
Olive Oil
1109022 300 мл 1,98 ББ

130 грн
79 грн

LOOK WELL

4

3

НОВИНКА

9

Амінокислоти існують не тільки як елементи
нашого організму, але і як компоненти
природного зволожувального фактора.
Амінокислоти в шкірі сприяють підтримці
здорового стану шкіри.
Покращує гідратацію шкіри, що призводить
до зменшення дрібних зморшок.
Покращує зволоження та міцність волосся,
що сприяє наданню волоссю гладкості та
блискучого вигляду.

4

5

89

2,23 ББ

AMINO ACID COMPLEX
ВСЕ ДЛЯ НЬОГО

Базовий догляд
для чоловіків!

1

для щоденного
використання

грн
8

7
2

покращує
гідратацію
шкіри
6

амінокислотний
комплекс

89

1

грн

Чоловічий шампунь
Shield Man Amino Acid
1119082

129
2

139 грн

Піна для гоління
Shield Man Amino Acid
1119081

3,23 ББ

149

290 грн
грн

Чоловіча косметичка
для подорожі Shield
Man Amino Acid
22x11x13 см
7000713

70

225 мл

3

4

200 мл

3,73 ББ

100 мл

грн
109 180
грн

Чоловіче мило для
обличчя та тіла Shield
Man Amino Acid
1119079

230 грн
грн

89

Бальзам після гоління
Shield Man Amino Acid
1119080

5

2,73 ББ

6

100 г

7

1119083

169

2,23 ББ

110 грн
грн

Віск для волосся
Shield Man Amino Acid
1119084 110 мл

грн
199 260
грн

4,98 ББ

Олія для бороди та вус
Shield Man Amino Acid

8

30 мл

Чоловічий крем для
обличчя та навколо очей
Shield Man Amino Acid
1119085

139 грн

79

4,23 ББ

270 грн
грн

50 мл

1,98 ББ

9

грн

Гель для душу
Shield Man Amino Acid

1119086

119 грн

225 мл

зволоження
та міцність
волосся

набір Shield Man Amino Acid
лише за 349 грн 8,73 ББ
до набору входять: 1119081, 1119080, 1119082

+

Пакет у подарунок*

Акція

LOOK WELL

2,23 ББ

5
АКЦІЙНА
ЦІНА

54,5
грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

54,5
грн

ШАМПУНЬ
Herbal Mix

Серія Botanics складається з гелів для дущу та
шампунів, що мають в основі різні натуральні
екстракти. Саме завдяки цим екстрактам
відбувається відновлення, живлення та
очищення волосся та шкіри.

2

АКЦІЙНА
ЦІНА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
з екстрактом лаванди
1

Освіжаюча,
відновлююча
серія Botanics

ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА

ШАМПУНЬ
з екстрактом шавлії

4

54,5
грн

натуральні
екстракти

ШАМПУНЬ
з екстрактом кропиви
3

живлення та
очищення
Гель для душу Botanics
1 1108164 з екстрактом лаванди

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
з екстрактом вербени

4 1108165 з екстрактом вербени
500 мл

109

2,73 ББ

180 грн
грн

Шампунь Botanics
2 1108194 Herbal Mix
3 1108109 з екстрактом кропиви
5 1108156 з екстрактом шавлії

50
109

АКЦІЙНА
ЦІНА

54,5
грн

АКЦІЙНА
ЦІНА

54,5
грн

72

2,73 ББ

180 грн
грн

%

на кожну третю одиницю

Акція

LOOK WELL

500 мл

НОВИНКА
1

відновлення
на клітинному
рівні

зміцнення та
захист волосся

активне
відновлення
структури
волосся

зволоження
та насичення
волосся

ДЛЯ ВОЛОССЯ

Про волосся з турботою!

2

4

5

6

7

5

Складна щітка 6 Розпушувальний
для волосся,
гребінець
розмір 8,5х5,5 см 9700649
2,98 ББ

9700651

грн
59 95
грн

360
мл

Професійний відновлюючий
шампунь Farmasi Keratin
Therapy глибоко очищає
волосся и живить його
1

Відновлюючий шампунь
Keratin Therapy
1108199 360 мл

74

129

320 грн
грн

3,23 ББ

2

190 грн
грн

159

200 мл

1108182

199

30 мл

3,98 ББ

4,98 ББ

320 грн
грн

9700642

69

1,73 ББ

105 грн
грн

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

260 грн
грн

Сироватка для волосся
Keratin Therapy

Щітка для волосся,
розмір 23,5х4,5 см

ПОРАДИ СТИЛІСТІВ

Кондиціонер-маска для
волосся Keratin Therapy
1109118

3

119

1,48 ББ

7

4

Спрей для волосся
Keratin Therapy
1108181

139

115 мл

230 грн
грн

3,48 ББ

LOOK WELL

3

Крем-стайлінг для кучерявого
волосся, 200 мл
1108192
150 грн

Як пофарбувати волосся вдома

2,23 ББ

89 грн
Спосіб застосування: нанести
невелику кількість засобу на вологе
волосся. Сушити рекомендуємо
дифузором або феном. Використовуй
фен на низькій потужності та зі
середньою температурою, щоб
запобігти “розлитанню” волосся
для додаткового поділу локонів або
відновлення завитків.

0.1

1.0

7090235
платиновий блонд

7090226
чорний

3.0

4.6

7090227
темно-коричневий

7090239
червоний каштан

6.0

7.3

7090230
темно-русий

7090237
горіховий

8.0

8.3

7090232
світло-русий

7090238
медовий

8.73

150 грн

Намазати кремом
лінію росту
волосся і вуха

Розподілити
фарбу на всю
довжину

Зачекати 30-45 хв.
(в залежності від
відтінку)

Вимити
волосся

Нанести фарбу
на корні

Ти красуня!

Повна комплектація
для професійного фарбування
Рукавички
Крем-фарба
Окислювач
Крем-бальзам

7090233
блонд

У СКЛАДІ
ОЛИВКОВА
ОЛІЯ

2,23 ББ

Спосіб застосуання: розподілити
невелику кількість засобу між
долонями, нанести на вологе
волосся і сушити феном.

Крем-фарба для волосся
Farma Color
310 грн

4,73 ББ

189 грн

нні,
чна
Зру ориста ому
к
чн
у ви ки зру
я
завд ну
ко
фла

89 грн

76

Змішати
окислювач
з крем-фарбою

9.0

7090240
карамель

Крем-стайлінг для прямого
волосся, 200 мл
1108193

Розчесати
волосся

77

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

кальцій і мінеральні солі
прискорюють відновлення та
зміцнюють зубну емаль

1

ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

Твоя
ідеальна сяюча
посмішка!

екстракт лайма відбілює зуби
шавлія і масло чайного дерева
забезпечують протизапальну дію
екстракт ромашки бореться з
чутливістю зубів

112

г

50

г

2

захищає
і зміцнює ясна

відбілює зубну
емаль

Натуральне мило

78

Зубна паста
Eurofresh Whitening

Зубна паста
Eurofresh Whitening

Зубна паста
Eurofresh Aloe Gel

Зубна паста Eurofresh
Advanced Care

1113521

1113015

1113005

1113006

45

50 г

70 грн
грн

1,13 ББ

79

112 г

100 грн
грн

1,98 ББ

79

112 г

125 грн
грн

1,98 ББ

79

112 г

110 грн
грн

1,98 ББ

1 1119072 хамам
2 1119053 з перлинами
125 г

89

2,23 ББ

150 грн
грн

LOOK WELL

захищає зуби
від карієсу

Складай новорічні
подарунки від Farmasi
під ялинку

НОВИНКА

3

1
7001299
Новорічна коробка
для подарунків на магніті

7001295
Новорічний паперовий пакет
для подарунків
19x26x8 см

2

4

7001297
Новорічний паперовий пакет
для подарунків
19x26x8 см

Новорічний паперовий
пакет для подарунків
Farmasi Маленький

7001296
Новорічний паперовий пакет
для подарунків
15x18x8 см

2 7001296 червоний
5 7001294 зелений
15x18x8 см

29 46грнгрн

5

Новорічний паперовий
пакет для подарунків
Farmasi Середній
6

3 7001297 червоний
4 7001295 зелений
19x26x8 см

грн
39 62
грн

Новорічна коробка
для подарунків
на магніті
1 7001299 червона
6 7001298 зелена

206 грн
129 грн

7001294
Новорічний паперовий пакет
для подарунків
15x18x8 см

7001298
Новорічна коробка
для подарунків на магніті

ДЛЯ НІГТІВ

NUDE

Все для бездоганного
манікюру!

color

1

Рідина для зняття лаку
«Алое Вера»

Засіб для видалення
кутикули

1112001 100 мл

1304314

79

2

1,98 ББ

130 грн
грн

69

11 мл

1,73 ББ

95 грн
грн

Манікюрний набір
1 9700676 рожевий
2 9700675 ліловий

7,48 ББ

легке та
рівномірне
нанесення

МЕТАЛЕВІ

Лак для нігтів
з металевим
покриттям
11 мл

82

79

1,98 ББ

130 грн
грн

1304427
ожина

1304432
гибіскус

ВІДТІНКИ

1304435
яблучний
пиріг

НЮДОВІ

1304433
диско

1304369
ліловий нюд

1304368
нюдовий

1304426
морозний

1304431
бунтар

1304428
примарний

1304430
легенда

1304429
тістечко

69

1,73 ББ

110 грн
грн

Покриття для нігтів
з глянцевим ефектом

1304178

1304345 11 мл

69

ВІДТІНКИ

11 мл

1304397
шоколадне
суфле

1304366
рожевий
нюд

1304398
класичний 1304399
нюд
крем-брюле

1304365
персиковий

1304364
ніжнорожевий

1304425
світлий
нюд

1,73 ББ

69

110 грн
грн

ГЛЯНЦЕВІ

Лак для нігтів
11 мл

Зміцнювач для нігтів
з кальцієм

1,73 ББ

110 грн
грн

ВІДТІНКИ

1304389
1304383
чорна зірка фіолетовий

1304382
стигла
вишня

1304385
марсала

1304386
какао

1304384
світлий
кавовий

1304374
білий

1304375
кришталевий білий

1304388
насичений
лазурний

1304379
аметист

1304381
насичений
червоний

1304380
світлочервоний

1304378
ягідний

1304377
малиновий
мус

1304376
рожева
перлина

Лак для нігтів
1304367
класичний
беж

1304395
1304400
помаранче- персиковий
вий нюд
сорбет

1304396
світлий
рубін

11 мл

69

1,73 ББ

110 грн
грн

1304387
розкішна
бірюза

LOOK WELL

500 грн
299 грн

1
1
2

1

7001278 розмір S-M
7001279 розмір L
7001280 розмір XL

2

грн
239 390
грн

плануй
день
1

2

Be Well

Футболка жіноча
Farmasi Be Well
коралова

Футболка жіноча
Farmasi Be Well
біла
7001275 розмір S-M
7001276 розмір L
7001277 розмір XL

грн
239 390
грн

4

3

Стильні подарунки
від Farmasi - новий
дизайн, яскраві
кольори

НОВИНКА

відстежуй
настрій
1

1

Пакет Farmasi
Be Well Великий
7000714

2

(260х190х80 мм)

Sticker

грн
39 60
грн

лишай
нотатки

2

5

2

Пакет Farmasi
Be Well Маленький
7000715
(180х150х80 мм)

грн
29 50
грн

1

3

Big Boss

слідкуй за
ефективністю

39

Блокнот Farmasi
«Від помади до мільйона»
148х210 мм

84

39 70грнгрн

Пакет Farmasi
Beauty Eyes Big,
190х260 мм

39
5

60 грн
грн

Пакет Farmasi
Beauty Lips,
150х190 мм
7000657

грн
29 50
грн

60 грн
грн

7000658

1 9120055 Be Well
3 9120021 Big Boss

2

7000656

3

2 9120024 Sticker

Пакет Farmasi
Beauty Lips Big,
190х260 мм

4

Пакет Farmasi
Beauty Eyes,
150х190 мм
7000659

29

50 грн
грн

Кепка Farmasi
Be Well біла
7001274

230 грн
139 грн

Пакет Farmasi Decor,
200х190х80 мм
9120004

грн
29 50
грн

85

Красивий Старт

Стартовий Набір

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

продукція має міжнародні
сертифікати якості

Приєднуйся
до найкрасивішого та
прибуткового бізнесу

знижка

55%

299грн

1 крок

Жіноча парфумована
вода Signora Amethyst

знижка до 25% на всю
продукцію з першого
замовлення

3 крок

безкоштовна доставка
по Україні від 800 грн
хочеш побудувати новий
успішний бізнес з нуля?

3-й місяць

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

Набір: Засіб для видалення
накипу та іржі та Рідкий
засіб для прання темних та
кольорових речей

ти студент і шукаєш
додатковий заробіток?

отримуй круті
подарунки від помади
до автомобіля!

Розміщуй замовлення на 30 ББ та отримуй
заохочувальний товар 4 місяці поспіль!*

1-й місяць

власний сучасний виробничий
комплекс повного циклу

купуй високоякісну
продукцію зі
знижками!

2 крок

2-й місяць

Набір: Очищувальний гель
та Крем для обличчя серії
Calendula Oil

4 крок

4-й місяць

Зволожувальний
крем для обличчя
Age Reversist

ти мама і хочеш збільшити
дохід, не виходячи з дому?
До набору входять: Тонуючий крем ВВ All In On, Праймер-основа під макіяж VFX PRO Camera
Ready, Туш для вій ZEN, Рідка матова помада для губ, Сашети та Тестери на вибір компанії

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

Компанія гарантує своїм представникам отримання доходу від реалізації косметичної продукції та виплат за
Маркетинг Планом. Заробіток Консультанта FARMASI складається зі знижок від каталожної ціни товарів. Розмір
поточної знижки складає до 25%, проте на розпродажах знижки доходять до 80% від вартості товару в каталозі.
86

Кожен крок - це кожний наступний місяць. Для отримання подарунка необхідно робити замовлення кожен місяць
сумарно мінімум на 30 ББ. Якщо в якомусь із місяців сума замовлень буде менше ніж 30 ББ, участь в програмі
зупиняється. 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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ЗУПИНИ
ЧАС

ÄÐÓÃÀ
×ÀÑÒÈÍÀ
ÊÀÒÀËÎÃÓ

разом з оновленою серією
Age Reversist від Dr. Tuna!
Кращий подарунок
до Нового Року
для найрідніших!

PK10211

699

1036 грн
17,48 ББ

грн

до набору входять: 1104200,
1104139, 1104198

ÄËß ÒÅÁÅ

ÄËß ÇÄÎÐÎÂ’ß

Пакет
у подарунок*

ÄËß ÄÎÌÓ

під подарунком мається на увазі право на придбання за 1 грн

*

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

0800 30 20 80

facebook.com/FarmasiUkraine
instagram.com/FarmasiUkraine
youtube.com/FarmasiUkraine
t.me/FarmasiUkraine
www.farmasi.ua

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.
Каталог Farmasi Україна 12/2020
(Грудень) — 9000037

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА ДОКТОРА ТУНИ
1923

Джевдет Туна народився в 1923 році в місті
Едірне, був сьомою дитиною в цій дружній
багатодітній сім’ї. Батьки дали прекрасну освіту
усім своїм 9 дітям, вони навчались в 11 різних
університетах.

продукції серії Dr. C. Tuna

Вся продукція Farmasi має
сертифікати міжнародного рівня:
не містить
парабенів

дерматологічно
протестована

не містить важких
металів

не містить SLS

без інгредієнтів
тваринного
походження

контроль якості
за стандартами
GMP

не містить фосфатів,
формальдегідів
і фталатів

не містить
триклозан

розроблена в
лабораторіях
FARMASI

не містить
ГМО

не тестується
на тваринах

бізнес з родинними
цінностями

1941 — У 1941-му році Джевдет Туна вступив до
1947 інституту ім. Гете в Німеччині на медичний
факультет, після успішного закінчення в 1947-му
році він повернувся на батьківщину.

ДОКТОР ДЖЕВДЕТ ТУНА
ЛЕГЕНДА FARMASI

1947 — Протягом трьох років до 1950 року доктор
1950 Джевдет Туна надавав медичну допомогу
військовим частинам адміністративного округу
Тракія, як військовий лікар у званні молодшого
лейтенанта.
1952

Кожен з нас залишає слід
в цьому світі. Я лікар, а тому не
вірю в чарівне зцілення та ніколи
не будував своє майбутнє на
цьому. Життя кидало мені виклики,
надавало багато можливостей,
однією з яких був досвід створення
нових фармацевтичних формул
для того, щоб зберігати та
примножувати красу й здоров’я.

У 1952-му році почалася його професійна
кар’єра власника фабрики по виробництву
медикаментів «Теге Ілач», котра пізніше
увійшла до п’ятірки найбільших турецьких
фармацевтичних фірм.

1977 — З 1977 по 1995 рр. Джевдет Туна імпортував
фармацевтичну сировину для 13500 аптек
1995
і виробників медикаментів по всій Туреччині.
1998

У 1998 році створив компанію «Таналізе»,
котра на сьогоднішній день виробляє більше
2000 найменувань продукції під торговою
маркою «Farmasi».

сертифікат
GMP

сертифікат
HALAL

сертифікат
ISO 9001

сертифікат
ISO 27001

НІЧНА МАСКА DR. C. TUNA
AGE REVERSIST

Омолоджуючий комплекс AGE REVERSIST
дає миттєвий видимий результат!

Нічна маска Dr. C. Tuna Age Reversist – твоя шкіра відпочила
та доглянута.

AGE REVERSIST

AGE REVERSIST

НОВИНКА

Це інноваційна маска, що містить золотий Вітаміс С - мікс
вітамінів С, аскорбінової кислоти, та іонів золота - вони
покращують роботу антиоксидантних властивостей,
забезпечуючи надзвичайне живлення шкіри, яке необхідне
у період сну.

Розгладжує зморшки, підтягує і зміцнює шкіру обличчя. Запобігає появі мішків і
набряків під очима, підтягує повіки, коригує овал обличчя. Шкіра обличчя виглядає
молодою і свіжою.

Нічна маска для
обличчя Age Reversist
1104201 50 мл

9,98 ББ

399 грн

640 грн

20+

НОВИНКА

DR.C.TUNA

ВІК

НОВИНКА

ЗБІЛЬШЕННЯ

НА

52

* ЗБІЛЬШЕННЯ
% ВОЛОГИ

24 %

НА

всього за 30 хвилин*

92

*Протестовано та затверджено міжнародно визнаною
незалежною та акредитованою лабораторією

BE WELL

КОЛАГЕНУ

ВОЛОГИ
НА

36%

2

Створює невидиму захисну плівку
на шкірі навколо очей. Зміцнює
позаклітинний матрикс (матрицю
шкіри), забезпечує довгострокове
та ефективне зменшення зморшок
і мішків під очима.

4

4

всього за 6 годин*
1

Сироватка для
обличчя Age Reversist
1104199 30 мл 12,48 ББ

СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Зволожує, підтягує і розгладжує
зморшки. Знижує інтенсивність процесу
старіння шкіри обличчя і має тривалий
ефект. На основі рослинних екстрактів,
які відновлюють і стимулюють природне
виробництво керамідів, колагену і
гіалуронової кислоти. Зменшує появу
вікових і мімічних зморшок. Покращує
загальну структуру і зовнішній вигляд
шкіри. Наносити точково на зморшки,
вранці і ввечері перед зволожуючим
кремом.

499 грн

3

800 грн

2

Зволожуючий крем для
обличчя Age Reversist

219 грн

5

НОВИНКА

5

Скраб для обличчя
Age Reversist
1104203 80 мл 8,98 ББ

580 грн
359 грн

6

419 грн

Крем проти
зморшок миттєвої
дії Age Reversist,
30 шт х 0,3 мл
1114130

СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Крем для шкіри навколо
очей Age Reversist

359 грн

5,48 ББ

320 грн

670 грн

1104200 15 мл

8,98 ББ

580 грн

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

94

Дбайливо очищає і освіжає шкіру
обличчя, бореться з першими
ознаками старіння шкіри. Підтягує
і вирівнює овал обличчя. Зменшує
появу вікових і мімічних зморшок.
Готує шкіру до дії крему. Шкіра
готова отримати всі корисні
властивості від антивікової серії
AGE REVERSIST.

1104139 100 мл

1104198 30 мл 10,48 ББ

3

Зволожуючий крем регулює водний
баланс шкіри обличчя, допомагаючи
їй боротися з глибокими, віковими
зморшками. На основі рослинних
екстрактів, які відновлюють і
стимулюють природне виробництво
керамідів, колагену і гіалуронової
кислоти. Інтенсивно зволожує і зміцнює
шкіру, створює захисний бар’єр.
Наносити вранці і ввечері.

ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Очищувальний гель
для обличчя
Age Reversist

*Протестовано та затверджено міжнародно визнаною
незалежною та акредитованою лабораторією

Завдяки дрібно відшарованим
частинкам у своїй формулі він
очищає вашу шкіру від мертвих
клітин і м’яко очищає пори.
Тоді як червоні водорості та
водорості Комбу, що входять у
склад, допомагають підтримувати
рівень вологи у шкірі, а екстракт
бурих водоростей запобігає її
старінню . Після використання
скраб надасть вашій шкірі свіжий,
гладкий вигляд і рівний тон.

DR.C.TUNA

2

1

12,48 ББ

800 грн
499 грн

6

КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК
МИТТЄВОЇ ДІЇ
Крем забезпечує ефект “стирання
зморшок”, розгладжує і підтягує
шкіру навколо очей, усуває
видимість “гусячих лапок” за
допомогою екстракту планктону
червоних водоростей (він стимулює
синтез колагену, еластину і
гіалуронової кислоти). Ви отримаєте
гладку шкіру вже через 15 хвилин.

BE WELL

ЗБІЛЬШЕННЯ

Х

НЕ МІСТИТЬ
ГЛЮТЕНУ

ЗВОЛОЖЕННЯ НАВКОЛО ОЧЕЙ

ОБ’ЄМ

AGE REVERSIST

НОВИЙ ДИЗАЙН

ПОКРОКОВЕ ОМОЛОДЖЕННЯ ВАШОЇ ШКІРИ!

НОВИНКА

AGE REVERSIST

ПОКРОКОВЕ ОМОЛОДЖЕННЯ ВАШОЇ ШКІРИ!

НОВИНКА

DR.C.TUNA

Чекайте
скоро в
нашому
каталозі!

Очищувальний гель
для обличчя

Змішайте в долоні з
невеликою кількістю
прохолодної води.
Круговими масажними
рухами нанесіть на
обличчя, ретельно змийте
великою кількістю теплої
води. після очищення
акуратно промокніть
обличчя рушником насухо.

96

2

Пілінг
Скраб для обличчя

Після очищення шкіри
нанесіть на кінчики пальців
кілька горошин засобу
та нанесіть його на все
обличчя, крім очей та губ.
Акуратно помасажуйте
шкіру круговими рухами
і ретельно змийте
холодною або теплою
водою. Рекомендується
застосовувати 1-2 рази на
тиждень.

3

Тонізування
Тонік для обличчя

Тонік для обличчя усуває
залишки косметики,
надлишковий жир,
заспокоює шкіру, звужує
пори, відновлює природній
pH. Він м’яко очищає шкіру
обличчя і шкіру навколо
очей, освіжаючи її і готуючи
для нанесення інших
засобів.

4

Живлення
Сироватка для
обличчя

Двома-трьома
натисканнями на помпу
видавіть невелику кількість
сироватки в долоню,
нанесіть на обличчя і шию
тонким шаром. Почекайте
2-3 хвилини до повного
вбирання засобу.

5

Зволоження
Зволожуючий крем
для обличчя

Двома-трьома
натисканнями на помпу
видавіть невелику
кількість крему в долоню,
і дайте трохи нагрітися.
Нанесіть на обличчя
по масажних лініях.
Зачекайте кілька хвилин
для повного вбирання
засобу.

6

Зволоження
навколо очей
Крем для шкіри
навколо очей

Нанесіть крем безіменним
пальцем на область
навколо очей точковими,
поплескуваннями, легкими
рухами. Зачекайте
кілька хвилин до повного
вбирання засобу.

7

Нічне живлення
Нічна маска для обличчя

Наносити масажними рухами
на очищену шкіру перед сном,
уникаючи області навколо
очей. Тримайте маску на
обличчі всю ніч та змийте
залишки вранці. ЇЇ можна
використовувати 2 рази
на тиждень або частіше за
необхідністю. Підходить для
усіх типів шкіри.

8

Регенерація
Крем проти зморшок
миттєвої дії

Відкрийте саше по лінії
відриву і нанесіть засіб на
зони де є зморшки: лоб,
повіки, область брів, зону
під очима і зону “гусячих
лапок”. Залиште на 2-3
хвилини до повного
вбирання. Наносити
на суху і очищену
шкіру. Використовуйте
зволожуючий крем перед
нанесенням цього засобу.

BE WELL

1

Очищення

Секрет твоєї молодості!
АКЦІЯ

Набір
PK10211

699

1036

17,48 ББ

до набору входять:
1104139, 1104198,
1104200, 7001297

грн

Справжня краса не знає віку!

ЗНИЖКА

30%

АКЦІЯ

НОВИНКА

Набір
PK10212

1299
32,48 ББ

1894

грн

до набору входять:
1104139, 1104203, 1104199,
1104198, 1104200, 7001297

ЗНИЖКА

30%

98

99

SAVE THE LIPS

Ваші губи готові до
поцілунків!
зволожує

Акція

+

НОВИНКА

НОВИНКА

СКРАБ ДЛЯ ГУБ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

Прекрасно видалить полущену
шкіру і відмерлі клітини, після чого
шкіра буде прекрасно підготовлена
до зволоження і насичення
поживними компонентами
бальзаму.

Бальзам для губ Farmasi,
характеризується відмінною
турботливою дією, інтенсивно
пом’якшує і відновлює навіть
саму суху, чутливу і потріскану
шкіру.

Набір PK10210 лише 229 грн 5,73 ББ
Пакет у подарунок*

Скраб для губ
Save the lips

Бальзам для губ
Save the lips

під подарунком мається на увазі придбання товару за 1 грн
до набору входять: 1106004, 1106003

159 грн

160 грн
99 грн

*

100

відновлює

1106003 15 г

3,98 ББ

260 грн

1106004 10 мл 2,48 ББ

BE WELL

очищує

DR.C.TUNA

захищає

ПРОБЛЕМА

Трояндова вода. Раніше жінки
використовували її як основний догляд.
Засіб може замінити міцелярну воду. Має
заспокійливий ефект, знімає почервоніння
й запалення. Трояндова вода відновлює
водний баланс шкіри.

Одна з ключових причин, через яку ваша шкіра виглядає тьмяною, — це
відмерлі клітини шкіри. Їх поява може зробити ваше обличчя сіруватим і
тьмяним, зокрема, якщо цей процес відбувався протягом багатьох років.

8000411 50 шт

79 грн

130 грн

1,98 ББ

Нанесіть невелику кількість гелю
в долоню, круговими масажними
рухами нанесіть на вологе обличчя,
після чого змийте великою кількістю
прохолодної води. Промокніть
обличчя рушником.

2

Ви повинні відлущувати шкіру один або два рази на тиждень. Якщо у вас
чутлива шкіра, вибирайте м’які очищувальні засоби. Під час очищення
переконайтеся, що ви відлущуєте змертвілі клітини ввечері, а не вранці,
щоб уникнути пошкодження шкіри сонцем.

5
2

трояндова олія

Маска
Глиняна маска

3

Тонізування

4

Додатковий
догляд

1

6
4

Трояндова вода

Невелику кількість трояндової води
нанесіть на ватний диск і протріть
обличчя по масажних лініях. Не
забудьте нанести на область шиї.

Еліксир
Живить шкіру, забезпечуючи більш
ефективну дію крему. Круговими
рухами, кінчиками пальців нанесіть
еліксир на обличчя, куди плануєте
наносити.

5
102

відновлює шкіру

3

PURE ROSE

Гель для вмивання

Нанесіть рівний, щільний шар маски
на шкіру обличчя. Не слід наносити
на область навколо очей, губи і брів.
Залиште на 25-30 хвилин. Змити
маску великою кількістю води.

РІШЕННЯ
Тест-смужка для
визначення типу
шкіри

Очищення

DR.C.TUNA

PURE ROSE

1

Необхідний догляд для тьмяної і
зневодненої шкіри

5

1

1104183 50 мл

Зволоження

119 грн

2

4

Еліксир
Pure Rose
1104181 30 мл

139 грн

549 грн

13,73 ББ

3

Глиняна маска
для обличчя
Pure Rose
1104187

110 мл

3,73 ББ

210 грн
149 грн

Трояндова вода
Pure Rose
1103258 200 мл 11,48 ББ

3,48 ББ

740 грн
459 грн

230 грн

5

880 грн

Гель для вмивання
Pure Rose
1104182 100 мл

2,98 ББ

190 грн

Крем для обличчя

Нанесіть невелику кількість крему
в долоню, і дайте трохи нагрітися.
Нанесіть на обличчя по масажних
лініях. Зачекайте кілька хвилин для
повного всмоктування засобу.

Крем для обличчя
Pure Rose

6

Натуральне мило
Pure Rose
1119062 100 г

69 грн

110 грн

1,73 ББ

BE WELL

PURE ROSE

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

Відоме своєю здатністю
поглинати токсини. А значить,
ідеально бореться з проблемами
на шкірі. Воно витягує бруд
з пор і складок епідермісу.
Токсини та інші неприємні опади
теж залишають дерму, тому що
вугілля буквально висмоктує їх!

В нашій шкірі сальні залози виробляють шкірне сало (жир). Зазвичай
надлишки жиру виводяться зі шкіри через пори. Але коли виробництво
шкірного жиру надмірно, — пори засмічуються жиром, змертвілими
шкірними клітинами і брудом. Візуально це виглядає як чорні цятки, і це
початкова фаза прищів (акне). Не кожна чорна цятка перетворюється в
акне, але акне завжди утворюється з чорних цяток.

РІШЕННЯ
Тест-смужка для
визначення типу
шкіри
8000411 50 шт

130 грн
79 грн

1,98 ББ

Тут важливу роль відіграє очищення шкіри. Активоване вугілля —
це натуральний пористий продукт, який утворюється під землею протягом
тривалого часу, і за рахунок своєї високої адсорбційної здатності працює
на шкірі як магніт, вбираючи шкірне сало, бруд, токсини і залишки
відмерлих клітин шкіри. Таким чином, шкіра очищається, закупорені пори
відкриваються. Серія з активованим вугіллям очищає пори і шкіру без будьяких дратівливих впливів на шкіру.

Нанесіть невелику кількість гелю
в долоню, круговими масажними
рухами нанесіть на вологе обличчя,
після чого змийте великою
кількістю прохолодної води.

2

Ефект магніту

3

купуй для
ретельного
очищення
шкіри

4

Ефект Детокс

деталі на
стор. 45

Здорова шкіра
і чисті пори

Спеціальні
засоби

3

Сиворотка для
обличчя
Круговими рухами, кінчиками пальців
нанесіть сироватку на частини
обличчя, куди плануєте наносити
Чорну маску. Зачекайте 3 хвилини
до повного всмоктування засобу.

1

Маска
Чорна маска-плівка
для обличчя

2

Нанесіть рівний, щільний шар маски
на шкіру обличчя. Не слід наносити
на область навколо очей, губи і брів.
Залиште на 25-30 хвилин до повного
висихання. Акуратно зніміть маску
повільними рухами, починаючи
з підборіддя.

4

Тонізування
Тонік для обличчя

Після використання маски нанесіть
на ватний диск невелику кількість
тоніка, і протріть обличчя
по масажних лініях. Якщо ватний
диск залишився дуже брудним, повторіть процедуру ще раз з новим
ватним диском.

104

Нормалізація вироблення
шкірного жиру

ACTIVATED CHARCOAL

ПРОБЛЕМА

Очищувальний гель
для обличчя

DR.C.TUNA

АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ

1

Очищення

1

Очищувальний гель
для обличчя
Activated Charcoal
1104151 150 мл

189 грн

4,73 ББ

340 грн

2

Сироватка
для обличчя
Activated Charcoal
1104150

30 мл 7,98 ББ

319 грн

580 грн

3

Чорна маска-плівка
для обличчя
Activated Charcoal
1104143 80 мл

179 грн

4,48 ББ

290 грн

4

Тонік
для обличчя
Activated Charcoal
1104152 225 мл

209 грн

5,23 ББ

380 грн

BE WELL

ACTIVATED CHARCOAL

Необхідний догляд
для детоксикації шкіри

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

ПРОБЛЕМА

МОРСЬКІ ВОДОРОСТІ
Екстракт морських водоростей дозволяє наситити
шкіру цінними вітамінами й мікроелементами, має
пом’якшувальну і вологоутримуючу дію, стимулює
регенерацію шкіри.

Такі проблеми як зміна кольору шкіри, пігментація пов’язані з надмірною
схильністю впливу шкідливого сонячного випромінювання. Шкіра виробляє
зайвий меланін для захисту від негативного впливу навколишнього
середовища. Надмірне та нерівномірне вироблення меланіну призводить
до появи темних плям на шкірі, які називаються пігментними плямами.

2

РІШЕННЯ
Надмірне й нерегулярне вироблення меланіну можна контролювати, щоб
запобігти утворенню темних плям. Серія Dr. C. Tuna White+ Correct знижує
синтез меланіну шляхом зниження взаємодії між клітинами.

3

Локальне
відбілювання

Тест-смужка для
визначення типу
шкіри
130 грн
79 грн

1,98 ББ

4

WHITE+ CORRECT

3

2

Відбілювальний тонік

Відбілювальний
коректор

2-3 краплі засобу нанесіть на
проблемні ділянки шкіри.
Не потребує змивання.

5

6

1

Зволоження
Відбілювальний крем

Невелику кількість крему нанесіть
на долоні, трохи нагрійте теплом рук.
Нанесіть крем на обличчя легкими
круговими масажними рухами.
Зачекайте кілька хвилин до повного
всмоктування засобу.

5
106

Делікатно відбілює шкіру,
зменшує почервоніння

Невелику кількість тоніку нанесіть
на ватний диск і протріть обличчя
по масажних лініях.

8000411 50 шт

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС
Це потужне зволоження, інтенсивне живлення
шкіри вітамінами й мінералами, стимуляція
регенерації шкіри, швидке відновлення пружності
та еластичності шкіри, відмінний тонус.

Очищає шкіру від бруду
та відмерлих клітин

1.2. В долонях спінити мило, нанести
піну на обличчя масажними рухами,
змити теплою водою.

Тонізування

4

Забезпечує гладкість,
білизну та молодість шкіри

DR.C.TUNA

Він заспокійливо діє на чутливу шкіру, схильну до
почервоніння, захищає від агресивного впливу
УФ-променів, очищає шкіру, зменшує сальні
виділення шкіри. Надає еластичність, відбілює,
живить і зволожує шкіру, підвищує пружність і
стимулює синтез шкірного колагену, «полірує»
шкіру, допомагає згладити нерівномірну
пігментацію шкіри, освітлює, попереджає поява
вікових плям.

1. Очищувальний засіб
2. Відбілювальне мило

1.1. Нанесіть невелику кількість гелю в
долоню, круговими масажними рухами
нанесіть на вологе обличчя, після чого
змийте великою кількістю води.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ:

ЕКСТРАКТ ЛІЛІЇ ПІЩАНОЇ
Екстракт лілії - це відносно новий, але дуже
популярний інгредієнт в косметичних засобах.

1

Очищення

Необхідний догляд для
пігментованої шкіри

1

1119056 100 г

Додатковий
догляд

Відбілювальний
крем навколо очей
Делікатно нанесіть кінчиками пальців
на шкіру навколо очей. Залишить
до повного всмоктування.

Відбілювальне
мило

89 грн

2

1104176

2,23 ББ

139 грн

3

3,48 ББ

230 грн

5

Відбілювальний
коректор
1104178 30 мл

239 грн

5,98 ББ

380 грн

Очищувальний
засіб
1104179 100 мл

3,73 ББ

2,98 ББ

119 грн

240 грн

Відбілювальний
тонік
1104180 225 мл

75 мл

149 грн

160 грн

4

Відбілювальний
крем

190 грн

6

Відбілювальний крем
навколо очей
1111067 15 мл

119 грн

2,98 ББ

190 грн

BE WELL

WHITE+CORRECT

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
І ТІЛА ALOE

АЛОЕ

ПРОБЛЕМА

Через наявність у складі соку алое
величезного числа біологічно-активних
речовин, вітамінів, мікроелементів
і інших корисних компонентів, він
володіє величезним спектром дії
на організм. Даний продукт надає
протизапальну, бактерицидну і
потужну регенеруючу дію, тому з
успіхом застосовується для вирішення
безлічі шкірних проблем: зняття
запалень, загоєння опіків і ран,
позбавлення від вугрів, прищів,
виразок, наривів.

Шкіра є верхнім видимим захисним шаром, який виконує захисну
функцію. Жирові клітини знаходяться під шкірою і виконують
функцію зволоження. Однак несприятливі погодні умови, холодне, гаряче і сухе повітря, вітер, сигаретний дим, пил, вплив
сонця, руйнують клітини шкіри. Якщо верхній захисний шар шкіри
пошкоджений, - шкіра починає втрачати вологу і стає вразливою.

РІШЕННЯ
Шкіра потребує відновлення. Для відновлення пошкодженої шкіри
необхідно використовувати м’які засоби. Всі продукти серії Алое органічні,
високий вміст соку алое. Вони відновлюють захисний шкірний бар’єр,
шкіра стає здоровою та молодшою.

Тест-смужка для
визначення типу
шкіри
8000411 50 шт

79 грн

130 грн

1,98 ББ

Нанесіть в необхідній кількості
на будь-яку ділянку шкіри
тіла. Також можна наносити на
обличчя та шию. Особливу увагу
приділяйте сухим ділянкам.

ALOE

2

дотик природи
до вашої шкіри
3

100% натуральний
сік алое

РІДКЕ МИЛО ALOE

Воно не лише з легкістю очистить
ваші ручки від забруднення, а й
дбайливо подбає про шкіру. Завдяки
ніжній і приємній консистенції мило
легко розподіляється і зволожує.

високий
процентний вміст
соку алое

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КРЕМ
ALOE

1

Нанесіть невелику кількість
крему на попередньо очищену
шкіру обличчя і шиї. Ніжно
помасажуйте круговими рухами.

РЕЗУЛЬТАТ
ОНОВЛЕНА І ЗАХИЩЕНА
ШКІРА
108

сертифіковано
міжнародною науковою
радою по алое

1

Гель для обличчя
і тіла Aloe
1103232 110 мл

209 грн

5,23 ББ

340 грн

2

Рідке мило Aloe
1104196 225 мл

2,73 ББ

180 грн
109 грн

3

Універсальний
крем Aloe
1109214 50 мл

119 грн

2,98 ББ

195 грн

BE WELL

ALOE

Комплексний догляд для
будь-якого типу шкіри

DR.C.TUNA

ПРОДУКТИ, ЗБАГАЧЕНІ
СОКОМ АЛОЕ

ЕФІРНА ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

ПРОБЛЕМА

Усуває вірусні та бактеріальні інфекції,
ідеально очищає слизову оболонку рота:
знімає наліт з зубів та язика, ліквідує
неприємні запахи з рота. Загоюючі,
заспокійливі й знезаражувальні властивості
ефірної олії чайного дерева дозволяють
використовувати її для надання першої
допомоги, при лікуванні серйозних
пошкоджень і травм, а також опіків. Крім
того, за допомогою ефірної олії чайного
дерева можна впоратися з проблемами
жирної шкіри та нормалізувати виробку
шкірного сала.

Якщо шкіра жирна та схильна до висипань, при цьому не приділяється
належна увага процедурі очищення та іншому спеціальному догляді, на місці
комедонів, як правило, з’являється акне. Комедони складаються зі шкірного
сала та бруду, при попаданні в таку забруднену пору бактерій, виникають
запалення й прищі. Вони називаються акне. Акне викликає почервоніння,
набряк і неприємні відчуття. Це триває до розриву фолікула, далі запалення
може поширитись на інші пори.

РІШЕННЯ
Шкірне сало не викликає акне самостійно, тому неможливо позбутися
від акне тільки контролюючі вироблення шкірного сала. У комплексі з цим
потрібні: антибактеріальні засоби для знищення бактерій, сильний очищувач,
здатний видаляти бруд і жир з пор, при цьому очищувач повинен мати
нейтральний PH.
Тест-смужка для
визначення типу
шкіри
8000411 50 шт

79 грн

130 грн

1,98 ББ

Твоя шкіра в безпеці
з натуральними інгредієнтами

Очищувальний гель
для обличчя

1

Нанесіть невелику кількість гелю
в долоню, круговими масажними
рухами нанесіть на вологе обличчя,
після чого змийте великою
кількістю прохолодної води.
Промокніть обличчя рушником.

2

Тонізування

3

Зволоження

Балансування PH
Ідеальна, гладка,
рівна шкіра

Тонік для обличчя

Невелику кількість тоніку нанесіть
на ватний диск і протріть обличчя
по масажних лініях. Не забудьте
нанести на область шиї. Якщо ватний
диск залишився дуже брудним,
— повторіть процедуру ще раз,
використовуючи новий ватний диск.

3

4

01

1104134
світлий

Крем для обличчя
02

1104135
темний

Невелику кількість крему нанесіть
на долоні, трохи нагрійте теплом рук.
Нанесіть крем на обличчя легкими
круговими масажними рухами.
Зачекайте кілька хвилин до повного
всмоктування засобу.
1

РЕЗУЛЬТАТ
ГЛАДКА І МАТОВА ШКІРА
110

Нормалізація виділення
шкірного сала

2

DR.C.TUNA

1

Очищення

Очищувальний
гель для обличчя
Tea Tree
1104075 225 мл

209 грн

5,23 ББ

340 грн

2

Тонік для обличчя
Tea Tree
1104076 225 мл

209 грн

5,23 ББ

340 грн

3

Крем для обличчя
Tea Tree
1104077 50 мл

109 грн

2,73 ББ

180 грн

4

Тонуючий ВВ-крем
Tea Tree
50

МЛ

6,23 ББ

249 410 грн
ГРН

BE WELL

TEA TREE

TEA TREE

Необхідний догляд для жирної,
проблемної й комбінованої шкіри

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ДОГЛЯДУ

антибактеріальний
ефект

олія чайного
дерева

КРЕМ-БАЛЬЗАМ TEA TREE

TEA TREE

TEA TREE

5

Запобігає появі подразнень шкіри, знімає
запалення, усуває свербіж, загоює дрібні
поранення.

НАТУРАЛЬНЕ МИЛО TEA TREE

3

Забезпечує тривале відчуття чистоти й свіжості.
Підходить для обличчя та тіла.

4

2

РІДКЕ МИЛО TEA TREE

Володіє бактерицидною й загоювальною дією,
дезодорує шкіру та запобігає виникненню
неприємного запаху.

DR.C.TUNA

8
6

ЗУБНА ПАСТА TEA TREE & MINT

Запобігає утворенню карієсу шляхом підвищення
pH (рівня лужності) слини.

7

Натуральна олія чайного дерева освіжає подих,
зубна паста має приємний м’ятний аромат.
1

ШАМПУНЬ TEA TREE

Очищає волосся від бруду й надлишкового
шкірного сала, забезпечуючи тривале відчуття
чистоти та свіжості.

РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ TEA TREE

1

СИРОВАТКА SOS TEA TREE

Локально усуває появу дефектів шкіри, таких як
акне, прищі. Шкіра виглядає більш гладкою та
здоровою.
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Крем-бальзам
Tea Tree
1109072 110 мл

249 грн

6,23 ББ

400 грн

2

Натуральне мило
Tea Tree
1119051 125 г

89 грн

2,23 ББ

140 грн

3

Рідке мило Tea Tree
1104195

225 мл

180 грн
109 грн

2,73 ББ

4

Зубна паста Tea
Tree & Mint
1113527 112 мл

99 грн

160 грн

2,48 ББ

5

Шампунь Tea Tree
1108170 225 мл

190 грн
119 грн

2,98 ББ

6

Роликовий
дезодорант
Tea Tree
1107505

50 мл 2,73 ББ

109 грн

180 грн

7

Сироватка SOS
Tea Tree
1104079

10 мл 4,73 ББ

189 грн

270 грн

8

Косметичка
Tea Tree
7000667

230 грн
139 грн

BE WELL

Олія чайного дерева, завдяки своїй
антибактеріальній активності, забезпечує
природний і ефективний захист від запаху поту.
Не містить алюмінію та його солей.

ОЛІЯ КАЛЕНДУЛИ

ПРОБЛЕМА

Призначена для догляду за шкірою
обличчя й тіла, має протизапальні
та бактерицидні властивості.
Це ідеальний засіб для догляду
за шкірою всіх типів, для живлення
волосся та зміцнення нігтів.
При тривалому використанні олія
допомагає усунути прояв венозної
сітки на обличчі, корисна при варикозі,
розриві вен, пролежнях.

Захисний шар шкіри може бути пошкоджений з різних причин. За допомогою
гарного зволоження можна відновити захисний шар шкіри. Але якщо шкіра
чутлива, і догляд підібраний неправильно, шкіра стає ще більш вразливою
та втрачає вологу. На шкірі можуть з’явитися подразнення, сухість та
тріщини. В результаті шкіра лущиться, виникають запальні процеси.

РІШЕННЯ
Тест-смужка для
визначення типу
шкіри
8000411 50 шт

130 грн
79 грн

1,98 ББ

У таких випадках шкіра потребує додаткового спеціального догляду.
Живильні та інтенсивно зволожуючі властивості олії календули забезпечують
регенерацію пошкодженого шкірного бар’єра. Шкіра відновлюється,
оновлюється, виглядає гладкою та здоровою.

Очищувальний гель
для обличчя

1

Нанесіть невелику кількість гелю
в долоню, круговими масажними
рухами нанесіть на вологе обличчя,
після чого змийте великою кількістю
прохолодної води. Промокніть
обличчя рушником.

2

Тонізування

3

Зволоження

чудові природні
властивості олії
календули

2

CALENDULA OIL

1

Очищення

живлення
та інтенсивне
зволоження

3

Тонік для обличчя

Невелику кількість тоніку нанесіть
на ватний диск і протріть обличчя
по масажних лініях. Не забудьте
нанести на область шиї. Якщо
ватний диск залишився дуже
брудним, - повторіть процедуру ще
раз, використовуючи новий ватний
диск.

DR.C.TUNA

CALENDULA OIL

Комплексний догляд для чутливої,
сухої та нормальної шкіри

НЕОБХІДНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

Крем для обличчя

РЕЗУЛЬТАТ
ДОГЛЯНУТА ТА ЗВОЛОЖЕНА
ШКІРА
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1

Очищувальний гель
для обличчя
Calendula Oil
1104149 225 мл

5,23 ББ

310 грн
209 грн

2

Тонік для обличчя
Calendula Oil
1104144 225 мл

169 грн

4,23 ББ

335 грн

3

Крем для обличчя
Calendula Oil
1109204 50 мл

109 грн

2,73 ББ

180 грн

BE WELL

Невелику кількість крему нанесіть на
долоні, трохи нагрійте теплом рук.
Нанесіть крем на обличчя легкими
круговими масажними рухами.
Зачекайте кілька хвилин до повного
всмоктування засобу.

CALENDULA OIL

Чудові природні властивості олії календули

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ДОГЛЯДУ

CALENDULA OIL

Запобігання втрати вологи

НАТУРАЛЬНЕ МИЛО CALENDULA OIL

олія календули

Володіє унікальною зволожуючу дію, особливо
для сухої шкіри. Натуральні інгредієнти, що
входять до складу мила, дбайливо та ретельно
очищають шкіру й забезпечують оптимальний
баланс зволоженості. Підходить для обличчя і
тіла.

Ідеальний догляд
за чутливою шкірою

5

3

Пом’якшення шкіри
Миттєве зволоження
Заспокійливий ефект

без парабенів

КОСМЕТИЧНА ОЛІЯ КАЛЕНДУЛИ

Пом’якшує та зволожує особливо сухі і навіть
потріскані ділянки шкіри.

4

Концентрована та інтенсивна формула запобігає
інтенсивному зволоженню та живленню.

Рекомендується застосовувати після душу.
Зберігає шкіру м’якою протягом тривалого часу.
Легко вбирається, проникає в глибокі шари
шкіри, інтенсивно живить та зволожує шкіру.

DR.C.TUNA

ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА CALENDULA OIL

2

КРЕМ ДЛЯ РУК CALENDULA OIL

7

Робить шкіру рук шовковистою та інтенсивно
зволоженою. При регулярному застосуванні ваші
руки стануть м’якими.

1

ШАМПУНЬ CALENDULA OIL

Призначений для чутливої шкіри голови, схильної
до почервоніння, подразнень, свербіння та
сухості. Очищає, одночасно заспокоюючи і
охолоджуючі шкіру. Відновлює баланс вологості
в шкірі.

6

Зволожує, відновлює шкіру, одночасно
заспокоюючи роздратування та свербіж.
Масляна формула захищає від сонячних опіків
і прекрасно запобігає висиханню. Створює
бар’єр для захисту від негативних факторів
навколишнього середовища.
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1

Натуральне мило
Calendula Oil
1119054 125 г

89 грн

140 грн

2,23 ББ

2

Косметична олія
календули
1104132 20 мл

299 грн

7,48 ББ

510 грн

3

Лосьйон для тіла
Calendula Oil
1103221 225 мл

99 грн

160 грн

2,48 ББ

4

Крем для рук
Calendula Oil
1109203 75 мл

79 грн

130 грн

1,98 ББ

5

Шампунь
Calendula Oil
1108177 225 мл

119 грн

190 грн

6
2,98 ББ

Крем-бальзам
Calendula Oil
1109083 110 мл

239 грн

5,98 ББ

390 грн

7

Косметичка
Calendula Oil
7000668

230 грн
139 грн

BE WELL

КРЕМ-БАЛЬЗАМ CALENDULA OIL

Містить у собі велику кількість
корисних речовин та мікроелементів,
необхідних для відновлення та
реконструкції волосся. Саме часник
є джерелом сірки, а це головний
компонент котрий приймає активну
дію у виробництві кератину.

Добре підійде для сухого волосся пошкодженого фарбуванням,
висвітлюванням, хімічною завивкою чи термічним впливом.
Підходить для людей із надмірною чутливістю шкіри голови та з сухою
себореєю.

РІШЕННЯ
Вся сила часнику в одній серії для оздоровлення вашого волосся! Шампунь
очищає, повертає життєву силу ослабленому волоссю, зберігає насичений
колір пофарбованих локонів, нормалізує роботу шкіри голови.

500 мл

Концентрат для
волосся

Спосіб застосування:
2

Декілька крапель олії нанеси відразу
на шкіру голови за 30 хвилин до
миття волосся. Кінчиками пальців
зробіть легкий масаж голови, таким
чином олія скоріше почне діяти.
Потім вимий волосся звичайним
способом з використанням шампуню
та маски цієї ж серії.

2

Об’єм

225 мл

Очищення
Шампунь

Пожвавити й зміцнити сухе,
пошкоджене волосся допоможе
відновлювальний шампунь Vitalizing.
Він насичує волосся корисними
речовинами, адже містить дуже
корисний і необхідний для волосся
— екстракти часнику. Шампунь
делікатно очищає твоє волосся та
стимулює його ріст.

3

Маска

3

5

1

Маска для волосся

Відновлювальна високоефективна
маска з екстрактом часнику, робить
його блискучим і шовковистим,
глибоко зволожує та полегшує
розчісування. Вона має приємну
гелеву консистенцію і легко
наноситься.
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VITALIZING GARLIC & CAPIXYL

ПРОБЛЕМА

4

1

Об’єм

DR.C.TUNA

ОЛІЯ ЧАСНИКУ

1

Додатковий
догляд

Шампунь Vitalizing
з екстрактом
часнику
1108062 500 мл

3,73 ББ

149 грн

240 грн

2

Шампунь Vitalizing
з екстрактом
часнику
1108187 225 мл

2,73 ББ

160 грн
109 грн

3

Концентрат для
волосся Vitalizing,
часникова олія
1104166 30 мл

7,73 ББ

500 грн
309 грн

4

Маска для волосся
Vitalizing з екстрактом
часнику
1108196 200 мл

3,23 ББ

210 грн
129 грн

5

З’ємний дозатор
Vitalizing білий
2102584

168 мм

49 грн

78 грн

BE WELL

VITALIZING

GARLIC&
CAPIXYL

Відновлення для тьмяного та
фарбованого волосся

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ВОЛОССЯМ

Концентрат для
волосся
Спосіб застосування:

ПРОБЛЕМА

Чорний кмин як косметичний засіб.
Здавна насіння чорного кмину
використовувалися нашими предками
в області догляду за шкірою та
волоссям. Саме кмину зобов’язані
стародавні єгиптяни, відомі своїм
бронзовим кольором обличчя та
здоровим волоссям. В давні часи на
Сході та в Європі існувала величезна
кількість рецептів на основі чорного
кмину для підтримки та відновлення
краси.

Коли волосся сухе, ламке, пошкоджене та посічене на кінчиках. Необхідний
спеціальний дієвий догляд.

РІШЕННЯ
Косметичну формулу розробили на основі олії чорного кмину, в якій
містяться антиоксиданти й вітаміни. Ці компонент дозволяють засобам
стимулювати ріст волосся, захищати від впливу зовнішніх факторів і
гарячих температур, додають шовковистості й сили. Серія Vitalizing чудово
очищає та інтенсивно живить навіть найсухе волосся.

2

Об’єм

225 мл

Очищення
Шампунь

Шампунь очищує шкіру від
забруднень, нормалізує секрецію
сальних залоз. Покращує циркуляцію
крові та лімфи, запобігає появі
себореї й лупи, перешкоджає
випаданню, ламкості та
передчасному посивінню волосся.

3

3

Маска

5

Маска для волосся

Косметичний продукт ідеально
підійде для догляду за тонким й
ослабленим волоссям. Маска не
містить барвників, дарує волоссю
здоров’я і сяйво. До її складу входить
олія чорного кмину — це природний
продукт, який є справжньою
скарбницею протеїнів, вітамінів,
амінокислот, мінералів. Маска чудово
відновлює пошкоджене волосся,
забезпечує потужну тонізувальну дію,
бореться з випаданням.
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500 мл

Декілька крапель олії нанеси відразу
на шкіру голови за 30 хвилин до
миття волосся. Кінчиками пальців
зробіть легкий масаж голови, таким
чином олія скоріше почне діяти. Потім
вимий волосся звичайним способом
з використанням шампуню та маски
цієї ж серії.

2

4

1

DR.C.TUNA

ЧОРНИЙ КМИН

Об’єм

VITALIZING BLACK SEED OIL

1

Додатковий
догляд

1

Шампунь Vitalizing
з чорним кмином
1108175 500 мл

149 грн

3,73 ББ

240 грн

2

Шампунь Vitalizing
з чорним кмином
1108186 225 мл

109 грн

2,73 ББ

160 грн

3

Концентрат для
волосся Vitalizing,
олія чорного кмину
1104169 30 мл

7,73 ББ

500 грн
309 грн

4

Маска для волосся
Vitalizing з чорним
кмином
1108195 200 мл

3,23 ББ

210 грн
129 грн

5

З’ємний дозатор
Vitalizing білий
2102584

168 мм

49 грн

78 грн

BE WELL

VITALIZING

BLACK
SEED OIL

Живильний догляд для сухого
та пошкодженого волосся

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ВОЛОССЯМ

Це важлива складова особистої гігієни. Дуже важливо використовувати ті засоби, які не
порушують баланс слизової і шкіри інтимних зон. У ситуаціях, коли немає можливості
прийняти душ з використанням засобу для інтимної гігієни, не зайвими будуть спеціальні
серветки Novita Intimate.

МИЛО ДЛЯ ІНТИМНОЇ
ГІГІЄНИ

1

Чутлива та ніжна шкіра інтимних зон
потребує особливого, делікатного
очищення. Звичайне мило сушить шкіру
слизової, створюючи середовище для
розвитку хвороботворних бактерій.
Щоб уберегтись від таких мікробів і
дотримуватись чистоти, використовуй
мило та вологі серветки для інтимної
гігієни від Farmasi. Вони чудово і ніжно
очищують інтимну зону, не порушуючи
pH баланс.
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
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.

КРЕМ ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ

4

Крем швидко та без болю допомагає
позбутися волосся на особливо ніжних
ділянках тіла.

ТРИ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ:

1

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.

2

DR.C.TUNA

ДЕЛІКАТНА КОСМЕТИКА
ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ

Делікатний продукт ретельно очищує
інтимні ділянки тіла, абсолютно не
пересушуючи і не подразнюючи навіть
найбільш чутливу шкіру. Він
не порушує природну мікрофлору.

2
3

INTIMATE CARE

INTIMATE CARE

Догляд за інтимними частинами тіла

ДЕЛІКАТНИЙ ТА
БЕЗПЕЧНИЙ ДОГЛЯД

На потрібну ділянку шкіри нанести
товстий рівномірний шар крему
за допомогою лопатки. Не втирати!
Крем залишити на шкірі на 4-6
хвилин. Не допускати висихання!

3

Видалити крем з волоссям
за допомогою лопатки проти росту
волосся.
Після депіляції шкіру промити
прохолодною водою без
додаткових засобів і висушити
рушником.

122

Серветки мають збалансований pH.
Саме тому їх використання безпечне
для шкіри. Серветки виготовлені
з бавовни. М’які серветки дають
можливість делікатно очистити шкіру
і слизову, зберігаючи при цьому їх
нормальну мікрофлору.

1

Мило для інтимної
гігієни Dr. C.Tuna
1105013 225 мл

159 грн

3,98 ББ

260 грн

2

Крем для депіляції
Dr. C.Tuna
1114050 100 мл

149 грн

3,73 ББ

240 грн

3

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

99 грн

150 грн

2,48 ББ

4

Гель-лубрикант
Dr. C.Tuna
1111066

100 мл 2,48 ББ

99 грн

130 грн

BE WELL

ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ
ДЛЯ ІНТИМНОЇ
ГІГІЄНИ

АРНІКА

Охолоджувальний масажний гель
позбавляє від втоми, набряклості
ніг, знімає біль та напругу в м’язах.
Екстракти каштана, арніки, розмарину
покращують кровообіг і дренаж,
зміцнюють стінки судин, зменшують
запалення. Знімає втому, спазми м’язів,
рекомендується при варикозі, а також
в якості профілактики, при значному
фізичному навантаженні або сидячій
роботі. Може використовуватися для
масажу при набряках і втоми ніг, при
болях напруги в м’язах спини і шиї.

Препарати, виготовлені з арніки, мають виражену кровоспинну,
знеболювальну, протизапальну і ранозагоювальну дії. При зовнішньому
застосуванні у разі болю в м’язах, переломів, вивихів. Ефективно засіб
при запаленнях вен. Арніка добре справляється з гематомами, різними
гнійничковими захворюваннями шкіри, легкими опіками та відмороженням.

КІНСЬКИЙ КАШТАН
Дія кінського каштана пов’язана головним чином з вмістом в його корі, квітках
і плодах флавоноїду ескуліну, 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,
антиоксидантною, антисклеротичною, потогінною, жарознижувальною,
протипухлинною та протинабряковою дією.

PFERDE

Трава звіробій чинить спазмолітичну
дію на гладку мускулатуру всього
організму та кровоносні судини,
стимулює регенераційні процеси.
Затребувані також його в’яжучі,
загальнозміцнювальні, кровоспинні,
антисептичні та протизапальні
корисні властивості.

2

1

РОЗМАРИН
Розмарин — це рослина, яка
може похвалитися вмістом таких
компонентів як камфора, барнеол
і цинеол. Саме з цієї причини
розмарин досить часто застосовують
як антисептичний засіб. Листя і квіти
розмарину містять ефірна олії, в
яких укладені лікувальні властивості
рослини.

3

ЖОЖОБА
Жожоба містить у своєму складі
протеїни, амінокислоти, велику
кількість вітаміну Е, завдяки
чому володіє протизапальними
властивостями і є антиоксидантом.

1

Інтенсивний
масажний крем
1103267 100 мл

169 грн

4,23 ББ

280 грн

124

DR.C.TUNA

МАСАЖНИЙ ГЕЛЬ КАШТАН

ЗВІРОБІЙ

2

Масажний гель
з екстрактом кінського
каштану «Подвійний ефект»
1103180 250 мл

169 грн

4,23 ББ

260 грн

3

Масажний гель
з екстрактом
кінського каштану
1103011 500 мл

189 грн

4,73 ББ

310 грн

BE WELL

PFERDE

Охолоджувальні масажні гелі

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

ПАПРИКА ЧИЛІ

Комплекс активних інгредієнтів на
основі перцю чилі має зігрівальний,
болезаспокійливий ефект. Він просто
необхідний при радикуліті і різних
захворювань суглобів. Екстракт
паприки стимулює кровообіг і
циркуляцію лімфи крові, це сприяє не
тільки гарному самопочуттю, а і робить
шкіру більш гладкою та здоровою.
Масажний гель можна використовувати
для антицелюлітного масажу.

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.

МЕНТОЛ І ЖОЖОБА
Ефірне масло ментолу має антисептичні, болезаспокійливі, спазмолітичні,
дезінфікуючі, антиоксидантні, протизапальні, імуномодулюючі та
жарознижуючі властивості. Екстракт жожоба сприяє регенерації клітин шкіри,
запобігає передчасному старінню шкіри, має протизапальну дію.

ІМБИР
Імбир активізує циркуляцію крові,
має знеболювальну властивість,
запобігає варикозу й зменшує
викликану їм біль, має протизапальну
властивість. Імбирний корінь містить
достатню кількість вітамінів групи В
(В6, В1, В9, В5, В2), а також вітамін
А і С. Крім того, він багатий солями
кальцію, магнію, фосфору, містить
кремній, хром, холін, цинк, аспарагін,
марганець. При будь-якому
м’язовому, головному, суглобному
болі – імбир сприяє зниженню
больових відчуттів.

2

1

Масажний гель з екстрактом
паприки «Подвійний ефект»
1103211 250 мл

169 грн

4,23 ББ

270 грн
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PAPRIKA & CHILI

1

Кропива має протизапальну,
антисептичну, ранозагоювальну дію,
прискорює та нормалізує обмінні
процеси в ній, стимулює регенерацію
уражених тканин. У листі кропиви
містяться майже всі вітаміни: К,
В1, В2, С, каротиноїди, а також
вуглеводи, мінеральні солі залізо,
мідь, гістамін, хлорофіл, дубильні,
білкові та інші корисні речовини.

DR.C.TUNA

МАСАЖНИЙ ГЕЛЬ ПАПРИКА

КРОПИВА

2

Масажний гель
з екстрактом паприки
1103010 500 мл

179 грн

4,48 ББ

290 грн

BE WELL

PAPRIKA & CHILI

Зігрівальні масажні гелі

ОСНОВНІ
КОМПОНЕНТИ

4
1

FOOT CARE

FOOT CARE

Твої ніжки наче з червоної доріжки

НЕОБХІДНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ШКІРОЮ НІЖОК

СПРЕЙ ДЛЯ НІГ

СОЛОДКИЙ МИГДАЛЬ

Усуває вірусні та бактеріальні інфекції.
Володіє загоюювальними, заспокійливими
й знезаражувальними властивостями.

Багато вітамінів і мінералів, знайдених в мигдалі, працюють разом.
Наприклад комбінація — вітамін Е, кальцій, магній і калій — необхідні для
повного процесу регенерації.

ОЛІЯ ЖОЖОБА

ГЛІЦЕРИН

Екстракт жожоба сприяє регенерації клітин
шкіри, запобігає передчасному старінню
шкіри, має протизапальну дію.

Гліцерин виявляє пом’якшувальну дію на шкіру. Гліцерин майже не проникає
крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки, таким чином він
створює захисний барьер для пошкоджених ділянок шкіри.

ОЛІЯ ШИ
Володіє заспокійливим ефектом,
дослідження показали, що олія ши може
зменшити запалення шкіри, тому це
корисний продукт для подразненої або
чутливої шкіри.

2

Охолоджувальний і дезодоруючий
спрей для ніг освіжає втомлені
ноги та нейтралізує запах.
Використовується до і після роботи,
занять спортом або відразу після
прийняття душу для комфорту твоїх
ніг протягом всього дня.

4

5

Пилка для педикюру
двостороння
розмір 23 х 4,5 см
9700644

1,13 ББ

45 грн

60 грн

DR.C.TUNA

ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

КРЕМ
Поживні креми для сухої шкіри
з олією жожоба і солодкого мигдалю
допомагають запобігти сухості та
лущенню шкіри. Креми забезпечують
щоденне зволоження й пом’якшення
сухої та грубої шкіри ніг.

3

5

Висококонцентрована натуральна
сіль робить шкіру гладкою,
м’якою, забезпечуючи її природне
сяяння. Глибоко очищає пори,
видаляє мертві клітини шкіри.

1

Спрей для ніг
Dr. C.Tuna
1106002 100 мл

109 грн

2
2,73 ББ

185 грн

128

Крем для ніг
Dr. C.Tuna
1106001 100 мл

119 грн

200 грн

3
2,98 ББ

Сіль-пілінг для рук
і ніг Dr. C.Tuna
1103166 250 мл

199 грн

4,98 ББ

345 грн

5

Крем для ніг
проти тріщин на
п’ятах Dr. C.Tuna
1103191 50 мл

129 грн

3,23 ББ

235 грн

BE WELL

СІЛЬ-ПІЛІНГ

МИЛО

ОЛІЯ ОГІРОЧНИКА

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

Огірочник лікарський — рослина родини шорстколисті — Boraginaceae. Однорічна або дворічна рослина. Квітки великі, блакитні зібрані в
щитоподібні суцвіття. Цвіте рослина в червні.
Найцінніше в огірочнику – олія, отримана з його насіння, має
протизапальну, бактерицидну, зволожувальну дію. Олію огірочника
часто використовують не тільки в косметології, але і в медицині. В олії
міститься велика кількість Омега-6 – гамма-ліноленової кислоти, а також
флавоноїдів, дубильних речовин, органічних кислот, мінеральних солей і
сапоніни. Саме тому олія – відмінний засіб для зовнішнього застосування
(відновлює еластичність шкіри, зменшує почервоніння).

ШАМПУНЬ
Легко змивається. Сприяє легкому
розчісуванню волосся і робить
його м’яким. Гарантує безпечне
та комфортне очищення завдяки
формулі без сліз.

39
0,98 ББ

2

Дитяча зубна паста
Little Kids
1113518 50 мл

0,98 ББ

39 грн

3

59 грн

4
1
1

5

2

КРЕМ
Завдяки олії огірочника крем
забезпечує протизапальну,
антисептичну, зволожувальну,
заспокійливу дії. Надійно захищає
ніжну шкіру від утворення попрілості
під час використання підгузків.
ЛОСЬЙОН
Заспокоює та відновлює шкіру.
Миттєво усуває запальні процеси,
свербіж, почервоніння, сухість і
попрілість. Допомагає створити
захисний бар’єр, водночас не
закупорюючи пори

Дитяча зубна щітка
Eurofresh
1 9700810 Блакитна
2 9700809 Рожева

95 грн
59 грн

1,48 ББ

79
1,98 ББ

ОЛІЙКА
Забезпечує пом’якшення та
зволоження шкіри. Сприяє утворенню
невидимого бар’єру, який для шкіри
дитини буде слугувати захистом від
зовнішніх подразників.

1

Дитяча
олійка Baby
1102065 115 мл

209 грн

2
5,23 ББ

330 грн

Дитяче мило Baby
1119057 100 г

2,48 ББ

160 грн
99 грн

130

Не містить
парабенів, SLES, SLS,
сульфатів і барвників

грн

DR.C.TUNA

СЕРІЯ BABY

Засіб з ідеально збалансованим
рівнем рН допомагає підтримувати
оптимальний гідробаланс, утримуючи
вологу в клітинах. Гіпоалергенний
засіб має антибактеріальні та
загоювальні властивості. Забезпечує
захист від мікробів і бактерій.

4

Дитячий
шампунь Baby
1102062 375 мл

139 грн

109 грн

180 грн

3,48 ББ

220 грн

Дитячий
лосьйон Baby
1102064 200 мл

грн

5
2,73 ББ

3

Дитячий спрей
для волосся Baby
1108179 200 мл

79 грн

Дитячий
крем проти
подразнення Baby
1102063 100 мл

109

1,98 ББ

119 грн

2,73 ББ

180 грн

грн

BE WELL

BABY

BABY

Найкраще дітям

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ДИТЯЧОЮ ШКІРОЮ

Стильний дизайн
не залишить без
уваги

Містить гліцерин,
що піклується
про ваші руки

1

2

Швидко вбирається,
тому не залишає
після себе слідів

Підійде будь-кому
завдяки стрейчовій
тканині
Захисна маска
Farmasi Be Well
9120065

Компактний розмір
дозволяють завжди
носити його з собою
1

3,23 ББ

129 грн

69 грн

має виражену дезінфікуючу
дію і активно захищає проти
більшості вірусів і бактерій
легко наноситься на всі види
поверхонь та потрапляє в
усі важкодоступні місця

Антибактеріальний гігієнічний
спрей для поверхонь Dr. С. Tuna
1109140 255 мл 2,98 ББ

190 грн
119 грн

132

1,73 ББ

110 грн

2

для використання вдома, в
місцях скупчення людей та
у міському транспорті

Антибактеріальний
гель Dr. С. Tuna
1109135 75 мл

210 грн

НОВИНКА

Спрей для сну ароматерапевничний ефект
чистих ефірних олій забезпечує
спокійний нічний сон. Унікальна
суміш лавандової олії,
герані, меліси та ромашки,
подарує приємний аромат і
забезпечить легке засипання та
глибокий сон. Спрей створить
заспокійливу атмосферу у
кімнаті.

Антибактеріальний
гель Dr. С. Tuna
1109131 50 мл

80 грн
45 грн

1,13 ББ

Спрей для сну
Lavender Dreems

Маска для сну
Comfort sleep

1107446 50 мл

9110040 2,23 ББ

3,98 ББ

300 грн
159 грн

125 грн
89 грн

НОВИЙ ДИЗАЙН

Маска для сну необхідний аксесуар для
людей, які віддають перевагу
спокійному та глибокому сну.
Вона не пропускає світло,
допомогаючи тобі заснути
при будь-якому освітленні.

Масажний стік
Dr.C.Tuna
1103249 7 г

6,23 ББ

249 грн

400 грн

Масажна
рукавичка
7001128 4,73 ББ

300 грн
189 грн

Масажний гель
Alaska
1103236 210 мл

149 грн

3,73 ББ

240 грн

DR.C.TUNA
DR.C.TUNA

Можливість багаторазового
використання заощадить
ваші кошти

Насолоджуйся повним
релаксом та відпочинком!

Зубна паста Dr. C.Tuna
1 1113528 — з евкаліптом
2 1113529 — з м’ятою
3 1113530 — з німом
100 г

2,73 ББ

109 грн

180 грн

Набір зубних щіток
Eurofresh
9700789 — жовта та зелена
9700788 — рожева та блакитна
2,23 ББ

150 грн
89 грн

BE
BEWELL
WELL

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
MULTIVITAMIN

ДИТЯЧИЙ КОМПЛЕКС
MULTIVITAMIN

11+

NUTRIPLUS

11+

Кава NutriCoffee
Nutriplus
9700701 100 г

229 грн

5,73 ББ

590 грн

9700791 16 шт по 2 г 2,23 ББ

WELLNESS

150 грн
89 грн

Кава-Цикорій
NutriCoffee Nutriplus
9700827 16 шт по 2 г 2,23 ББ

89 грн

150 грн

Чай Nutriplus Nutritea
«Смачний Ройбуш»
9700491 80 г

Відмінний спосіб підбадьоритися вранці або зарядитися
енергією під час напруженого дня. NutriСoffeе найкорисніша
кава у світі.

Кава NutriCoffee
Nutriplus
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Розчинний напій з додаванням
перемелених зерен ячменю, жита
60% та 40% розчиннної кави.

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

Склад
Розчинний цикорій (60%), розчинна
кава (40%).Вітамінно-мінеральний
комплекс цикорію містити вітаміни
А, Е, В 1, В2, В3, С, РР, крім того
екстракт кореня багатий кальцієм,
калієм і магнієм.

5,98 ББ

390 грн
239 грн

Чай Nutriplus Nutritea
«Досконала Форма»
9700492 80 г

4,48 ББ

290 грн
179 грн

Чай Nutriplus Nutritea
«Королівський Мате»
9700493 80 г

189 грн

4,73 ББ

310 грн

Смачний ройбуш
У складі велика кількість
антиоксидантів,
вітамінів — А, Е, С, Р.

Досконала форма
Зелений чай, верес,
розмарин, кориця,
фенхель, лимонна цедра,
вишневе стебло.

Королівський мате
У цьому незвичайному
напої безліч корисних
елементів. Вітаміни групи
В, А, С, Е.

4+

Дієтична добавка
з харчовими волокнами Nutriplus

Дієтична добавка
Multivitamin Nutriplus

Дитячий комплекс
Multivitamin Nutriplus

9700538 60 сашетів х 5г

9700549 30 капсул

9700705

389 ГРН

9,73 ББ

1030 грн

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?
Вміст одного пакетику розчинити в склянці
(200 мл) теплої води. Рекомендована
добова порція 2 рази на день.

БАЗОВІ ДОБАВКИ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
З ХАРЧОВИМИ
ВОЛОКНАМИ

449 грн

11,23 ББ

1190 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.

150 мл

469 грн

509 грн

11,73 ББ

469
11,73 ББ

грн

NUTRIPLUS

ЧАЙ
NUTRITEA

Що це?
Комплекс вітамінів та мінералів для
супергероїв. 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.
Для чого?
Для повноцінного функціонування
дитячого організму, для сили та енергії.
Що роблять?
Комплекс мультивітамінів направлений
на зміцнення імунітету дитини і
гармонійний розвиток нервової системи.
Як вживати?
Підходить для вікової групи від 4 років.
Рекомендоване застосування: 10 мл
щодня під час їжі.

* Не є лікарським засобом

WELLNESS

КАВА-ЦИКОРІЙ
NUTRICOFFEE

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ВІТАМІН D3

NUTRIPLUS

11+

Дієтична добавка
«Чорний Кмин» Nutriplus
9700775 30 капсул

339 ГРН

8,48 ББ

11+

900 грн

WELLNESS

9700768 30 капсул

539 ГРН

13,48 ББ

11+

1440 грн

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

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.

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?
Нормалізує ліпідний обмін;
Стимулює природне вироблення
колагену;
Підтримує пружність, розгладжує
зморшки і омолоджує шкіру;
Підвищує працездатність
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Дієтична добавка
«Екстракт Куркуми» Nutriplus

Зміцненює захисні функцій
організму, імунітету

Що роблять?
Знімає біль в суглобах, сприяє здоровому
схудненню, підтримує серцево-судинну
систему. Має загальнозміцнюючі
властивості.
Як вживати?
Дорослим та дітям старше 11 років по 1
капсулі 2 рази на день.

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
L-CARNITINE

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ПРОБІОТИК

11+

11+

Дієтична добавка
«Екстракт Грибу Рейші» Nutriplus

Дієтична добавка
«Вітамін D3» Nutriplus

Дієтична добавка
L-carnitine Nutriplus

Дієтична добавка
«Пробіотик» Nutriplus

9700546 60 капсул

9700547

9700704 60 капсул

9700769 30 капсул

389 ГРН

9,73 ББ

1030 грн

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.
Що робить?
Частково заповнює потребу організму в
амінокислотах, що містять цинк, германій,
полісахариди. Коригує стан імунітету при
фізичних і розумових навантаженнях,
захворюваннях дихальних шляхів, лікує
втому і депресивні стани.
Як вживати?
Вживати 2 рази на день по 1 капсулі під
час їжі.

60 капсул 11,23 ББ

449 ГРН

1190 грн

Що це?
Вітамін D3 – це активний
антирахітичний фактор.
Найважливішою функцією вітаміну D є
регулювання метаболізму кальцію та
фосфатів.
Для чого?
Він необхідний для функціонування
паращитовидних залоз, кишечнику,
нирок і кісткової системи.
Що роблять?
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.
Як вживати?
Вживати 1 раз на день по 1 капсулі під
час їжі.

509 ГРН

1360 грн

12,73 ББ

Що це?
L-карнітин - це амінокислота, яка
біологічно синтезована, складається з
амінокислот лізину та метіоніну.
Для чого?
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?
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.
Як вживати?
Від 11 років. По 1 капсулі 3 рази на день під
час їжі.

539 ГРН

13,48 ББ

1420 грн

Що це?
Пробіотик - є джерелом корисних біфідоі лактобактерій.

ПРОДУКТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДІЇ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ЕКСТРАКТ ГРИБУ РЕЙШІ

NUTRIPLUS

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ЕКСТРАКТ КУРКУМИ

Корисні бактерії - це живі мікроорганізми,
які необхідні організму для правильної
роботи травної системи.
Для чого?
Корисні бактерії потрібні для стабілізації
кишкової мікрофлори, їх користь для
здоров’я дуже висока.
Що роблять?
Сприяють зниженню ваги,
поліпшенню роботи травної
системи, зміцненню імунної
системи.
Беруть участь у
перетравлюванні і засвоєнні
поживних речовин

* Не є лікарським засобом

WELLNESS

АНТИОКСИДАНТИ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ЧОРНИЙ КМИН

Mr. Wipes турбується
про твоїх тварин, тому
не містить тваринних
жирів та не тестує свою
продукцію на тваринах
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Mr. Wipes надійний для твоєї
родини, тому що його якість
підтверджена міжнародними
сертифікатами, а
всі його інгредієнти
підтверджені Європейським
Вегетаріанським Союзом

Mr. Wipes безпечний
для твоєї шкіри,
що підтверджено
дерматологами

Mr. Wipes піклується
про твою природу, адже
містить біорозкладні
інгредієнти, що з часом
розпадаються і знову
стають частиною
природи

Mr. Wipes як і ти цінує
екологічність,
тому не містить в своїх
продуктах: фосфат,
лауретсульфат натрія,
парабен-формальдегідний
барвник, хлор,
ароматизатори

Mr. Wipes робить
чистими твій дім і
твою планету, адже
ергономічна упаковка
піддається переробці
і не залишає брудних
слідів на Землі

Mr. Wipes це безмежна
турбота про тебе та
твоє оточення щодня

MR. WIPES

Mr. Wipes збереже
твої гроші завдяки
концентрованим та
ефективним формулам

Mr. WIPES

LIVE WELL

8 причин обрати

15-30 ОС

40-60 ОС

СЕРІЯ
ДЛЯ ПРАННЯ

АКЦІЙНА
ЦІНА

АКЦІЙНА
ЦІНА

грн

грн

69,5

=

АКЦІЯ

74,5

ЗНИЖКА

50%

ЕКОНОМІЯ МІСЦЯ
ТА КОШТІВ
Збереження
кольору чорних та
кольорових речей
за допомогою
одного продукту
замість двох.

Бореться з плямами
і піклується про тканини

на кондиціонер
або плямовивідник

Висока концентрація
заощадить ваші гроші

ДЛЯ МАШИННОГО ПРАННЯ
4-5 кг

4-5 кг
М’яка вода

брудне

33 мл

М’яка вода

44 мл

Середня
жорсткість води

50 мл

Середня
жорсткість води

66 мл

Жорстка вода

50 мл

Жорстка вода

66 мл

Підходить для делікатних
тканин

дуже брудне

ДЛЯ РУЧНОГО
ПРАННЯ
10 мл засобу на 5 л води

Безпечний для дитячого одягу

Намочить забруднену ділянку теплою водою,
та нанесіть засіб на плями. Залишити на 2-3 хвилини.
ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ
МАШИНИ
20 мл засобу налити у
спеціальне відділення
пральної машини

ДЛЯ РУЧНОГО
ПРАННЯ
20 мл засобу додати
під час полоскання і
залишит на 5 хв.

Для підсилення ефекту
можна додати засіб
до прального порошку
в спеціальний відсік
в пральній машині
Далі прати в звичайному режимі.

Надає білизні легкий та свіжий аромат

Підходить для кольорової та білої білизни

забезпечує м’якість тканини і

Видаляє стійкі плями бруду, трави, косметики,
олії, соку, чаю і кави

Полегшує прасування
Запобігає електризації тканини
Підвищує зносостійкість

Блискуче очищає комір і манжети, а також кросівки
його спеціальна формула не шкодить кольорам
і волокнам тканини
Підходить для ручного прання і для пральної машини.

140

Рідкий засіб для прання
світлих речей Mr. Wipes

Рідкий засіб для прання темних
та кольорових речей Mr. Wipes

Кондиціонер для білизни
Mr. Wipes

Засіб для виведення
плям Mr. Wipes

1600007 1000 мл

1600008

1600011

1600010

249 грн

6,23 ББ

400 грн

1000 мл

229 грн

370 грн

5,73 ББ

500 мл

139 грн

230 грн

3,48 ББ

500 мл

149 грн

240 грн

3,73 ББ

LIVE WELL

Працює ефективно при
низьких температурах

MR. WIPES

за умови придбання
засобу для прання на ст.140

Залишає кольорове
кольоровим, а біле робить
ще білішим

Швидко розчиняється в воді
і не залишає розводів
на тканині

ДЛЯ ПРАННЯ

БЛИСКУЧА ЧИСТОТА

АКЦІЙНА
ЦІНА

АКЦІЙНА
ЦІНА

АКЦІЙНА
ЦІНА

АКЦІЙНА
ЦІНА

грн

грн

грн

грн

грн

94,5

49,5

49,5

64,5

74,5

СЕРІЯ
ДЛЯ КУХНІ

ДЛЯ КУХНІ

АКЦІЙНА
ЦІНА

АКЦІЯ

50%

Висока концентрація
заощадить ваші гроші
Ефективно розчиняє жир та
інші складні забруднення
без попереднього замочування
Швидко розчиняється в воді
Захищає скло і срібло
Надає блиску
Працює при низькій
температурі

на засіб для кухні
на вибір

за умови придбання будь-якої
серветки з мікрофібри на ст.144

ЗАСІБ ДЛЯ
ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН

ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ
ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН

ЗАСІБ ДЛЯ
МИТТЯ ПОСУДУ

ЗАСІБ ДЛЯ
ВИДАЛЕННЯ ЖИРУ

Засіб має низький рівень
піноутворення, глибоко очищає
поверхні посуду від жиру,
нагару та інших складних
забруднень, якісно очищає
скляний посуд, запобігає
утворенню вапняного нальоту.

Засіб допомагає висушити посуд і надає
йому чарівного блиску.

Концентрований високоефективний
засіб для видалення жиру. З
легкістю видаляє бруд, будьякої складності, на різних видах
поверхонь.

Потужний засіб для видалення жиру
і бруду миттєво впливає на різні види
кухонних забруднень.

Де застосовується

25 г гелю налити в посудомийну
машину. При сильних
забрудненнях можна збільшити
кількість гелю.

Як використовується
Залийте необхідну кількість ополіскувача
в спеціальний дозатор посудомийної
машини. Посудомийна машина сама
розрахує необхідну дозу, виходячи
з параметрів заданих при установці
приладу. Додавайте ополіскувач, коли
загориться відповідний індикатор на
панелі управління посудомийної машини.

Засіб для посудомийних машин
Mr. Wipes

Ополіскувач для посудомийних машин
Mr. Wipes

189 грн

99 грн

Новий концентрований гель засіб для посудомийних машин.
Як використовується

1600005 500 мл

142

310 грн

4,73 ББ

Де застосовується
Призначений для обполіскування посуду в
посудомийних машинах. Ідеально працює в
тандемі з засобом для посудомийних машин

1600006 300 мл

160 грн

2,48 ББ

Де застосовується
Використовується для ручного
миття посуду.
Як використовується

Де застосовується
Використовувати на робочих поверхнях
кухні, витяжках, мангалах, фритюрницях,
посуді, підгорілих поверхнях. Не
використовувати на алюмінієвих поверхнях
або клейонці і мармурі.
Як використовується

Можна використовувати
концентрованим або розвести
5 мл на 3 л води.

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 миття посуду
Mr. Wipes

Засіб для видалення
жиру Mr. Wipes

1600004 300 мл

1600014

99 грн

160 грн

2,48 ББ

500 мл

129 грн

210 грн

3,23 ББ

ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ
ВИРОБІВ

Універсальний поліроль для
металевих виробів очистить будьякі вироби з нержавіючої сталі та
захистити їх від дрібних подряпин або
пошкоджень.
Де застосовується
Засіб ідеально відполірує каструлі,
сковорідки, чайники, посудні сушки,
сталеві та синтетичні раковини або
хромовані крани.
Як використовується
Нанесіть на металеву поверхню і
акуратно протріть м´якою губкою
або ганчіркою. змийте теплою водою,
витріть насухо і відполіруйте м´якою
тканиною.
Поліроль для металевих виробів
Mr. Wipes
1600022 200 мл

149 грн

240 грн

3,73 ББ

LIVE WELL

Використовується у
жорсткій воді

MR. WIPES

ЗНИЖКА

2

ДЛЯ ДОМУ

1

АКЦІЯ

Рекомендуємо
використовувати
з серветкою з
мікрофібри.

ЗНИЖКА

50%

3

4

за умови придбання будь-якої
серветки з мікрофібри

СПРЕЙ ДЛЯ ЕКРАНІВ

MR. WIPES

на будь-який засіб для
кухні на ст.142-143

Де застосовується
Серветка з мікрофібри
для протирання посуду
Mr.Wipes
7001224 40х40 см

грн
239 380
грн

3

189 грн

грн
249 400
грн
4

4,73 ББ

239 грн

144

169 грн

270 грн

4,23 ББ

6

229 грн

370 грн

5

Як використовується
Перед очищенням вимкніть екран і дайте
йому охолонути. Розпиліть невелику
кількість рідини на серветку і протріть
поверхню, яку необхідно очистити.
Спрей для
екранів Mr.Wipes

Серветка з мікрофібри
для тканинних
поверхонь Mr.Wipes
9700523 40х40 см

6

Спрей для очищення TFT/LCD/LED
i Plazma екранів, моніторів, дисплеїв
ноутбуків, смартфонів, екранних фільтрів
і всіх скляних поверхонь, лінз.

5,98 ББ

390 грн

Серветка з мікрофібри
для авто
Mr.Wipes

7000446 40х40 см

Серветка з мікрофібри
для видалення бруду
та жиру Mr.Wipes
7000443 40х40 см

300 грн

5

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

5,98 ББ

Серветка з мікрофібри
універсальна
Mr.Wipes
7000441 40x40 см

2

5,73 ББ

9700774 115 мл

119 грн

190 грн

2,98 ББ

LIVE WELL

1

ДЛЯ ДОМУ

АКЦІЯ

1

СЕРІЯ
ДЛЯ ПРИБИРАННЯ

2

ЗНИЖКА

50%

Став ще натуральнішим
завдяки кокосовій
і пальмовій олії
Захищає руки від подразнень
Ефективно видаляє стійкі
забруднення
Залишає приємний свіжий
аромат

КОНЦЕНТРОВАНІ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ
ОЧИЩУВАЧІ «ЧИСТОТА» ТА «БІЛІ КВІТИ»

ОЧИЩЕННЯ
УНІТАЗУ

ВИДАЛЕННЯ
НАКИПУ ТА ІРЖІ

ОЧИЩЕННЯ
ПОВЕРХОНЬ

ОЧИЩЕННЯ
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПОВЕРХОНЬ

Де застосовується

Де застосовується

Де застосовується

Де застосовується

Де застосовується

Засіб може використовуватися для
чищення стільців, килимів, кухонного
начиння, мармуру, кахлю, ванних кімнат,
туалетів, кухонних витяжок, пластикових
і сталевих поверхонь. Забезпечує свіжий
аромат на тривалий час.

Нова концентрована формула
для чищення туалету видаляє
навіть найбільш застарілі
плями вапняного нальоту і
бруду, одночасно дезінфікуючи
поверхню.

Для сталевих, скляних і
керамічних поверхонь.

Може використовуватися для
чищення кахлю, мармуру, граніту
і керамічних поверхонь. Безпечний
для шкіри рук. Ефективний проти
стійких забруднень.

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

Як використовується

Як використовується
Нанести засіб на зовнішні
поверхні, зачекати кілька хвилин,
потерти щіткою або губкою та
змити чистою водою.
Не використовувати для
хромованої поверхні.

Як використовується

Як використовується

Розвести 50 мл на 5 літрів води.
Використовувати ганчірку або губку.
Не потребує змиванняі витирання
насухо.

Розвести 30 мл в 5 літрах води.
Використовувати ганчірку або губку.
Не потребує змивання і витирання
насухо.

Засіб для чищення поверхонь
універсальний Mr. Wipes

Засіб для чищення
дерев’яних поверхонь
Mr. Wipes

Розвести 50 мл на 5 літрів води.
Використовувати ганчірку або губку. Не
потребує змивання і витирання насухо.
1

Концентрований
мультифункціональний
очищувач Mr. Wipes
“Білі квіти”
1600001

146

500 мл

99 грн

160 грн

2,48 ББ

2

Концентрований
мультифункціональний
очищувач Mr. Wipes
“Чистота”
1600000 500 мл

99 грн

160 грн

2,48 ББ

!

Засіб для чищення
унітазу Mr. Wipes
1600024 750 мл

139 грн

230 грн

3,48 ББ

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 поверхні.
Засіб для видалення
накипу та іржі
Mr. Wipes
1600015

1000 мл

119 грн

190 грн

2,98 ББ

1600003 1000 мл

169 грн

270 грн

4,23 ББ

1600002 1000 мл

139 грн

230 грн

3,48 ББ

LIVE WELL

за умови придбання швабри для
прибирання Mr. Wipes на ст.149

MR. WIPES

на засіб для
прибирання на вибір

Застосовується практично
для будь-яких видів поверхонь
і кухонного приладдя, завдяки
відсутності кислот, фосфатів
і відбілювачів

Меламінова губка зроблена з однойменного
матеріалу,
який є складним з’єднанням органічних речовин.
Меламін складається з об’єднання в єдину структуру
відкритих і закритих пор. Така технологія забезпечує
створення матеріалу одночасно твердого, міцного,
м’якого і еластичного.

АКЦІЯ

Де застосовується
незамінними в застосуванні для
видалення забруднень
різного характеру. З легкістю допоможе
видалити плями від фломастера або
маркера на шпалерах. На кухні Чарівна
губка незамінна, як очищувач бруду, іржі,
різного роду нальотів і складних плям.
Магічна губка
Mr. Wipes

1205005 30 шт

7000822

100 грн
69 грн

1,73 ББ

1,23 ББ

80 грн
49 грн

1

ЗНИЖКА

50%

Як використовується

на будь-який засіб для
прибирання на ст.146-147

Безпосередньо перед очищенням
поверхні губку потрібно змочити чистою
водою, злегка віджати.

за умови придбання швабри
для прибирання Mr. Wipes
WIPES
MR.MR
WIPES

Серветка для
взуття Mr.Wipes

ВАШ ІДЕАЛЬНИЙ ПОМІЧНИК
ДЛЯ ШВИДКОГО ПРИБИРАННЯ

ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ
Де застосовується

2

ДЛЯ ДОМУ

WIPES EASY MOP

MR.WIPES MAGIC SPONGE

Підходить для будь-яких поверхонь, у
тому числі для дерева, нержавіючої сталі,
мармуру, граніту, пластику, фарфору,
скла, а також для електроніки.
Як використовується

Вологі серветки
для прибирання Mr. Wipes

1 1205003 — «Бриз океана»
2 1205004 — «Лимон»
40 шт 2,48 ББ

99 грн

160 грн

148

Вологі серветки для ламінату
та паркету Mr. Wipes
1205006

2,48 ББ

підходять
до швабри
для
прибирання

99 грн

160 грн

Швабра для прибирання
Mr. Wipes
9700478 14,48 ББ

579 грн

930 грн

У комплект входить
1 насадка
ручка з 4 частин
10 серветок = 10 прибирань

LIVE WELL

2

Дістати одну серветку з упаковки і
упаковку одразу закрити, щоб уникнути
висихання. 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.

Легка, компактна, прибирає у важкодоступних місцях.
Легко очищує бруд, пил і волосся на гладкій підлозі,
такої як паркет, ламінат, кераміка.

