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Незалежна...



Ще у червні стартував проєкт «Незалежна», який зібрав історії жінок, що повірили у Farmasi 
та разом з нами зробили перший крок до незалежної себе. 5 історій - 5 різних шляхів і один 
єдиний вектор - у щасливе майбутнє!

раса  л  до незалежност !

       спостерігала в соцмережах за дівчиною, яка тепер мій наставник, дуже зацікавили її 
сторіс про програми, премії, які вона отримала, подорожі. Але запитати та попроситись 
до неї в команду я соромилась. І от одного разу вона сама мені написала з пропозицією 
приєднатися до команди і я не вагаючись погодилась. Вважаю, що то була доля! Коли я 
отримала своє перше замовлення і спробувала сам продукт, я зрозуміла, що це кохання 
з першого дотику! Справжнім відкриттям була часникова серія Vitalizing для волосся! Я 
все життя мріяла про довге й густе волосся, стан якого значно погіршився за час декрету, 
а з цією серію я - власниця розкішного здорового та густого волосся. Так і розпочалася 
моя співпраця з Farmasi. Навіть маючи страх спілкування з людьми, я запрошувала нових 
клієнтів і проводила співбесіди - я боролася зі страхами та йшла до своєї цілі. Мій чоловік 
мене дуже підтримував і зараз я вже маю свою команду! Моя мета зараз - довести своїм 
рідним і друзям, що в цій компанії дійсно можна реалізувати свої мрії. Моя мрія - це 
поїхати з родиною за кордон на відпочинок. І завдяки Farmasi, знаходячись у декреті, я 
вже цього літа втілю свою мрію в реальність. Я бажаю усім, щоб вірили в себе, боролися зі 
страхами та йшли вперед долаючи всі перешкоди.

      ісля повернення з Китаю, де я жила і працювала останніх 8 років, мені було дуже важко 
знайти роботу в Україні. Тому я вирішила, що офлайн за копійки працювати не буду і шукала 
роботу онлайн з гнучким графіком, щоб мені подобалась та приносила задоволення. Було важко 
знайти щось. Багато часу було витрачено на пошуки, аж раптом в інстаграмі я побачила цікаве 
оголошення, де мій сьогоднішній наставник набирав до себе в команду дівчат, яких готова була 
вчити з нуля та передавати свої знання. Мене зацікавило, я пішла на співбесіду і спробувала 
пройти безкоштовне навчання. Чесно кажучи, навчання я проходила довго, аж до моменту, поки 
не вирішила спробувати продукцію особисто, щоб розуміти чи можу я її щиро рекомендувати 
іншим. Тоді мій наставник вислав мені різні тестери, з яких найбільше мені сподобалися праймер-
основа під макіяж, всі тональні креми, а ще масажні гелі. Саме з того дня розпочалась моя 
любов до продукції Farmasi. Найулюбленіші - це шампунь та маска для волосся серії чорного 
кмину, що врятували моє волосся, яке я ледь не втратила, після повернення додому з Азії. Хоч 
продукція прийшлася до душі, але було важко виходити за межі зони комфорту - телефонувати 
зацікавленим людям та проводити з ними співбесіду. Але підтримка батьків і мого хлопця не 
дали опустити руки та спонукали йти вперед. Зараз я тільки на початку шляху, але вже закрила 
2-й рівень Експерт Клубу, а найголовніші досягнення ще попереду!
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Рада Явтушенко
Харківська область

Олександра Козак
Івано-Франківськ

     рийшла я у компанію спочатку, як клієнт. Мені дуже сподобалась продукція і я із задоволенням 
рекомендувала засоби своїм близьким. Саме впевненість у якості продукції допомогла мені не 
здатись при перших труднощах і розпочати свій шлях вже як партнер компанії. Свій перший статус 
4% я закрила самостійно, без наставника. Так, вийшло, що дівчина, яка мене зареєструвала, не 
працювала на той період, але це мене не зупинило. Вже пізніше я зв'язалась зі своїм директором 
Оксаною і наступні статуси 6% та 9% ми закривали разом. А далі був важкий етап - погіршилось 
здоров'я і поставлено діагноз - ювенільний паркінсонізм. Інвалідність, розпач, нерозуміння, зневіра, 
обмеження... Мені прийшлось почати все спочатку без підтримки та серйозного ставлення оточення.  
Та я рада, що тоді зробила правильний вибір, завдяки Farmasi я навчилась не соромитись себе та 
своєї інвалідності, я навчилась доглядати за своєю шкірою, розвиватись як особистість та розвивати 
свій бізнес не маючи навіть вищої освіти. Часто бувають моменти коли опускаються руки, але я чітко 
розумію, що покладатись я повинна лише на себе, а не втрачати віру мені допомагає мій теперішній 
наставник - Оксана Лаганяк, якій я безмежно вдячна. Своїм прикладом я допомагаю іншим і разом з 
Farmasi доводжу щодня, що усі мають можливість розвиватись і рости далі. Головне, не боятись змін 
і вірити у свої сили!

      вітлини та новини Farmasi все частіше почали з'являтись в моїй стрічці новин в instagram. Моя 
однокласниця, яка була, на той час, в статусі директор, мало не щодня ділилась інформацією про 
компанію, про можливості співпраці, про якісний продукт. Декрет тільки почався, донечці 3 місяці, 
а в мене в голові мрії, які потрібно здійснювати. Випробувавши продукт, я зрозуміла, що його має 
спробувати кожен. Як зараз пам'ятаю своє перше замовлення, в якому була майже вся серія для 
дому Mr. Wipes.  Ви б бачили мене, з яким задоволенням я відмивала все навкруги. Насправді те, 
що я була задоволена - це нічого не сказати. З того дня я закохана у продукцію Farmasi, а серія з 
Aloe vera стала найулюбленішою. Переконавшись у бездоганності продуктів Farmasi, я розпочала 
свій шлях у компанії. Не буду приховувати, був страх, що не будуть сприймати серйозно справу, в 
яку я докладаю зусилля і яка мені подобається. Багато хто сумнівався, але вже тоді я розуміла, що 
чужа думка для мене не є важливішою за мої мрії та вподобання. Головне, мене підтримує і мотивує 
мій чоловік, я нарешті користуюсь хорошим, безпечним та якісним продуктом, а мій шлях тільки 
починається. Тому бажаю усім мріяти та впевнено крокувати до своїх мрій!

Farmasi доводжу щодня, що усі мають можливість розвиватись і рости далі. Головне, не боятись змін 
і вірити у свої сили!
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Марія Підгірна
Львів

Валентина Туравіна
Харьків

Ірина Деренюк
Тернопільська область
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       Farmasi я була заочно знайома вже давно: бачила багато інформації в інтернеті, а 
ще й знайома дівчина займалась, тому коли мені запропонували приєднатись до компанії 
я одразу погодилась. В першому своєму замовленні я обрала подарунки для подруги 
та, що саме цікаве, їй настільки все сподобалось, що вона досі вдячна мені та є моєю 
постійною клієнткою. А моя любов до Farmasi почалось із серії White+Correct. Я була 
вражена її якості! Декоративна косметика також приємно здивувала, бо сама майстер з 
макіяжу і розуміюсь в цьому. Що вже казати про побутову хімію - вона просто супер! З 
таким якісним продуктом не дивно, що за два місяці я стрімко закрила статус Менеджер 
і зупинятись на цьому не планую. Допомагають мені у цьому мої наставники та моя 
родина, вони вірять в мене, а разом з ними росте моя віра в себе! Так, були й складнощі 
на моєму шляху,  наприклад з набором партнерів, бо існує багато міфів про мережевий 
бізнес, але кожного дня я розвінчую їх особистим прикладом. Головне, не падати духом, 
та йти до своєї мети!
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Тонуючий СС-крем 

400 грн
4,73 ББ50 мл

1104172
порцеляновий

01

1104173 
натуральний

03

1104060 
світлий

02

1104061
темний

04

Крем VFX PRO CC

399 грн

1302716 - Green від почервонінь1

1302715 - Purple для тьмяної 
шкіри

2

4,48 ББ25 мл

Прозора 
матуюча пудра

320 грн
1301391 3,48 ББ14 г

5



6

Косметичка Double 
Lash Extend

399 грн
9000152 8х18х8 см

Матуючі серветки для видалення 
жирного блиску Smart Life

130 грн
SL20001 1,48 ББ100 шт

LIMITED 
EDITION

7

Жіноча парфумована 
вода Signora Pearl

360 грн
1107371 3,73 ББ50 мл

Чоловіча парфумована 
вода Theros

360 грн
1107457 3,73 ББ50 мл

Дієтична добавка 
«Вітамін D3» Nutriplus

1190 грн
14,98 ББ60 капсул9700547
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Гель для душу і піна для 
ванни 2 в 1 

180 грн
2,23  ББ500 мл

1000092 Бриз океану

1 1000090 Магічний нектарин
2

1000091 Квітковий мед3

9

Шампунь Botanics

180 грн
1,98 ББ500 мл

1108194 Herbal Mix

1 1108109 з екстрактом кропиви
2

1108156 з екстрактом шавлії3

3

2

1
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Набір

До складу набору 
входить: 
Тонуючий ВВ-крем 7 в 1 
(відтінок на вибір)
Крем для області 
навколо очей BB 5 в 1 
(відтінок на вибір)
9700636 Пензлик для 
тонального засобу

PK10307

, 8 ББ
грн399 517 грн

Дивись корисні 
поради від
Світлани 
Мєдвєдєвої

1104170
порцеляновий

01

1104171 
натуральний

03

1104058 
світлий

02

1104059
темний

04

1104172
порцеляновий

01

1104173 
натуральний

03

1104060 
світлий

02

1104061
темний

04

1302343
світлий

01

1302345
натуральний

02

1104067
світлий

01

1104068
темний

02
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не містить 
агресивних 

речовин

не містить 
агресивних 

легка текстуралегка текстурапротестовано 
дерматологами
протестовано 

дерматологами

Пензлик для 
тонального засобу

170 грн109грн

9700636 2,73 ББ

3BB-крем для області 
навколо очей 5 в 1

4,98 ББ2 мл

199 грн
320 грн

1

2

Тонуючий СС-крем 

400 грн189 грн

4,73 ББ50 мл
4

1

BB-пудра 
All In One

320 грн199грн

4,98 ББ14 г

5
5

Тонуючий ВВ-крем 
All In One

340 грн209 грн

5,23 ББ50 мл

2

4

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.

01

011

Незалежна
та красива



12

Прозора матова пудра 
позбавляє жирного блиску, а 
також створює ефект «другої 
шкіри» надаючи природній 
вигляд обличчю і надійно 
фіксуючи макіяж.

МАТУЮЧА
ПУДРА

Запечена порцелянова 
пудра Terracotta

710 грн479грн

11,98 ББ10 г

1302467
світлий

01
1302468
темний

02Вирівнює тон шкіри, 
створюючи бездоганний 
колір обличчя. Забезпечує 
гладкий, оксамитовий та 
сяючий вигляд із високим 
покриттям, завдяки формулі 
з мінералами.

TERRACOTTA
ПУДРА 

Прозора 
матуюча пудра

320 грн139грн

1301391 3,48 ББ14 г
Моно тіні для повік

220 грн139грн

3,48 ББ5 г

сатинові
Створюють ніжне 

мерехтіння та легкі 
переливи.

матові
Ідеальний варіант 

для денного 
макіяжу.

шимерні
Містять великі 
блискітки, що 

забезпечує яскраве 
і помітне сяйво.

Надає шкірі інтенсивне та насичене 
сяйво, завдяки високій пігментації. 
Зміцнює ділянки, куди світло 
потрапляє природним чином, ще 
більш насичуючи шкіру сяйвом.
Хайлайтер надає шкірі більш свіжий 
вигляд і дозволяє контурувати 
обличчя.

TERRACOTTA
ХАЙЛАЙТЕР

1301372
мокрий асфальт

05

1301380
бежевий сатин

13

1301373
магічна зірка

06

1301379
рожевий кекс

12
1301382 
цукрова слива

15

1301384
червона глина

17

Хайлайтер 
Terracotta

580 грн359грн

1302466 8,98 ББ10 г
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1302447
порцеляновий

00

1302421 
ваніль

01

1302422
натуральний 
беж

02

1302423 
темний беж

03

1302448
натуральний 
рожевий

04

Сучасна технологія розсіює 
і відбиває промені світла, 
залишаючи шкіру матовою і 
не обтяжує її.

Тональний крем 
з ефектом фотофільтру 
VFX PRO Camera Ready

349грн
560 грн
8,73 ББ30 мл

Допомагає зволожити шкіру
та готує її до макіяжу. Надає 
шкірі свіжий і природній 
вигляд.

14
340 грн

Праймер-основа під макіяж 
VFX PRO  Camera Ready

209грн

1302449 5,23 ББ25 мл

2

2

Крем для стробінгу 
VFX PRO Camera Ready

5,23 ББ1302536 25 мл

209грн
340 грн

1

1

легке і невагоме 
покриття

легке і невагоме 
ЕТАПИ НАНЕСЕННЯ:

1 база під макіяж VFX на 
все обличчя (стробінг 
або матуючий)

2
коригувальний крем 
VFХ Pro CC Green або 
CC Purple на проблемні 
зони

4 пудра, рум'яна, 
хайлайтер

3
тональний крем 
похлопуючими рухами 
(краще спонжем для 
макіяжу)
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Крем VFX PRO CC Green 
від почервонінь

4,48 ББ1302716 25 мл

179грн
399 грн

Крем VFX Pro CC Green
від почервонінь з зеленими 
пігментами приховує 
почервоніння і недоліки 
шкіри, дозволяючи шкірі 
досягти природного кольору 
і вирівнює тон. 

Крем VFX PRO CC Purple 
для тьмяної шкіри

4,48 ББ1302715 25 мл

179грн
399 грн

Крем VFX Pro CC Purple для тьмяної 
шкіри з пурпуровими пігментами 
допомагає надати природний вид 
блідій або жовтій шкірі і скорегувати її 
тон.
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1302533 
молочний

03

1302534 
бежевий

04

1302535
медовий

05

1302532 
персиковий

02

1302531 
порцеляновий

01

1302492
світлий

01

1302493
порцеляновий

02

1302494
натуральний

03

1302495
пісочно-бежевий

04

1302496
бронзовий

05

Рідкий консилер 
Full Coverage

240 грн149грн

3,73 ББ7 мл

Матуючий тональний 
крем Stay Matte

189грн
300 грн

4,73 ББ30 мл

Створити бездоганний макіяж тепер стало ще простіше завдяки 
тональному крему Stay Matte Foundation. Особлива формула забезпечить 
легке невагоме покриття, приховає недосконалість і зробить поверхню 
обличчя ідеально матовою.

05
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різних
відтінків

Рідкі тіні для повік

159грн
259 грн
3,98 ББ7 мл

03

06 02

04 07

01

1301524 спалах світла

1301525 джокер

1301526 мерехтіння тюльпана 1301528 глибока синь

1301534 перли

1301529 гавайська засмага

1301527 золотий блиск

Колекція нових рідких тіней для повік, що 
включають металеві та глітерні відтінки для 
створення денного та вечірнього макіяжу.

Інтенсивний колір рідких тіней 
для повік

Рідкі тіні на водній основі 
для всіх відтінків шкіри і 
кольору очей
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Набір

До складу набору 
входить: 
Кремові тіні для повік 
(відтінок на вибір)
1301490 Праймер для 
повік
1301354 Гелева 
підводка для очей

PK10308

,48 ББ
грн379 437грн

1301491 
рожеве 
сяйво

1301494 
червона 
глазурь

1301492 
коричневий 
цукор

1301495 
золотий 
вибух

1301493 
трендовий 
помаранчевий

03 0201 0405

Незалежна
та грайлива

1

2

3

215 грн139грн

Гелева підводка 
для очей
1301354 3,48 ББ3 г

1 Кремові тіні для повік

270 грн169грн

4,23 ББ3 г

2

200 грн119грн

Праймер для повік
1301490 2,98 ББ3 г

3
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Палетка тiней Iconic

799 грн499грн

1302526 12,48 ББ12 г

Трендовий яскравий 
макіяж.
12 кольорів – 4 матових 
та 8 сатинових.

Палетка тiней 
Glam Up

799 грн499грн

1302527 12,48 ББ12 г

Класичні кольори для 
денного і вечірнього 
макіяжу. 
12 кольорів – 8 матових 
та 4 сатинових.

Палетка тiней 
Wanderlust

1119 грн699грн

1302528 17,48 ББ16,2 г

Максимум кольорів для 
різних образів.
18 кольорів – 7 матових 
та 11 сатинових.

4

4

6

6

5

5

Класичні кольори для 
денного і вечірнього 
макіяжу. 
12 кольорів
та 4 сатинових.

17,48 ББ

Трендовий яскравий 
макіяж.
12 кольорів
та 8 сатинових.

12,48 ББ

WANDERLUST GLAM UP ICONIC
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Контурінг
1 крок

Контурінг
1 крок

Матові рум’яна
3 крок

Хайлайтер
3 крок

Хайлайтер
3 крок

Палетка для контурінгу
1302511 8,48 ББ15 г

540 грн339грн

Палетка для обличчя 
Peach Bite

720 грн449грн

1302520 11,23 ББ15 г

Бронзатор
2 крок

Палетка для обличчя 3 в 1

540 грн339грн

1302519 8,48 ББ15 г
Палетка хайлайтерів

540 грн339грн

1302518 8,48 ББ15 г

1301364   Vice Brown

1301366  Sunset Kiss

1301363  Ultimate Smokey

1301365  Vintage Season

Палетка тіней
для повік

510 грн319грн

7,98 ББ6 г

Завдяки насиченим 
кольорам і їх м’якій 
структурі зберігається 
висока якість передачі 
кольору, що має 
довготривалий ефект.
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триму  знижку 2  на буд ку ту

к
і к

і

за умови придбання палетки тіней для повік
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триму  знижку 2  к
і к

і

за умови придбання палетки тіней для повік

Туш для вій Starlook

360 грн239грн

1301111 5,98 ББ12 мл

укріплення 
кератином
укріплення 
кератином

Туш для вій Optimal Style
1301015 8 мл

220 грн139грн

3,48 ББ

потрійний 
ефект
потрійний 
ефект

Щіточка розділяє і 
піднімає вії біля кореня

Максі - щіточка забезпечує 
неймовірний об’єм
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на буд ку тук
і к

і

за умови придбання палетки тіней для повік

Туш для вій Zen

180 грн109грн

1301322 2,73 ББ8 мл

ефект 
накладних 
вій

ефект 
накладних 
вій

Щіточка - гребінець фарбує 
від коренів і до кінчиків

Туш для вій Extreme Curl

290 грн179грн

1301347 4,48 ББ14 мл

насичений 
колір
насичений 
колір

Густа щіточка із синтетичних 
волокон створює вигин
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триму  знижку 2  к
і к

і

за умови придбання палетки тіней для повік

Щіточка профарбує навіть 
найкоротші волоски

Щіточка з вигином, що 
подовжує кожну вію

Туш для вій 3D Effect

270 грн169грн

1301344 4,23 ББ10 мл

ляльковий 
3D ефект
ляльковий 
3D ефект

Туш для вій 
Limitless Volume

479 грн299грн

1301396 7,48 ББ14 мл

інноваційна 
формула з 
капіксилом

інноваційна 
формула з 
капіксилом
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на буд ку тук
і к

і

за умови придбання палетки тіней для повік

Унікальна щіточка для 
створення ефекту накладних вій

Щіточка зі штучного ворсу, 
що не склеює вії

Туш для вій Double 
Lash Extend

290 грн199грн

1301518 4,98 ББ12 мл

419 грн259 грн

Веганська туш для вій 
Green Vegan Mascara

6,48 ББ1301519 12 мл

містить 
карнаубський 
віск

містить 
карнаубський 
віск

ефект 
накладних вій
ефект 
накладних вій
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Набір

До складу набору 
входить: 
Бронзуюча пудра, 
(відтінок на вибір)
1000211 Суха 
бронзуюча олія

PK10309

1 ,48 ББ
грн699 768 грн

Незалежна
та сонячна

невагоме 
покриття
невагоме 
покриття

ніжний 
аромат
ніжний 
аромат

яскравий 
блиск 

яскравий 
блиск 
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Суха бронзуюча олія пом’якшує шкіру і надає їй блиску та мерехтіння, 
завдяки м’якій текстурі та блискіткам, що знаходяться в ній. Суха олія не 
залишає жирного відчуття, даруючи неймовірний аромат та блиск шкірі. 
Ви можете підкреслити засмагу ніжним мерехтінням, наносячи на тіло 
(зону декольте, ноги та руки).Також ви можете наносити олію на волосся 
для надання йому блиску та шовковистості, а також змішувати з кремом 
для обличчя або тональним кремом.

Бронзуюча пудра надає обличчю відтінок природної 
засмаги в будь-яку пору року. Вона освіжає, рівномірно 
покриває та вирівнює тон шкіри, не збиваючись у 
грудочки. Приховує недоліки та додає обличчю легкого 
бронзового сяйва на весь день.
До складу пудри входять пігменти та дрібні 
світловідбивні часточки, які створюють приємний ефект 
засмаги.  Пудру можна наносити як на все обличчя, 
так і виділяти з її допомогою окремі зони - вилиці, 
підборіддя, чоло - для створення рельєфу.
Наносити щіточкою для пудри на
зволожувальний крем або вже на макіяж.

Суха бронзуюча олія

560 грн399грн

1000211 9,98 ББ20 мл

Бронзуюча пудра

520 грн369грн

9,23 ББ10 г

Бронзуюча пудра - 2 ексклюзивні відтінки!

Суха бронзуюча олія

1000212 
світлий

01

1000213 
темний

02
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1303760 
червоний

1303761
сливове варення

1303762
ніжно бежевий

1303763
домашня троянда

1303764
родзинка

1303765
рожеві пелюстки

1303766
солодощі

1303767
плюш

1303768
трояндовий сад

1303769
вишенька на торті

20

21

15

19

16

18

27

44

10

11

140 грн109 грн

Губна помада 
True Color

2,73 ББ4 г

ПОМАДА 
TRUE COLOR

насичений колір
різноманітність відтінків
легке нанесення

1303770
червоно-гарячий

1303771
рожевий

1303772
мерло

1303774
плітарка

1303776
таїті

1303773
бежевий

1303777
трохи оголена

1303775
стигла слива

1303779
цукерочка

1303778
лоліта

03

09

12

25

27

14

34

26

36

35

199 грн129 грн

Матова помада 
Mattе Rouge

3,23 ББ4 г
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МАТОВА ПОМАДА 
MATTE ROUGE

рівномірне нанесення
матові кольори
формула з 
антиоксидантами 
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1303561 ніжно-нюдовий

01

1303563 ягідний пиріг

03

1303718 справжній нюд

08

1303719 оксамитовий нюд

09

1303566 палке кохання

06

1303562 м’який поцілунок

02

1303717 нюдове кохання

07

220 грн139 грн

Матова помада BB
3,48 ББ4 г

МАТОВА 
ПОМАДА BB

матове покриття
додаткове зволоження
довготривалий ефект
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Блиск для губ

260 грн159 грн

3,98 ББ4,5 мл

1303737 солодкий рожевий

1303738 жувальна гумка

1303740 пурпурний блиск

01 03

02

БЛИСК ДЛЯ ГУБ 
MISS SPARKLE

неймовірний блиск
зручний аплікатор
нелипка формула

природні відтінки 
глянцеве покриття
стійка формула Блиск для губ «Nude 

for All Lip Gloss»

318 грн199 грн

4,98 ББ4 мл

1303746
ніжний корал

03

1303748
французський 
поцілунок

05

1303745
рожевий шовк

02

1303747
соковитий персик

04

1303749
пелюстки троянди 

06

1303744
легкий флірт

01

БЛИСК ДЛЯ ГУБ 
NUDE LIP GLOSS
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щільна текстура
бездоганний контур
матовий фініш

270 грн169 грн

Рідка матова 
помада для губ

4,23 ББ4 мл

1303704 дика 
троянда

1303698 досконалий 
рожевий

1303701 сонячний 
бриз

1303700 таємний 
вечірній

1303702  секрет 
кохання

1303699 червоне 
кохання

1303656 нюдовий

1303657 богиня

1303697 темний 
нюдовий

1303659 справжня 
впевненість

1303531 рожевий 
мус

1000214 рожеве 
ретро

1000215 завжди 
поруч

1000217 рожева 
мрія

1000216 ніжний
фіолет

1000218 спекотний
день

01

03

04

08

06

09

05

103

203

204

206

207

208

210

209

211

РІДКА МАТОВА 
ПОМАДА

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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БЛИСК ДЛЯ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ГУБ

дивовижний блиск
спокусливі та пухкі губи
акуратне нанесення

живлення та відновлення
глибоке зволоження
легке нанесення

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
240 грн149 грн

Бальзам для губ
3,73 ББ4 г 1303759

240 грн149 грн

Блиск для  
збільшення губ

3,73 ББ1303660 4 мл
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Водостійкий олівець 
для очей Express

159 грн

3,98 ББ1 г

260 грн
1000015 
чорний

1000016 
темно-синій

1000017 
темно-
коричневий

1000018 
зелений металік

1000019 
блакитний

0104

05 02 06

Олівець для губ 
Lip Liner

89 грн

2,23 ББ1 г

150 грн

1000026 
бузок

1000030 
карамель

1000035
пісочний

1000032 
кавовий

1000036 
темний бордо

1000033 
персиковий

1000037 
шоколадний

1000034 
натуральний

1000027 
вогняний

1000028 
аметист

1000029 
червоний

203

223

227201

212

220

204

219

207

226

222

Підводка для очей 
Deep Look

160 грн99 грн

2,48 ББ5 г

1301001 з товстим пензликом 

1301002 з тонким пензликом

Підводка-фломастер 
Artliner

400 грн249 грн

6,23 ББ1,2 мл9700763

Підводка-фломастер 
Inkliner

400 грн249 грн

6,23 ББ1,2 мл

1000025 
чорний

1000041 
темно-коричневий

1000042 
темно-синій

1000043 
блакитний

1000045 
зелений
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Автоматичний олівець 
для очей Extralast

169 грн

4,23 ББ1 г

270 грн1000021
чорний

1000022
сірий

1000023
коричневий 
металік

1000024
сяйний 
смарагдовий

1000020
темно-синій

0203

040601

Олівець для очей 
Express

89 грн

2,23 ББ1 г

150 грн

1000005
чорний

1000006
білий

1000009
кавовий

1000010
сапфір металік

1000011
темний синій

1000012
темний сапфір

1000013
металік

1000014
смарагд металік

1000008
хакі металік

01 05

08 07

06 10

04 09

02
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500 грн259грн

Сироватка 
для вій та брів
1301292 12 мл 6,48 ББ

CИРОВАТКА
ДЛЯ БРІВ І ВІЙ

Сироватка дарує ідеальний 
догляд для тих, хто хоче мати 
більш густі, міцні, об’ємні, здорові 
вії та брови.

1. Нанесіть на корені вій тонкою 
спеціальною щіточкою. 
2. Нанесіть на брови гребінцевою 
щіточкою.

Ефект вже помітний 
за 8 тижнів регулярного 
використання.

1000038
лате

1000039
кавовий

1000040
еспресо

02

01

03

Олівець для брів 
Eyebrow Liner

159грн

3,98 ББ1 г

260 грн

Туш для брів

260 грн159грн

3,98 ББ5 г

01 1301392  молочний шоколад 02 1301393  темний шоколад

Палетка тіней
для брів

480 грн299грн

7,48 ББ6 г

1301506
світло-
коричневий

1301328
темно-
коричневий

1301327
коричневий

02

01 03
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колір + форма
2 в 1

ТРИ КРОКИ ДО ІДЕАЛЬНОГО ПОГЛЯДУ

1301427

1301427 3,73 ББ5 мл

Гель для брів

240 грн149грн
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Двофазний засіб для 
демакіяжу

290 грн179грн

1302712 4,48 ББ225 мл

2

2

Серветки для демакіяжу

100 грн59грн

1201006 1,48 ББ20 шт

3

3

Міцелярна вода

220 грн139грн

1302711 3,48 ББ225 мл

1

1

Натуральне мило

139 грн89грн

1119072 хамам1

1119096 з перлинами2
2,23 ББ125 г

2

1

PEARL & HAMMAM
НАТУРАЛЬНЕ МИЛО
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Трояндова вода 
Naturelle

160 грн99грн

1103167 2,48 ББ225 мл

Натуральна трояндова 
вода Farmasi Naturelle
розроблена у лабораторії 
Farmasi із унікальних видів 
квітів - дамаської троянди з 
міста Іспарта - батьківщини 
цієї квітки. Трояндова 
вода має антиоксидантні, 
антибактеріальні та 
протимікробні властивості, 
а природні активні сполуки 
засобу запобігають сухості 
та оновлюють шкіру, роблячи 
шкіру м'якою та шовковистою. 
Завдяки своїй легкій формулі 
вода легко поглинається.

100% 
трояндова 
вода

100% 
трояндова 
вода

бездоганний 
догляд
бездоганний 
догляд



Набір пензликів 
для макіяжу з 
косметичкою 
PRO

1150 грн699грн

9700279 17,48 ББ

Рожевий набір 
пензликів для 
макіяжу з 
косметичкою

680 грн449грн

9700278 11,23 ББ

Леопард набір 
пензликів для 
макіяжу з 
косметичкою

680 грн449грн

9700276 11,23 ББ

Набір пензликів 
для макіяжу з 
косметичкою 
Soft Pink

700 грн439грн

9700280 10,98 ББ

40

1302417 2,73 ББ115 мл

Фіксатор макіяжу

180 грн109грн

Косметичка Double 
Lash Extend

399 грн169грн

9000152 8х18х8 см 4,23 ББ

зберігає 
насиченість 
кольорів

зберігає 
насиченість 
кольорів

фіксує макіяж 
на весь день

Фіксатор макіяжу

фіксує макіяж 
на весь день
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1

Спонж для макіяжу

230 грн139грн

9700647 3,47 ББ7,5х5 см

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

Розпушувальний 
гребінець

190 грн119грн

9700649 2,98 ББ

1 Спонж для очищення 
обличчя

290 грн179грн

9700650 4,48 ББ10х7,5 см

Інструмент для видалення 
чорних цяток

100 грн59грн

9700648 1,48 ББ13,5х0,5 см

Чарівна паличка:
для очищення чорних 
цяток та білих вугрів

із нержавіючої сталі

2 Спонж крупнопориста 
целюлоза

135 грн89грн

9700632 2,23 ББ8х8 см

1

9700645 6,23 ББ

Щітка для нанесення 
тону та пудри

400 грн249грн

17х4 см

2

9700646 5,48 ББ

Щітка для нанесення 
тону та контурінга

350 грн219грн

16х3 см

Щипці для 
завивки вій
9000292 2,23 ББ

135 грн89грн

щипці не виривають, не 
заламують, не псують вії;
додадуть гарний і 
чіткий вигин навіть для 
найкоротших і тонких вій; 
дуже прості, легкі в 
застосуванні, довговічні.зображення може 

відрізнятись від 
оригіналу
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1

2
3

Скошений пензлик 
для рум’ян

140 грн99грн

9700633 2,48 ББ

2 3 Плаский пензлик 
для макіяжу "Кабукі"

320 грн199грн

9700847 4,98 ББ

4

Пензлик для 
тонального засобу

170 грн109грн

9700636 2,73 ББ

4Двосторонній пензлик 
для макіяжу

205 грн139грн

9700638 3,48 ББ
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Бере участь 
у акції
деталі на 
стор. 10

Пензлик для 
коректора/консилера

290 грн179грн

9700846 4,48 ББ
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5

6

7

8

9

9700325 1,23 ББ

Пензлик для 
підведення очей

55 грн49грн

9Щіточка-пензлик 
для брів і вій

100 грн69грн

9700637 1,73 ББ

8Пензлик для тіней

105 грн69грн

9700634 1,73 ББ

76 Пензлик для 
розтушовування тіней

110 грн69грн

9700845 1,73 ББ
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АРОМАТНІ СОЛОДОЩІ БОЖЕСТВЕННИЙ АРОМАТ 

Жіноча парфумована 
вода Motto

720 грн449грн

1107395 11,23 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Hera

640 грн399грн

1107491 9,98 ББ65 мл
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НІЧНІ ТАЄМНИЦІ НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ СТИЛЬ   

Жіноча парфумована 
вода Reina Midnight

660 грн439грн

1107274 10,98 ББ65 мл

Жіноча парфумована 
вода Sensational
1107039 50 мл

685 грн459грн

11,48 ББ
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БЕЗМЕЖНА РАДІСТЬ ЯСКРАВА ПРИСТРАСТЬ

Жіноча парфумована
вода Cheer

560 грн349грн

1107455 8,73 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Chase Me

670 грн399грн

1107369 9,98 ББ50 мл
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ЧАРІВНІ ОБІЙМИНЕЗАБУТНІ НОТИ

Жіноча парфумована 
вода Ruya

640 грн399грн

1107432 9,98 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Tonteria

449 грн399грн

1107533 9,98 ББ45 мл
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ЗАКОХУЙ У СЕБЕ РОЗКІШ ПОЧУТТІВ 

Жіноча парфумована 
вода Madame

790 грн489грн

1107433 12,23 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Omnia

640 грн399грн

1107414 9,98 ББ50 мл
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ВОЛОДАР ІМПЕРІЇ ЧУТЛИВА ЖІНОЧНІСТЬ

Жіноча парфумована 
вода Glamorous

685 грн459грн

1107038 11,48 ББ50 мл

Чоловіча парфумована 
вода Imperium

640 грн399грн

1107415 9,98 ББ50 мл
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ПОПАДАННЯ В ЦІЛЬ ЗВІЛЬНИ СЕБЕ

Чоловіча парфумована 
вода Shooter’s man
1107052 100 мл

685 грн449грн

11,23 ББ

Чоловіча парфумована 
вода Gaucho

685 грн449грн

1107025 11,23 ББ100 мл
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РІШУЧИЙ І МУЖНІЙ МУЖНІСТЬ В ДЕТАЛЯХ 

Чоловіча парфумована 
вода Monsieur

790 грн489грн

1107434 12,23 ББ100 мл

Чоловіча 
парфумована 
вода Baoli 

798 грн499грн

1107522 12,48 ББ90 мл
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Чоловіча парфумована 
вода Charm

595 грн399грн

1107329 9,98 ББ75 мл

Чоловіча парфумована 
вода NO.70

600 грн399грн

1107484 9,98 ББ80 мл

ВІЧНА КЛАСИКА ТВОЯ ХАРИЗМА
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И
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O
K 

W
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L

135 грн79грн

Бальзам після 
гоління Gaucho
1111070 1,98 ББ100 мл

3

135 грн79грн

Бальзам після 
гоління Shooter’s 
man
1111071 1,98 ББ100 мл

4

135 грн79грн

Бальзам після 
гоління Monsieur
1111068 1,98 ББ100 мл

2

Бальзам після 
гоління Baoli

135 грн79грн

1111072 1,98 ББ100 мл

5

5

Бальзам після 
гоління Imperium
1111069

135 грн79грн

1,98 ББ100 мл

1

1

2

3

4
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Парфумований 
лосьйон для тіла 
Reina Midnight

135 грн79 грн

1103254 1,98 ББ100 мл

5

2

Парфумований 
лосьйон для тіла 
Motto

135 грн79 грн

1103237 1,98 ББ100 мл

6

1

Парфумований 
лосьйон для тіла 
Sensational

135 грн79 грн

1103226 1,98 ББ100 мл

7

3

Парфумований 
лосьйон для тіла 
Hera

130 грн79 грн

1119088 1,98 ББ100 мл

1

Парфумований 
лосьйон для тіла 
Omnia

135 грн79 грн

1103239 1,98 ББ100 мл

2

Парфумований 
лосьйон для тіла 
Glamorous

135 грн79 грн

1103224 1,98 ББ100 мл

4

Парфумований 
лосьйон для тіла 
Madame

135 грн79 грн

1103238 1,98 ББ100 мл

3

4

Д
О

ГЛ
ЯД

 З
А 

Ш
КІ

РО
Ю

LO
O

K 
W

EL
L

5

6

7



56

Жіноча парфумована 
вода Signora Amethyst

360 грн219грн

1107489 5,48 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Signora Pearl

360 грн149грн

1107371 3,73 ББ50 мл

360 грн219грн

Жіноча парфумована 
вода Signora Diamond
1107487 50 мл 5,48 ББ

Жіноча парфумована 
вода Signora Emerald

360 грн219грн

1107488 5,48 ББ50 мл

Чоловіча парфумована 
вода Signor Jade 
1107375 50 мл

360 грн219грн

5,48 ББ

6

2

2

1

1

5

5

4

4

3

3

Жіноча парфумована 
вода Nymphe

370 грн229грн

1107387 5,73 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Bianca
1107499 5,48 ББ50 мл

360 грн219грн

АР
О

М
АТ

И
LO

O
K 

W
EL

L

Чоловіча парфумована 
вода Shooter’s man

360 грн219грн

1107458 5,48 ББ50 мл

Чоловіча парфумована 
вода Theros

360 грн149грн

1107457 3,73 ББ50 мл

Чоловіча парфумована 
вода Signor Onyx

360 грн219грн

1107490 5,48 ББ50 мл

багатогранність 
нот

багатогранність 

насичена 
концентрація

насичена 
концентрація

стійкий 
аромат 
стійкий 

7

7

8

8 9 10

9

10

6



ЖІНОЧІ ДЕЗОДОРАНТИ

ЖІНОЧІ АНТИПЕРСПІРАНТИ

ЧОЛОВІЧІ ДЕЗОДОРАНТИ

ЧОЛОВІЧІ АНТИПЕРСПІРАНТИ

Нове покоління
захисту!

надійний захист 
до 24 годин

надійний захист не залишає 
слідів на одязі

захисту!

не залишає не спричиняє 
подразнення

захисту!

не спричиняє 

Жіночий роликовий 
дезодорант

130 грн79грн

1,98 ББ50 мл

4 1107495 - Sensational
5 1107496 - Reina Midnight
6 1107497 - Omnia
7 1107498 - Ruya

2

1

Чоловічий роликовий 
дезодорант

130 грн79грн

1,98 ББ50 мл

8

1107492 - No70
9 1107493 - Shooter’s Man
10

1107494 - Charm

Чоловічий роликовий 
антиперспірант

130 грн79грн

1,98 ББ50 мл

11 1107503 - Extra Cool
12 1107515 - Gentle Fresh

12

Жіночий роликовий 
антиперспірант

130 грн79грн

1,98 ББ50 мл

1
1107501 - Soft Petals2
1107502 - Fresh Nature3

1107514 - Clean Senseожен 
други

дезодорант

58

к і

зі знижко

2

4

3
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НОВИНКА

Свіжий та ефективний захист протягом усього літа завдяки серії Stay Fresh. Дезодорант-
спрей підтримує свіжість шкіри та регулює потовиділення. Зручний у використанні, 
забезпечує цілодобовий захист від вологи та неприємних запахів, навіть при активних 
фізичних вправах. Без парабенів, барвників та алюмінію.

Інтенсивний захист та свіжість

не залишає 
слідів на одязі

фізичних вправах. Без парабенів, барвників та алюмінію.

не залишає 
слідів на одязізахист 24/7

фізичних вправах. Без парабенів, барвників та алюмінію.

захист 24/7 освіжає та дарує 
відчуття чистоти

фізичних вправах. Без парабенів, барвників та алюмінію.

освіжає та дарує 
відчуття чистоти

Жіночий дезодорант 
Stay Fresh Powder

180 грн109грн

1107406 2,73 ББ150 мл

2

2

Жіночий дезодорант 
Stay Fresh Comfort

180 грн109грн

1107408 2,73 ББ150 мл

3

3

Чоловічий дезодорант 
Stay Fresh Sport

180 грн109грн

1107405 2,73 ББ150 мл

4

4

Чоловічий дезодорант 
Stay Fresh Aqua

180 грн109грн

1107404 2,73 ББ150 мл

5

5

Жіночий дезодорант 
Stay Fresh Cotton

180 грн109грн

1107407 2,73 ББ150 мл

1

1

Гель для душу і піна для 
ванни 2 в 1 "Магічний 
нектарин"

190 грн89грн

1000090 2,23 ББ500 мл

Привабливий та інтригуючий 
аромат фруктових та соковитих нот 
з середземноморського нектарину 
огортає вашу шкіру.

зволожена 
шкіра

зволожена 
шкіра

пухка пінапухка піна

2 1в
Гель для душу і піна 
для ванни 2 в 1  
"Бриз океану"

190 грн89грн

1000092 2,23 ББ500 мл

Гель для душу і піна 
для ванни 2 в 1  
"Квітковий мед"

190 грн89грн

1000091 2,23 ББ500 мл

Освіжаючий морський 
аромат заряджає 
енергією після 
активного дня.

Унікальний аромат жимолості 
переносить з недр природи у 
вашу ванну кімнату.
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яскравий 
аромат

яскравий 
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Лак для волосся Smart Life

230 грн139 грн

SL30001 Надсильна фіксація1

SL30002 Ультрасильна фіксація2
3,48 ББ300 мл

21

Зачіска потребує стійкої фіксації?

Лаки для волосся з кератиновим 
лікуванням волосся забезпечують надійну 
стійку фіксацію зачіски протягом 24 годин, не 
обтяжуючи волосся та створюючи неймовірний 
вигляд.

Матуючі серветки для видалення 
жирного блиску Smart Life

130 грн59грн

SL20001 1,48 ББ100 шт

Позбавитись від блиску обличчя?

натуральний 
делікатний 
асорбент

натуральний 
делікатний 

очищає та 
освіжає шкіру 

обличчя

очищає та 
освіжає шкіру 

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. 
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Дезодорант для взуття 
Smart Life

160 грн99 грн

SL40002 2,48 ББ150 мл

Нейтралізатор запахів 
Smart Life

180 грн109 грн

SL40001 2,73 ББ300 мл

Неприємні запахи від улюбленців? Нейтралізувати неприємні запахи?

Нейтралізатор запахів тварин усуває неприємні запахи, 
не блокуючи нюхові рецептори людини.
Безпечний для людей, тварин і рослин (при використанні 
відповідно до інструкції). Може використовуватися як в 
приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Дезодорант для взуття має антибактеріальну дію та 
усуває неприємні запахи при носінні взуття швидко та 
на довготривалий час. Захищає від поту і надає ногам 
свіжість, знищує бактерії.
Його вдосконалена формула бореться з бактеріями 
і грибком, які є причиною неприємних запахів. Засіб 
підходить для будь-якого взуття з будь-якого матеріалу. 
При регулярному використанні результат ще більш 
помітний.
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Ополіскувач для 
ротової порожнини 
Smart Life

109 грн69 грн

SL20003 1,73 ББ500 мл

Ополіскувач для 
ротової порожнини 
Smart Life

150 грн89 грн

SL20004 2,23 ББ700 мл

Необхідно освіжити подих?

Ополіскувач для ротової порожнини 
освіжає подих та знімає зубний наліт, 
попереджуючи карієс та використовується 
для профілактики запалення ясен.

Повернути свіжість обличчю?

НОВИНКА

Патчі під очі Smart Life з 
Біозолотом та Колагеном

49 грн29грн

SL20002 0,73 ББ2 шт

з колагеном 
та біозолотом
з колагеном 
та біозолотом

вирівнює 
мікрорельєф
вирівнює 
мікрорельєф

надає глибоку 
антиоксидантну 
дію 

надає глибоку 
антиоксидантну 
дію 

розгладжує 
дрібні 
зморшки

розгладжує 
дрібні 
зморшки
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Маски захисні 
тришарові з м'якими 
вушками Smart Life

50 грн35 грн

SL50002 0,88 ББ5 шт

Маска перешкоджає попаданню бактерій 
і забруднюючих речовин в дихальні 
шляхи людини. Зручна для користування, 
не обмежує дихання. Складки на масці 
збільшеної глибини сприяють найкращому 
розташуванню на обличчі.

5 шт. набір для всієї родини

3 шари для 
надійного 
захисту

зручний носовий 
фіксатор

тришаровий ультра 
м'який матеріал

захист від 
бактерій до 99%

еластичні завушники, що 
запобігають натиранню

РОЗУМНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ
ВСІЄЇ СІМ’Ї!

НОВИНКА



Кокос містить насичені жирні олії, вітаміни В1, 
В2, С, Е, залізо, магній, калій, кальцій, фосфор, 
цинк. До його складу входять амінокислоти, 
фруктоза, глюкоза і сахароза

використовується для регулярного догляду за 
волоссям і тілом;
пом'якшує шкіру та волосся і одночасно 
захищає від дії шкідливих факторів; 
стимулює відновлення епідермісу

Крем для рук 
Coconut
1109239 75 мл

6

100 грн59грн

1,48 ББ

Рідке мило для 
рук Coconut

130 грн79грн

1109236 1,98 ББ325 мл

2 Гель для душу 
Coconut

150 грн89грн

1103306 2,23 ББ360 мл

3

Лосьйон для рук 
та тіла Coconut

150 грн89грн

1103307 2,23 ББ200 мл

5

Шампунь 
Coconut

150 грн89грн

1108200 2,23 ББ360 мл

1

Кондиціонер для 
волосся Coconut

160 грн99грн

1108201 2,48 ББ200 мл

4

NATURELLE
КОКОСОВА СЕРІЯ

66

Набір

До складу набору 
входить: 
1103306 Гель для душу 
1103307 Лосьон для 
рук та тіла
1108200 Шампунь
1109236 Рідке мило 
для рук
1108201 Кондиціонер 
для волосся
1109239 Крем для рук

PK10310

, 8 ББ
грн399 5 4 грн Незалежна

та ніжна

6

2

3

5

1

4
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Серія Naturelle з оливковою олією розроблена із турботою для 
вашої шкіри. Вона глибоко зволожує і живить. Оливкова олія 
містить вітамін Е, що нейтралізує дію вільних радикалів (через 
них шкіра швидше в'яне і з'являються зморшки).

Вітаміни А і D, що містяться у складі, беруть участь в оновленні 
епідермісу, зменшують кількість ороговілих частинок шкіри, а 
каротин захищає шкіру від впливу UV-променів.

Крем для рук 
Olive Oil
1109043 75 мл

100 грн59грн

1,48 ББ

Рідке мило для 
рук Olive Oil

130 грн79грн

1109241 1,98 ББ325 мл

Лосьйон для тіла 
та рук Olive Oil

150 грн89грн

1103275 2,23 ББ200 мл

NATURELLE
ОЛИВКОВА СЕРІЯ

Гель для душу 
Olive Oil

150 грн89грн

1103313 2,23 ББ360 мл

Шампунь 
Olive Oil

150 грн89грн

1108205 2,23 ББ360 мл

Кондиціонер для 
волосся Olive Oil

160 грн99грн

1103278 2,48 ББ200 мл
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Набір для комплексного догляду Sea Therapy прекрасно поєднує цілющу 
дію водоростей з ароматом свіжого морського бриза. 

Комплекс морських мінералів надає шкірі м'якість і бархатистість, 
запобігає пересиханню шкіри, також знімає подразнення. Природна серія 
Sea Therapy має тонкий приємний морський аромат. Делікатне очищення і 
зволоження - головне завдання Sea Therapy.

Крем для обличчя 
Sea Therapy

160 грн99грн

1104133 2,48 ББ110 мл

Лосьйон для тіла 
та рук Sea Therapy

150 грн89грн

1103276 2,23 ББ200 мл

Крем для рук 
Sea Therapy
1109056 75 мл

100 грн59грн

1,48 ББ

Рідке мило для 
рук Sea Therapy

130 грн79грн

1109240 1,98 ББ325 мл

NATURELLE
МОРСЬКА СЕРІЯ

Кондиціонер для 
волосся Sea Therapy

159 грн99грн

1108202 2,48 ББ200 мл

Гель для душу 
Sea Therapy

150 грн89грн

1103312 2,23 ББ360 мл

Шампунь
Sea Therapy

150 грн89грн

1108204 2,23 ББ360 мл
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LIMITED 
EDITION

320 грн199 грн

1103311 4,98 ББ115 мл

Антицелюлітна олія 
для тіла Grapefruit

1400 грн249 грн

SL60002 6,23 ББ12х19 см

Масажна рукавичка

320 грн199 грн

1103309 4,98 ББ250 мл

Антицелюлітний скраб 
для тіла Grapefruit

2

1

2

72

Масажна рукавичка завдяки 
абразивній поверхні м'яко 
відлущує ороговілі клітини 
шкіри, видаляє забруднення і 
масажує шкіру.
Спосіб застосування: нанесіть 
на рукавичку очищувальний 
засіб, промасажуйте тіло, а 
потім змийте водою. Перед 
першим застосуванням 
обов'язково змочити, щоб 
надати форму.

МАСАЖНА 
РУКАВИЧКА

Антицелюлітна олія огортає і зволожує 
ваше тіло, допомагає відновити сили. 
Завдяки олії солодкого мигдалю, шкіра 
пом'якшена та підтягнута.
тонізування шкіри 
насичення мікроелементами 
пом'якшення та зволоження

Антицелюлітний скраб з частинками 
морської солі, що входить у склад. 
Ніжно очищає і наповнює шкіру 
енергією, забезпечує відчуття 
гладкості та шовковистості.
відлущування старої шкіри
зволоження епідермісу
підтяжка шкіри 
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2,73 ББ500 мл

Гель для душу Botanics

180 грн109 грн

1108165 з екстрактом вербени
2 1108164 з екстрактом лаванди

1

Шампунь Botanics

180 грн79 грн

1,98 ББ500 мл

1108194 Herbal Mix3

1108109 з екстрактом кропиви4

1108156 з екстрактом шавлії5

1

3

4

5

2
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захищає зуби 
від карієсу

захищає зуби 
від карієсу

відбілює зубну 
емаль

відбілює зубну 
емаль

захищає і 
зміцнює ясна

захищає і 
зміцнює ясна

4 Зубна паста 
Eurofresh Whitening 

70 грн45грн

1113521 1,13 ББ50 г

Зубна паста 
Eurofresh Whitening

100 грн79грн

3

1113015 1,98 ББ112 г

2 Зубна паста 
Eurofresh Aloe Gel

125 грн79грн

1113005 1,98 ББ112 г

1 Зубна паста Eurofresh
Advanced Care

110 грн79грн

1113006 1,98 ББ112 г

Незалежна
та неймовірна 50г
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Професійне 
фарбування 
як в салоні!

у складі 
оливкова олія
у складі 
оливкова олія

безаміачна 
основа
безаміачна 
основа

Стійка крем-фарба на безаміачній основі 
дбайливо доглядає за волоссям і дозволяє 
досягти бажаного відтінку. Виготовлена на основі 
натуральної оливкової олії, вона живить шкіру 
голови і насичує фолікули корисними речовинами. 
Після фарбування прядки стануть більш м’якими, 
слухняними і набудуть здорового блиску!

змішати окислювач 
з крем-фарбою

нанести фарбу 
на корені

зачекати 
30-45 хв.

1 2 3

змити нанести кондиціонер 
та змити

висушити 
волосся

4 5 6

Спосіб застосування:
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Повна комплектація 
для професійного фарбування

Рукавички
Окислювач 
Крем-фарба
Крем-бальзам

Крем-фарба для волосся 
Farma Color 

310 грн189грн
4,73 ББ

7090235 
платиновий блонд

7090233 
блонд

7090232
світло-русий

7090238
медовий

7090237
горіховий

7090239
червоний каштан

7090230
темно-русий

7090227
темно-коричневий

7090226
чорний

7090240
карамель
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Крем-стайлінг для 
кучерявого волосся

150 грн89грн

1108192 2,23 ББ200 мл

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 “розлітанню” 
волосся для додаткового 
поділу локонів або 
відновлення завитків.

ВОЛОССЯ
ДЛЯ КУЧЕРЯВОГО

Крем-стайлінг для 
прямого волосся

150 грн89грн

1108193 2,23 ББ200 мл

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

ВОЛОССЯ
ДЛЯ ПРЯМОГО

78

2 Кондиціонер-маска
для волосся
Keratin Therapy

260 грн159грн

1109118 3,48 ББ200 мл

1 Відновлюючий 
шампунь
Keratin Therapy

320 грн129грн

1108199 3,23 ББ360 мл

4 Спрей
для волосся
Keratin Therapy

230 грн139грн

1108181 3,48 ББ115 мл

3 Сироватка для 
волосся
Keratin Therapy

320 грн199грн

1108182 4,98 ББ30 мл

1

3

2

4
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Піна для гоління 
Shield Man Amino 
Acid

240 грн149грн

1119081 3,73 ББ200 мл

1 Бальзам після 
гоління Shield Man 
Amino Acid

180 грн109грн

1119080 2,73 ББ100 мл

2

1

2

4 Чоловіче мило для 
обличчя та тіла Shield 
Man Amino Acid

110 грн89грн

1119079 2,23 ББ100 г

7 Олія для бороди 
та вус Shield Man 
Amino Acid

270 грн169грн

1119083 4,23 ББ30 мл

Чоловічий шампунь 
Shield Man Amino 
Acid

210 грн129грн

1119082 3,23 ББ225 мл

3

Чоловічий крем для 
обличчя та навколо очей 
Shield Man Amino Acid

230 грн139грн

1119085 3,48 ББ50 мл

65 Віск для волосся 
Shield Man Amino 
Acid

320 грн199грн

1119084 4,98 ББ110 мл

80

Набір

До складу набору 
входить: 
1119080 Бальзам після 
гоління
1119081 Піна для гоління

PK10311

4, 8 ББ
грн199 258 грн

3
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7
4

5
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1 Скраб для рук та нігтів 
з маслом Ши

239 грн149грн

1109238 3,73 ББ75 мл

1

2 Крем для рук та нігтів 
з маслом Ши

149 грн89 грн

1109237 2,23 ББ75 мл

2

Скраб ніжно очищує ваші руки і 
нігті, відлущує змертвілу шкіру. 
Також надає шовковистий вигляд 
завдяки маслу Ши і олії солодкого 
мигдалю.
Крем для рук та нігтів завдяки 
спеціальній формулі, збагаченій 
маслом Ши, яка живить руки і нігті, 
ваша шкіра набуває шовковисту 
м'якість.

LIMITED 
EDITION

1
2
3
4

Крем для рук

78 грн49грн

1,23 ББ30 мл

1109235 «Квітка морінги та масло Ши»
1109234 «Кокос та ваніль»
1109233 «Вербена та масло Ши»
1109232 «Сакура та масло Ши»

4

3

2

1

Крем для рук з унікальними ароматами 
мають компактний розмір 30 мл. Не 
займають багато місця в сумці. Формула 
збагачена маслом Ши.
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в подорожів подорожіу сумочціу сумочці

Парфумований 
спрей для тіла Crush

190 грн119грн

1107215 2,98 ББ115 мл

Парфумований спрей 
для тіла L’amour

190 грн119грн

1107216 2,98 ББ115 мл

L’AMOURCRUSH

Містить 80% 
етилового спирту, 

що знищує бактерії 
та мікроби

80°

Містить 80% 

80°80°

Парфумований 
антисептичний 

засіб, має 4 види 
ароматів

Парфумований 
антисептичний 

Стерилізує 
косметичні 

інструменти та 
приладдя

Стерилізує 
косметичні 

Очищує ваші руки 
після контакту 
з тваринами

Очищує ваші руки 
після контакту 

Парфумований 
антисептичний засіб

270 грн169грн

4,23 ББ225 мл

1107222 - Lemon
1107324 Lavender

1107523 Aqua

1107524 Bouquet

1
2
3

4

4
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8484

МЕТАЛЕВІ ВІДТІНКИ

1304369
ліловий нюд

1304367
класичний 
беж

1304365
персиковий

1304368
нюдовий

1304395
помаранче-
вий нюд

1304397
шоколадне 
суфле

1304400
персиковий 
сорбет

1304426 
морозний

1304427
ожина1304431

бунтар

1304433
диско

1304430
легенда

1304428
примарний

1304435
яблучний 
пирігЛак для нігтів 

з металевим 
покриттям

130 грн79грн

1,98 ББ11 мл

Лак для нігтів

110 грн69грн

1,73 ББ11 мл

METTALIC
color

Неймовірний блиск 
дорогоцінних металів

13
04

43
3 

ди
ск

о

13
04

43
5 

яб
лу

чн
ий

 п
ир

іг

13
04

42
8 

пр
им

ар
ни

й

13
04

43
0 

ле
ге

нд
а

НЮДОВІ ВІДТІНКИ

1304387 
розкішна 
бірюза

1304381
насичений 
червоний

1304377
малиновий 
мус

1304382 
стигла 
вишня

1304383
фіолетовий

1304384
світлий 
кавовий

1304376 
рожева 
перлина

1304375 
криштале-
вий білий

1304374 
білий

1304385 
марсала

1304386
какао

1304388
насичений 
лазурний

1304389
чорна зірка

1304380 
світло-
червоний

1304379 
аметист

1304378
ягідний

ГЛЯНЦЕВІ ВІДТІНКИ

1304366 
рожевий 
нюд

1304364 
ніжно-
рожевий

1304399 
крем-брюле

1304396
світлий 
рубін

1304398
класичний 
нюд

1304425 
світлий 
нюд

Лак для нігтів

110 грн69грн

1,73 ББ11 мл
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1 Зміцнювач для нігтів 
з кальцієм

110 грн69грн

1304178 1,73 ББ11 мл

1

2

3

4

2 Покриття для нігтів
з глянцевим ефектом

110 грн69грн

1304345 1,73 ББ11 мл

3

95 грн69грн

Засіб для видалення 
кутикули
1304314 1,73 ББ11 мл

1

2

3

Засіб для видалення 
кутикули

пом’якшує кутикулу 
та безболісно 
видаляє її

Покриття для нігтів

надає блиску 
та здорового 
вигляду нігтям

Зміцнювач для нігтів

укріплює кальцієм 
нігтьову пластину
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1302474
солодкий персик

17

1302473
сонячний персик

16

1302470
рожеве мерехтіння

05

1302471 
космічна засмага

08

Бронзуюча запечена 
пудра Terracotta

580 грн359грн

8,98 ББ10 г

Рум’яна 
Tender Blush On

260 грн159грн

3,98 ББ5 г

1719

18

1302487
лист кохання

1302489
сатинова 
стрічка

1302488
рожева лілія

Сяюча тональна 
сироватка

369грн
590 грн

9,23 ББ30 мл

1302706 
слонова кістка

04

1302707 
засмага

05

1302704 
натуральний

02

1302703
теплий беж

01

17 16

159грн369грн

580 грн580 грн359грн

1301355
графіт

3,48 ББ6,5 мл

230 грн139грн

Тінт для губ і 
щік Be Fit
1303685

Набір блисків для 
губ «Nude for All 
Lip Gloss»

799грн
1599 грн

1305065 19,98 ББ6 шт

4,98 ББ7 г

Стік для контурінгу

320 грн199грн

1302425 світлий
2 1302424 темний
1

4,73 ББ7,5 г

Хайлайтер-стік

320 грн189грн

1302516 рожеве 
мерехтіння

2

1302516 золоте 
мерехтіння

1

1 12 2

1000 грн599грн

Новорічний набір 
аксесуарів
9700843 14,98 ББ

Вологі серветки для 
обличчя та тіла Be Fit
1202016 30 шт

150 грн89грн

2,23 ББ

180 грн109грн

Освіжувальний 
спрей для обличчя 
Be Fit

1107485 2,73 ББ115 мл

1302541
світлий

01

1302543
темний

03

270 грн169грн

Зволожувальний 
крем з тонуючим 
ефектом Be Fit

4,23 ББ50 мл
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1303540
ніжна фіалка

25

1303363
ніжно-
сливовий

02

1303474
природна 
ніжність

1303652
ідеальний 
беж

14 32

1303538
темний нюд

23

1303481
яскравий
баклажан

21

1303480
оксaмитова 
фіалка

20

1303413
марсала

12

1303650
абсолютний 
нюдовий

30

190 грн119 грн

Матова помада 
Matte Rouge

2,98 ББ4 г

1303411
виразний 
бордо

1303410
червона 
вишня

45 44

140 грн99 грн

Губна помада 
True Color

2,48 ББ4 г

Губна помада 
Intense Color

129грн

3,23 ББ4 г

210 грн

1301411 нюдовий 1301412 капучино

1301421 карамельний 1301423 мокко

1301424 сливовий

101

111

102

113

114

Лосьйон для тіла 
та рук Argan Oil

150 грн89грн

1103277 2,23 ББ200 мл



До складу набору входить: 
1103011 Гель з екстрактом кінського 
каштану
1109203 Крем для рук Calendula Oil
1105013 Мило для інтимної гігієни 
1108062 Шампунь з екстрактом часнику
1103191 Крем для ніг проти тріщин 

Отримуй знижку 30% 
на набір бестселерів 
від Farmasi
за умови розміщення замовлення з 
каталогу на 10 ББ (в акції беруть участь 
усі товари, окрім товарів за суперціною на 
ст.4,5,6,7,8,9).

Усі бестселери
в одному наборі!

30%
знижкаНабір

PK10306

12,48 ББ
грн499 715 грн

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

0800 30 20 80

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 08/2021
(Серпень) — 6000045

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

ÄÐÓÃÀ
×ÀÑÒÈÍÀ
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Засоби бренду Dr. C. Tuna,
створені для догляду за шкірою, 
які пропонують спеціальні рішення 
для людини, об’єднуючи найкращі 
наукові та природні дані у 
фармацевтичних лабораторіях.

Завдяки високій продуктивності 
та екологічно чистим формулам 
продуктів Mr. Wipes, ваш 
будинок завжди чистий та 
доглянутий.

Обирайте активний спосіб 
життя за допомогою продуктів 
Nutriplus. Nutriplus - це 
можливість змінити якість життя 
на краще. Подбайте про своє 
здоров’я вже зараз.

без інгредієнтів 
тваринного 
походження

не містить 
важких металів

не містить 
парабенів

не тестується 
на тваринах

не містить 
ГМО

не містить SLS

розроблена в 
лабораторіях 

FARMASI

дерматологічно 
протестована

не тестується 
на тваринах

удосконалена 
посилена 
формула

формули, що 
біологічно 

розкладаються

не містить 
формальдегідів

не містить 
фосфатів

не містить 
фтор

підтверджено
Европейським 

Вегетаріанським 
Союзом 

не містить 
фталатів

без 
консервантів

натуральні 
компоненти
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сертифікат 
ISO 9001

сертифікат 
ISO 27001

сертифікат 
HALAL

сертифікат 
GMP

ДОКТОР ДЖЕВДЕТ ТУНА
ЛЕГЕНДА FARMASI

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.

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. 

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

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

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.

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

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

1923

1941 —
1947

1947 —
1950

1952

1977 —
1995

1998



Проблема

Зменшення синтезу колагену
Глибокі зморшки
Дрібні зморшки

Закупорені пори
Надлишкове виділення 
шкірного жиру

Тип шкіри Для будь-якого типу шкіри Жирна та комбінована шкіра

Age Reversist Tea Tree

Серія засобів

20+ 15+Вікова група

Розгладження глибоких 
зморшок
Зміцнення і відновлення

Боротьба з акне та висипом
Нормалізація вироблення 
шкірного жиру

Дія

Матова та гладка шкіра
Омолодження шкіри, 
збільшення синтезу колагену 
на 67% *

Результат

Мікроводорості
3R технологія **
Біоактивна технологія
Морські інгредієнти
Екстракт планктону

Олія чайного дерева
Олія м’ятиІнгредієнти

ПРОДУКТИ DR. C. TUNA ПО ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ —  
ЦЕ ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ ВАШОЇ ШКІРИ

Сухість, свербіж, 
почервоніння
Подразнена шкіра
Огрубіла шкіра
Лущення

Нерівномірність тону шкіри
Пігментні плями
Гіперпігментація

Суха та чутлива шкіраПігментована шкіра

Calendula OilWhite+ Сorrect

15+15+

Живлення та зволоження 
шкіри

Освітлення темних плям
Вирівнювання тону шкіри

Зволожена, м’яка, рівна 
шкіраЧиста та сяйна шкіра***

Біоліпідна технологія
Олія календули
Вітамін Е

Морскі водорості
Екстракт лілії піщаної
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* P <0,001 Результати Т-тесту Dr. C. Tuna Age Reversist крему на синтез колагену I типу, при використанні з іншими продуктами серії. Протестовано та схвалено міжнародною акредитованою 
незалежною лабораторією.
** 3R технологія - це абревіатура. Розшифровується як: REPAIR-RECHARGE-RESTORE. Що в перекладі означає: виправлення, поповнення, відновлення. Це особлива технологія, що дозволяє 
ефективно боротися з процесами старіння в шкірі.

*** <0,001 результат Т-тесту відбілювального крему Dr. C. Tuna White+ Correct при використанні з іншими продуктами цієї ж серії. Протестовано та схвалено міжнародною незалежною 
лабораторією.

Жирний тип шкіри
Вугровий висип

Для будь-якого типу шкіри

Activated Сharcoal

15+

Очищення пор
Звуження пор

Усунення сухості шкіри
Розгладження мілкої сітки 
зморшок

Очищена та гладка шкіра

Активоване вугілля
Морські мінерали

Сухість і зневоднення
Втрата пружності 
Утворення зморшок

Для будь-якого типу шкіри

Aqua

20+

Зволожена та пружна шкіра

Гіалуронова кислота
Амінокислотний комплекс
Комплекс з морською водою

ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРОБЛЕМ ЗІ ШКІРОЮ ПІДБЕРІТЬ 
ВІДПОВІДНУ СЕРІЮ DR. C. TUNA

КУПУЙ ТЕСТ-СМУЖКУ 
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ШКІРИ

Потреба у зволоженні шкіри
Наслідки негативного впливу 
сонячного випромінювання

Зневоднена шкіра
Тьмяність шкіри

Для будь-якого типу шкіри Для будь-якого типу шкіри

Aloe Pure Rose

15+ 15+

Оздоровлення шкіри
Оновлення шкіри

Живлення та зволоження шкіри

Оновлена, зволожена та 
захищена шкіра

Оновлена, зволожена та 
захищена шкіра

Сік алое вера
Екстракт виноградних кісточок
Масло Ши
Оливкова олія
Вітамін Е

Трояндова вода

93
130 грн79 грн

Тест-смужка для 
визначення типу 
шкіри

1,98 ББ9000249 50 шт
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Серія для щоденного догляду Acne зменшує жирність шкіри, блиск, кількість камедонів 
і запальних процесів. Вирішує проблеми «застійних плям», дозволяє запобігти появі 
постзапальної пігментації.   Лікувальні рецептури засобів лінії з використанням інгредієнтів 
медичного призначення в поєднанні з мікроелементами, кислотами і рослинними екстрактами 
забезпечують швидкий результат поліпшення стану проблемної шкіри.

Склад: саліцилова кислота, гліколева кислота, відвар з кори верби, вода Гамамелісу, морська 
грунтова вода.

LIMITED 
EDITION
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Очищувальний гель 
Acne

270 грн169 грн

4,23 ББ1000058 100 мл

Тонік для обличчя 
Acne

390 грн239 грн

5,98 ББ1000059 225 мл

Сироватка для 
обличчя Acne

400 грн249 грн

6,23 ББ1000060 30 мл

Крем для обличчя 
Acne

200 грн129 грн

3,23 ББ1000096 50 мл

Нанесіть на вологу шкіру. 
Злегка промасажуйте 
обличчя протягом 20-
30 секунд. Уникайте 
області навколо очей. 
Ретельно промийте теплою 
водою і витріть насухо. 
Потім нанесіть тонік для 
очищення.

1 Очищувальний гель 
для обличчя

Очищення

Нанесіть вранці та/ 
або ввечері на обличчя 
невелику кількість 
масажними круговими 
рухами до повного 
поглинання шкірою. 

4Балансуючий 
крем для обличчя

Зволоження

Після очищення нанесіть на 
обличчя м’яким ватним диском. 
Уникайте області навколо очей. Не 
змивайте, потім нанесіть сироватку. 

2Тонік для обличчя

Тонізування

Нанесіть 2-3 краплі 1 раз 
в день на чисту шкіру. 
Уникайте області навколо 
очей.

3 Сиворатка для 
обличчя

Живлення
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Гіалуронова кислота забезпечує шкіру вологою утримуючи воду, підвищує тонус і пружність шкіри, 
відновлює роботу сальних залоз та сприяє регенерації (омолодженню). Амінокислотний комплекс
відновлює і зміцнює захисні функції шкіри, регулює рівень вологи, збільшує пружність і еластичність 
епідермісу. Комплекс з морською водою* інтенсивно зволожує, усуває сухість, прискорює оновлюючі 
процеси епідермісу і підвищує абсорбуючу здатність шкіри. 

Серія для щоденного догляду Aqua спеціально розроблена для боротьби із сухістю та зневодненням 
шкіри. Компоненти серіі Aqua відновлюють еластичність шкіри та наповнюють її вологою.

*Комплекс з морською водою присутній лише в кремі для шкіри навколо очей*.

Крем для шкіри 
навколо очей Aqua

190 грн119 грн

2,98 ББ1000061 20 мл

Очищувальний гель 
Aqua

270 грн169 грн

4,23 ББ1000151 100 мл

Сироватка для 
обличчя Aqua

400 грн249 грн

6,23 ББ1000152 30 мл

Зволожувальний крем 
для обличчя Aqua

240 грн149 грн

3,73 ББ1000153 50 мл
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UAНанесіть невелику кількість 
гелю у долоню та вспіньте, 
круговими масажними 
рухами нанесіть на вологе 
обличчя. Після цього змийте 
теплою водою. Промокніть 
обличчя рушником.

1 Очищувальний гель 
для обличчя

Очищення

Нанесіть на обличчя 2-3 краплі 
засобу та пальцем масажними 
рухами пройдіться по масажним 
лініям.

2Сиворатка для обличчя

Зміцнення

Нанесіть на обличчя 
акуратними рухами по 
масажним лініям, не 
порушуючи правильний 
циркуляр крові, тим самим 
підтримуючи вологу 
протягом дня.

3Зволожувальний крем 
для обличчя 

Зволоження

Нанесіть 4-5 краплин засобу 
навколо очей безіменним 
пальцем масажними рухами. 
Це допоможе у боротьбі 
із втомленим виглядом та 
забезпечить необхідне 
зволоження шкірі.

4Крем для шкіри 
навколо очей

Живлення
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Олія календули призначена для догляду за шкірою обличчя та 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.  

Серія для щоденного догляду за обличчям з календулою забезпечує комплексний догляд для всіх типів 
шкіри, дозволяє забути про сухість, подразнення, лущення та почервоніння.

Очищувальний гель 
для обличчя 
Calendula Oil

5,23 ББ1104149 225 мл

209 грн
310 грн

Тонік для обличчя 
Calendula Oil

335 грн169 грн

4,23 ББ1104144 225 мл

Крем для обличчя 
Calendula Oil

180 грн109 грн

2,73 ББ1109204 50 мл
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Нанесіть невелику кількість гелю в 
долоню, круговими масажними рухами 
нанесіть на вологе обличчя, після чого 
змийте великою кількістю прохолодної 
води. Промокніть обличчя рушником.

1 Очищувальний гель 
для обличчя

Очищення

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.

2Тонік для обличчя

Тонізування

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

3Крем для обличчя

Зволоження
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Запобігання втрати вологи
Ідеальний догляд за чутливою шкірою
Пом’якшення шкіри
Миттєве зволоження
Заспокійливий ефект

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

ШАМПУНЬ CALENDULA OIL

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

ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА CALENDULA OIL  

Володіє унікальною зволожувальною дією, 
особливо для сухої шкіри. Натуральні 
інгредієнти, що входять до складу мила, 
дбайливо та ретельно очищають шкіру 
й забезпечують оптимальний баланс 
зволоженості.

НАТУРАЛЬНЕ МИЛО CALENDULA OIL

100

Натуральне мило 
Calendula Oil

140 грн89 грн

2,23 ББ1119054 125 г

3Лосьйон для тіла 
Calendula Oil

160 грн99 грн

2,48 ББ1103221 225 мл

2Шампунь 
Calendula Oil

190 грн119 грн

2,98 ББ1108177 225 мл

1

Пом’якшує та зволожує 
особливо сухі і навіть 
потріскані ділянки шкіри. 
Концентрована формула 
запобігає  інтенсивному 
зволоженню та живленню.

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ДОГЛЯДУ

Косметична олія 
календули

510 грн299 грн

7,48 ББ1104132 20 мл

4

олія 
календули
олія 
календули

без 
парабенів
без 
парабенів

Крем для рук
Calendula Oil

130 грн79 грн

1,98 ББ1109203 75 мл

5

4

5

6
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Крем-бальзам 
Calendula Oil

390 грн239 грн

5,98 ББ1109083 110 мл

6

КОСМЕТИЧНА ОЛІЯ 
КАЛЕНДУЛИ

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

КРЕМ ДЛЯ РУК CALENDULA OIL 
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Ефірна олія чайного дерева усуває вірусні та бактеріальні інфекції, ідеально очищає слизову 
оболонку рота: знімає наліт з зубів та язика, ліквідує неприємні запахи з рота. Загоюючі, заспокійливі та 
знезаражувальні властивості ефірної олії чайного дерева дозволяють використовувати її для надання 
першої допомоги, при лікуванні серйозних пошкоджень і травм, а також опіків.

Серія для догляду з олією чайного дерева створена для регенерації клітин шкіри та 
тонізування, повертаючи їм пружність і еластичність.

Очищувальний 
гель для обличчя 
Tea Tree

340 грн209 грн

1104075 5,23 ББ225 мл

Тонік для обличчя
Tea Tree

340 грн209 грн

1104076 5,23 ББ225 мл

Крем для обличчя
Tea Tree

180 грн109 грн

1104077 2,73 ББ50 мл
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Нанесіть невелику кількість гелю в 
долоню, круговими масажними рухами 
нанесіть на вологе обличчя, після чого 
змийте великою кількістю прохолодної 
води. Промокніть обличчя рушником.

1 Очищувальний гель 
для обличчя

Очищення

Невелику кількість тоніку 
нанесіть на ватний диск і 
протріть тільки Т-зону обличчя.

2Тонік для обличчя

Тонізування

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

3Крем для обличчя

Зволоження



Тонуючий ВВ-крем
Tea Tree

410 грн249 ГРН

6,23 ББ50 МЛ

1

1104134
світлий

01

1104135
темний

02

104

Натуральне мило
Tea Tree

2,23 ББ1119051 125 г

89 грн
140 грн

3

3

1

Зубна паста Tea 
Tree & Mint

2,48 ББ1113527 112 мл

99 грн
160 грн

2

2

Запобігає утворенню карієсу шляхом 
підвищення pH (рівня лужності) слини.
Натуральна олія чайного дерева освіжає 
подих, зубна паста має приємний 
м’ятний аромат.

ЗУБНА ПАСТА TEA TREE & MINT

Мило із екстрактом чайного 
дерева наділене потужними 
антибактеріальними властивостями, 
глибоко зволожує та живить шкіру, 
освітлює пігментні плями й ефективно 
вирівнює тон шкіри.

НАТУРАЛЬНЕ МИЛО TEA TREE

Ультралегка формула BB-крему 
допомагає приховати недоліки 
шкіри, не забиваючи пори. Склад 
з антиоксидантною олією чайного 
дерева допомагає поступово знімати 
подразнення, прищики стають менш 
вираженими, а шкіра обличчя стає 
свіжою і має оновлений вигляд.

ТОНУЮЧИЙ ВВ-КРЕМ TEA TREE
ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ДОГЛЯДУ
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Крем-бальзам
Tea Tree

6,23 ББ1109072 110 мл

249 грн
400 грн

5Шампунь Tea Tree
2,98 ББ1108170 225 мл

119 грн
190 грн

4

4

5
6

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

ШАМПУНЬ TEA TREE

Крем-бальзам володіє антибактеріальними, 
ранозагоювальними властивостями, 
зменшує свербіж при укусах комах. Сприяє 
нормалізації роботи сальних залоз, прибирає 
жирний блиск, не пересушуючи шкіру. 

КРЕМ-БАЛЬЗАМ TEA TREE

Сироватка запобігає 
появі акне і прищів, 
помітно згладжує рельєф 
шкіри, підсушує і усуває 
пігментацію.

СИРОВАТКА TEA TREE

Сироватка SOS 
Tea Tree

4,73 ББ1104079 10 мл

189 грн
270 грн

6
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Морські водорості запобігають відкладенню нових жирових з’єднань, вирівнюють структуру шкіри, 
збагачують кров киснем, діють як енергетик для шкіри. Прекрасно живлять шкіру, посилюючи процеси її 
регенерації та ліфтингу, покращують кровопостачання і регулюють кислотно-лужний баланс.

Серія для догляду за шкірою обличчя з ефектом омолодження створена для боротьби з віковими і мімічними 
зморшками. Продукти серії Age Reversist знижують інтенсивність процесу старіння шкіри, шкіра стає помітно 
пружною і гладенькою.
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8,98 ББ

579 грн359 грн

Тонік для обличчя 
Age Reversist
1104202 100 мл

Очищувальний гель 
для обличчя
Age Reversist 

320 грн219 грн

5,48 ББ1104139 100 мл 10,48 ББ

670 грн419 грн

Зволожувальний крем 
для обличчя Age Reversist
1104198 30 мл

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.

1 Очищувальний гель 
для обличчя

Очищення

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.

2Тонік для обличчя
Тонізування

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.

3Зволожувальний 
крем для обличчя  

Зволоження



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.

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.

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.

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.
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1 Очищувальний гель 
для обличчя

Очищення 2Скраб для обличчя

Пілінг 3Тонік для обличчя
Тонізування 4Сироватка для 

обличчя 

Живлення

8,98 ББ

579 грн359 грн

Тонік для обличчя 
Age Reversist
1104202 100 мл

Очищувальний гель 
для обличчя
Age Reversist 

320 грн219 грн

5,48 ББ1104139 100 мл
8,98 ББ

580 грн359 грн

Скраб для обличчя 
Age Reversist 
1104203 80 мл 12,48 ББ

800 грн499 грн

Сироватка для 
обличчя Age Reversist
1104199 30 мл

4Живлення2 Пілінг 3ТонізуванняОчищення

МАКСИМАЛЬНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ ВАШОЇ ШКІРИ! МАКСИМАЛЬНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ ВАШОЇ ШКІРИ!

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.

Відкрийте саше по 
лінії відриву і нанесіть 
засіб на зони де є 
зморшки. Залиште на 
2-3 хвилини до повного 
вбирання. Наносити 
на суху і очищену 
шкіру. Використовуйте 
зволожувальний крем 
перед нанесенням цього 
засобу.

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.

*Протестовано та затверджено міжнародно визнаною незалежною та акредитованою лабораторією

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

5 Зволожувальний 
крем для обличчя  

Зволоження 8Крем проти зморшок 
миттєвої дії  

Регенерація7 Нічна маска для обличчя   
Нічне живлення6Крем для шкіри 

навколо очей  

Зволоження 
навколо очей

Нічне живлення 8Регенерація5Зволоження 6Зволоження 

10,48 ББ

670 грн419 грн

Зволожувальний крем 
для обличчя Age Reversist
1104198 30 мл 8,98 ББ

580 грн359 грн

Крем для шкіри навколо 
очей Age Reversist
1104200 15 мл 9,98 ББ

640 грн399 грн

Нічна маска для 
обличчя Age Reversist
1104201 50 мл

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

800 грн499 грн

ЗБІЛЬШЕННЯ

НА

КОЛАГЕНУ

52%
*

ЗБІЛЬШЕННЯ

НА

ВОЛОГИ
24%
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Відбілююча серія White+Correct створена для 
відбілювання і вирівнювання кольору шкіри. Уповільнює 
вироблення меланіну в шкірі. Містить екстракт піщаної 
лілії, стимулює утворення колагенових волокон.

Забезпечує гладкість, білизну та молодість шкіри

Очищає шкіру від бруду та відмерлих клітин

Делікатно відбілює шкіру, зменшує почервоніння

Відбілювальне 
мило

160 грн89 грн

1119056 2,23 ББ100 г

Відбілювальний 
коректор

380 грн239 грн

1104178 5,98 ББ30 мл

Відбілювальний 
крем навколо 
очей

190 грн119 грн

1111067 2,98 ББ15 мл

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

1 Очищувальний засіб
Очищення

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

2Відбілювальний тонік

Тонізування
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Очищувальний
засіб

190 грн119 грн

1104179 2,98 ББ100 мл

Відбілювальний 
тонік

230 грн139 грн

1104180 3,48 ББ225 мл

Відбілювальний 
крем

240 грн149 грн

1104176 3,73 ББ75 мл

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

3 Відбілювальний крем

Зволоження



1

Гель для обличчя 
і тіла Aloe

340 грн209 грн

5,23 ББ1103232 110 мл

4Маска для 
обличчя Aloe

229 грн139 грн

3,48 ББ51104154 50 мл

2Скраб для 
обличчя Aloe

279 грн169 грн

4,23 ББ51104155 75 мл

1 Універсальний 
крем Aloe

195 грн119 грн

2,98 ББ1109214 50 мл

3

2

3

4

Нанесіть рівним шаром 
на обличчя, оминаючи 
область очей, губ та 
брів. Маска дарує шкірі 
глибоке живлення і 
зволоження.

2 Маска для обличчя

Тонізування

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

Універсальний крем

Зволоження3
Нанесіть в необхідній кількості 
на будь-яку ділянку шкіри тіла. 
Також можна наносити на 
обличчя та шию. Особливу увагу 
приділяйте сухим ділянкам.

4
Гель для обличчя 
та тіла

Заспокоєння 
шкіри

Нанесіть невелику 
кількість масажними 
рухами на обличчя, а 
після змийте теплою 
водою. Скраб делікатно 
масажує і очищає від 
ороговілих клітин.

1 Очищення
Скраб для обличчя

112

100% натуральний 
сік алое
100% натуральний 
сік алое

високий 
процентний вміст 
соку алое

високий 
процентний вміст 
соку алое

сертифіковано 
міжнародною 
науковою радою 
по алое

сертифіковано 
міжнародною 
науковою радою 
по алое

Бере участь 
у акції
деталі на 
стор. 126
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Очищувальний гель 
для обличчя 
Activated Charcoal

340 грн189 грн

4,73 ББ1104151 150 мл

1 Сироватка 
для обличчя 
Activated Charcoal

580 грн319 грн

7,98 ББ1104150 30 мл

2 Чорна маска-плівка 
для обличчя
Activated Charcoal

290 грн179 грн

4,48 ББ1104143 80 мл

3 Тонік 
для обличчя 
Activated Charcoal

380 грн209 грн

5,23 ББ1104152 225 мл

4

1

3

4

2

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

1 Очищувальний 
гель для обличчя

Очищення

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.

4 Тонік для обличчя

Тонізування

Нанесіть рівний щільний шар 
маски на обличчя, оминаючи 
губи і брови. Залиште на 25-30 
хвилин до повного висихання. 
Знімайте маску повільними 
рухами, починаючи з підборіддя.

3 Чорна маска-плівка 
для обличчя

Маска

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

2
Сироватка для 
обличчя

Спеціальні 
засоби

ефект 
магніту
ефект 
магніту

нормалізація 
вироблення 
шкірного жиру

нормалізація 
вироблення 
шкірного жиру
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4

1,73 ББ

110 грн69 грн

Натуральне мило
Pure Rose
1119062 100 г 

2

11,48 ББ

740 грн459 грн

Трояндова вода 
Pure Rose 
1103258 200 мл

5

2,98 ББ

190 грн119 грн

Крем для обличчя 
Pure Rose
1104183 50 мл

3

13,73 ББ

880 грн549 грн

Еліксир 
Pure Rose
1104181 30 мл

1

3,48 ББ

230 грн139 грн

Гель для вмивання 
Pure Rose 
1104182 100 мл

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

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

4 Крем для обличчя
Зволоження

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

2 Трояндова вода
Тонізування

3
Еліксир

Додатковий 
догляд

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

Гель для вмивання
Очищення1

1

2

3

4

5

419 грн259 грн

Веганська туш для вій 
Green Vegan Mascara

6,48 ББ1301519 12 мл

100% веган

об’ємні, довгі та розділені по одній вії

стійка до поту, води та сліз

технологія “Tube” -  легко змивається теплою 
водою

без парабенів, спирту та наночастинок

протягом 24 годин, не розтікається і не злипається
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Бальзам для губ збагачений олією 
календули, маслом ши та вітаміном Е, що 
відновлюють сухі потріскані губи і дарують 
їм зволожений вигляд.

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

160 грн99 грн

Бальзам для губ 
Save the Lips

2,48 ББ1106004 10 мл
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Бере участь 
у акції
деталі на 
стор. 25
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500 мл
Об’єм

225 мл
Об’єм

Маска для волосся 
Vitalizing з чорним 
кмином

210 грн109 грн

2,73 ББ1108195 200 мл

4Концентрат для 
волосся Vitalizing, 
олія чорного кмину

500 грн309 грн

7,73 ББ1104169 30 мл

1

160 грн109 грн

Шампунь Vitalizing 
з чорним кмином

2,73 ББ1108186 225 мл

3Шампунь Vitalizing 
з чорним кмином 

240 грн119 грн

2,98 ББ1108175 500 мл

2

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

2Шампунь

Очищення

Маска не містить 
барвників, чудово 
відновлює тонке 
пошкоджене та 
ослаблене волосся, 
забезпечує потужну 
тонізувальну дію, 
бореться з випадінням 
і дарує блиск.

3 Маска для волосся

Маска

Спосіб застосування:
Декілька крапель олії нанеси 
відразу на шкіру голови за 
30 хвилин до миття волосся. 
Кінчиками пальців зробіть 
легкий масаж голови. Потім 
вимийте волосся звичайним 
способом з використанням 
шампуню та маски цієї ж серії.

1 Концентрат для 
волосся

Додатковий 
догляд

Набір

До складу набору 
входить: 
1108175 Шампунь з 
чорним кмином
1108195 Маска для 
волосся з чорним кмином
104169 Концентрат 
олії чорного кмину для 
волосся

PK10312

12,48 ББ
грн499 587 грн

1

2 3

4

Шампунь Vitalizing 
з екстрактом 
часнику

240 грн149 грн

3,73 ББ1108062 500 мл

2 Шампунь Vitalizing 
з екстрактом 
часнику 

160 грн109 грн

2,73 ББ225 мл1108187

3 Маска для волосся 
Vitalizing з екстрактом 
часнику

210 грн129 грн

1108196 3,23 ББ200 мл

4

500 грн309 грн

Концентрат для 
волосся Vitalizing, 
часникова олія

7,73 ББ1104166 30 мл

1

78 грн49 грн

З’ємний дозатор 
Vitalizing білий 
2102584 168 мм

5
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5

500 мл
Об’єм

225 мл
Об’єм

Шампунь зміцнює сухе, пошкоджене 
волосся. Він насичує волосся 
корисними речовинами, адже 
містить дуже корисний і необхідний 
для волосся екстракт часнику. 
Делікатно очищає волосся та 
стимулює його ріст. 

2Шампунь

Очищення

Відновлювальна маска 
з екстрактом часнику, 
глибоко зволожує та 
полегшує розчісування. 
Вона має приємну гелеву 
консистенцію і легко 
наноситься. 

3 Маска для волосся

Маска

Спосіб застосування:
Декілька крапель олії нанеси 
відразу на шкіру голови за 
30 хвилин до миття волосся. 
Кінчиками пальців зробіть 
легкий масаж голови. Потім 
вимийте волосся звичайним 
способом з використанням 
шампуню та маски цієї ж серії.

1 Концентрат для 
волосся

Додатковий 
догляд

1



Охолоджувальний масажний 
гель - незамінний засіб, здатний 
зняти напругу після занять 
спортом або підвищених фізичних 
навантажень, зняти відчуття 
скутості суглобів та м’язів, болі при 
ревматичних захворюваннях.

Евкаліптова олія
в охолоджувальному масажному 
гелі надає відчуття свіжості та 
прохолоди, підтримує баланс 
вологи у шкірі. 
Ментол охолоджує запалені місця 
і прискорює венозний  кровообіг, 
ефективно усуває набряклість. 
Дезодорує і пом’якшує шкіру, 
знижуючи її температуру.

Відчуй 
прохолоду!

Масажний 
охолоджувальний 
гель Alaska

240 грн149 грн

3,73 ББ1103236 210 мл

усуває біль у 
суглобах та 
м’язах

усуває біль у 
суглобах та 
м’язах

знімає відчуття 
тяжкості та втоми
знімає відчуття 
тяжкості та втоми

118

Гель-лубрикант 
Dr. C Tuna

130 грн99 грн

2,48 ББ1111066 100 мл

формула на 
водній основі
формула на 
водній основі

зволоження 
слизової 
оболонки

зволоження 
слизової 
оболонки

СТІК ВІД БОЛЮ
МАСАЖНИЙ

ГЕЛЬ-ЛУБРИКАНТ
ІНТИМНИЙ

Масажний стік 
Dr.C.Tuna

400 грн249 грн

6,23 ББ1103249 7 г

усуває 
головний біль 
усуває 
головний біль 

розслабляючий 
масажний стік
розслабляючий 
масажний стік

знімає 
напруження 
та набряки

знімає 
напруження 
та набряки
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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 використовуватись при набряках та болях в ногах. Знімає напругу м’язів спини та шиї.

МАСАЖНИЙ ГЕЛЬ КАШТАН

120

Масажний гель 
з екстрактом 
кінського каштану

320 грн199 грн

4,98 ББ1103011 500 мл

3

280 грн169 грн

Інтенсивний 
масажний крем

4,23 ББ1103267 100 мл

1 Масажний гель
з екстрактом кінського 
каштану «Подвійний ефект»

260 грн169 грн

4,23 ББ1103180 250 мл

2

1

2

3

знімає втому 
та напругу
знімає втому 
та напругу

зменшує больові 
відчуття і зміцнює 
судини

зменшує больові 
відчуття і зміцнює 
судини

Комплекс активних інгредієнтів на основі перцю чилі має зігрівальний, болезаспокійливий ефект. Він просто 
необхідний при радикуліті і різних захворюваннях 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.

МАСАЖНИЙ ГЕЛЬ ПАПРИКА
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Масажний гель з екстрактом
паприки «Подвійний ефект»

270 грн169 грн

4,23 ББ1103211 250 мл

1

1

Масажний гель 
з екстрактом паприки

290 грн179 грн

4,48 ББ1103010 500 мл

2

2

знімає втому 
та напругу
знімає втому 
та напругу

прискорює 
циркуляцію крові 
і зігріває шкіру

прискорює 
циркуляцію крові 
і зігріває шкіру



Мило для інтимної 
гігієни Dr. C.Tuna

260 грн159 грн

3,98 ББ1105013 225 мл

1 Вологі серветки 
для інтимної гігієни 
Dr. C.Tuna 

150 грн99 грн

2,48 ББ1203003 20 шт

3Крем для депіляції 
Dr. C.Tuna

240 грн149 грн

3,73 ББ1114050 100 мл 

2

122

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

МИЛО ДЛЯ 
ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ

Три кроки застосування:
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! 

Видалити крем з волоссям 
за допомогою лопатки проти росту 
волосся.

Після депіляції шкіру промити 
прохолодною водою без 
додаткових засобів і висушити 
рушником.

1

2

3

КРЕМ ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ

Серветки виготовлені з бавовни і 
мають збалансований pH, тому їх 
використання безпечне для шкіри. 
Вони делікатно очищають шкіру і 
слизову, зберігаючи при цьому їх 
нормальну мікрофлору.

ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ ДЛЯ 
ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ

не містить 
барвників
не містить 
барвників

олія 
мануки
олія 
мануки

1

2

3
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Охолоджувальний і 
дезодоруючий спрей для 
ніг освіжає втомлені ноги 
та нейтралізує запах. Для 
використання протягом 
всього дня.

СПРЕЙ ДЛЯ НІГ

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

СІЛЬ-ПІЛІНГ

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

КРЕМИ ДЛЯ НІГ

Сіль-пілінг для рук 
і ніг Dr. C.Tuna

345 грн199 грн

4,98 ББ1103166 250 мл

2 Крем для ніг
Dr. C.Tuna

200 грн119 грн

2,98 ББ1106001 100 мл

3 Крем для ніг 
проти тріщин на 
п’ятах Dr. C.Tuna

235 грн129 грн

3,23 ББ1103191 50 мл

4Спрей для ніг
Dr. C.Tuna

185 грн109 грн

2,73 ББ1106002 100 мл

1

щоденний 
догляд
щоденний 
догляд

зволоження 
з маслом 
жожоба

зволоження 
з маслом 
жожоба

1

2

3

4
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BABY

формула
без

сліз

Дитяча зубна паста
Little Kids 

95 грн59 грн

1,48 ББ1113518 50 мл

Дитяча зубна щітка 
Eurofresh

95 грн59 грн
1,48 ББ

9700809 Рожева
9700810 Блакитна1

2

1

Дитяча зубна паста

1,48 ББ

Дитяча зубна щітка 

1,48 ББ

Серія Baby створена для ніжної шкіри 
малюка, що потребує особливого догляду з 
перших днів життя. Засоби серії з особливою 
формулою екстракта огірочника делікатно 
та м’яко очищують волосся і тіло дитини та 
легко змиваються. Не містять парабенів, SLES, 
SLS, сульфатів і барвників. Дерматологічно 
протестовані, гіпоалергенні, підходять для 
чутливої   шкіри. Не містять ароматизаторів. 

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.

190 грн119 грн

Дитячий спрей 
для волосся Baby

2,98 ББ1108179 200 мл

2

180 грн109 грн

Дитячий 
лосьйон Baby

2,73 ББ1102064 200 мл

4

Дитяче мило Baby

160 грн99 грн

1119057 2,48 ББ100 г

3

Дитячий 
шампунь Baby

220 грн139 грн

1102068 3,48 ББ360 мл

1

гіпоалергеннийгіпоалергенний
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Дитяча олійка для тіла бездоганно 
справляється з завданням дбайливої 
турботи, делікатного зволоження і 
ефективного заспокоєння епідермісу. 
Забезпечує пом’якшення та зволоження 
шкіри, сприяє утворенню невидимого 
бар’єру, який для шкіри дитини 
буде служити захистом від зовнішніх 
подразників. Можна використовувати 
під час зміни підгузника для уникнення 
подразнень, після водних процедур 
або під час дитячих масажів.

Дитяча олійка Baby

330 грн209 грн

1102065 5,23 ББ115 мл

LIMITED 
EDITION
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Набір

До складу набору 
входить: 
1000156 Сонцезахисний 
крем для обличчя 50+ 
SPF
1000156 Сонцезахисний 
лосьйон для обличчя і 
тіла Sunscience SPF 50
1000158 Бронзуюча олія 
для тіла SPF 6
1109214 Універсальний 
крем Aloe

PK10313

18,23 ББ
грн729 886 грн

1

2

3

4

Сонцезахисний лосьйон 
для обличчя і тіла 
Sunscience SPF 50

540 грн339 грн

8,48 ББ1000156 150 мл

2

Сонцезахисний лосьйон для обличчя 
і тіла Sunscience SPF 50. Допомагає 
зволожувати, пом’якшувати і захищати 
шкіру обличчя та тіла від негативного 
впливу сонячних променів та втрати 
еластичності. Підходить для всіх типів шкіри, 
водонепроникність до 80 хвилин.
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Сонцезахисний 
крем для обличчя 
Sunscience SPF 50+

390 грн239 грн

5,98 ББ1000155 50 мл

3

Масло для засмаги для тіла Sunscience 
SPF 15. Засіб захищає шкіру від шкідливих 
сонячних променів і допомагає досягти 
ідеальної засмаги, зволожує шкіру, роблячи 
її гладкою і шовковистою. Підходить для 
всіх типів шкіри. Нанесіть за 15 хвилин до 
виходу на сонце.

Бронзуюча 
олія для тіла 
Sunscience SPF 6

300 грн169 грн

4,23 ББ1000158 115 мл

4

Бронзуюча олія для тіла Sunscience SPF6. 
Засіб готує шкіру до більш швидкої і стійкої 
засмаги, допомагаючи їй залишатися 
зволоженою і шовковистою. Завдяки 
захисту SPF, олія захищає шкіру від 
шкідливих сонячних променів. Нанесіть за 15 
хвилин до виходу на сонце.

без парабенівбез парабенів зволоження 
та живлення
зволоження комплексний 

захист
комплексний 

LIMITED 
EDITION

Сонцезахисний крем для обличчя
Sunscience SPF 50+. Створює міцний бар’єр 
проти ефектів фотостаріння, викликаних 
сонцем, зволожує, пом’якшує і захищає 
шкіру від втрати еластичності. Забезпечує 
відчуття легкості та надає шкірі матового 
ефекту. Нанесіть за 15 хвилин до виходу на 
сонце.

Універсальний 
крем Aloe

195 грн119 грн

2,98 ББ1109214 50 мл

1

Масло для засмаги для тіла Sunscience 

2

3

4

5

Масло для засмаги 
Sunscience SPF 15

550 грн339 грн

8,48 ББ1000159 250 мл

5



128

ДЛЯ СНУ
СПРЕЙ

Спрей для сну 
Lavender Dreems

300 грн159 грн

3,98 ББ1107446 50 мл

ароматерапевтична 
дія лаванди з 
заспокійливим 
ефектом

ароматерапевтична 
дія лаванди з 
заспокійливим 
ефектом

комфортний та 
глибокий сон
комфортний та 
глибокий сон

зручний розмір, 
завжди можна 
взяти з собою

зручний розмір, 
завжди можна 
взяти з собою

ДЛЯ СНУ
МАСКА

Маска для сну 
Comfort sleep

125 грн89 грн

2,23 ББ9110040

незамінний 
помічник вдома та 
у подорожах

незамінний 
помічник вдома та 
у подорожах

легка невагома 
тканина, приємна 
на дотик

легка невагома 
тканина, приємна 
на дотик

не пропускає світло, 
щільно прилягає, 
але не передавлює 

не пропускає світло, 
щільно прилягає, 
але не передавлює 

190 грн119 грн

Антибактеріальний гігієнічний 
спрей для поверхонь Dr. С. Tuna

2,98 ББ1109140 255 мл

ГІГІЄНІЧНИЙ СПРЕЙ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ

легко наноситься на 
всі види поверхонь 
та потрапляє в усі 
важкодоступні місця

легко наноситься на 
всі види поверхонь 
та потрапляє в усі 
важкодоступні місця

має виражену 
дезінфікуючу дію 
і активно захищає 
проти більшості 
вірусів і бактерій

має виражену 
дезінфікуючу дію 
і активно захищає 
проти більшості 
вірусів і бактерій

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

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

129 грн
210 грн

Захисна маска 
Farmasi Be Well

3,23 ББ9120065

МАСКА
ЗАХИСНА
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можливість 
багаторазового 
використання 
заощадить ваші кошти

можливість 
багаторазового 
використання 
заощадить ваші кошти

стильний дизайн 
не залишить без 
уваги

заощадить ваші кошти

стильний дизайн 
не залишить без 
уваги

підійде будь-кому 
завдяки стрейчовій 
тканині

підійде будь-кому 
завдяки стрейчовій 
тканині



Змішайте 2 г кави NutriCoffee з цикорієм 
у гарячій воді, розмішуйте до її повного 
розчинення. Додайте 1 паличку кориці 
та 2-3 бруньки гвоздики. Можете додати 
несолодке мигдальне молоко відповідно 
до своїх уподобань. Додайте кілька 
кубиків льоду - і ваша холодна кава з 
цикорієм готова. 

1 склянка води

1 паличка кориці

2-3 бруньки гвоздики

1/2 склянки несолодкого мигдального 
молока

7-8 кубиків льоду

Інгредієнти на 1 порцію:

Насолоджуйтесь корисними і смачними 
рецептами разом з Nutriplus!

холодної кави
Рецепт 

Покроковий процес приготування:

130

Розчинний напій з додаванням 
перемелених зерен ячменю, жита 60 % та 
40 % розчинної кави.
Відмінний спосіб підбадьоритися 
вранці або зарядитися енергією під час 
напруженого дня. NutriСoffeе утримує 
рівень глюкози від стрибків, клітковина 
сповільнює швидкість всмоктування 
глюкози. Збільшує кількість корисних 
бактерій і покращує роботу шлунково-
кишкового тракту. Злаковий напій 
NutriСoffeе насичує організм магнієм і 
калієм, які знижують підвищений тиск 
і зміцнюють стінки судин. Тонізує і 
відновлює сили.
Як вживати?
Дорослим 1 стік кави залити кип’яченою 
водою, додати цукор, молоко або вершки 
за бажанням. Добре перемішати.
Склад: ячмінь, жито (60%), розчинна кава 
(40%).

КАВА + ЖИТО + ЯЧМІНЬ

Основний компонент - це цикорій. Цілющі властивості цикорію 
обумовлені корисними речовинами в його складі. Основний 
корисний компонент цикорію - інулін. Ця речовина являє собою 
вид клітковини, особливо корисний для кишкової мікрофлори. 
Вітамінно-мінеральний комплекс цикорію містить вітаміни А, Е, 
В1, В2, В3, С, РР. Крім того екстракт кореня багатий кальцієм, 
калієм і магнієм.
Як вживати?
Дорослим 1 чайну ложку (або 1 стік) кави залити кип’яченою 
водою, додати цукор, молоко або вершки за бажанням. Добре 
перемішати.
Склад: Розчинний цикорій (60%), розчинна кава (40%).

КАВА + ЦИКОРІЙ
Кава-Цикорій 
NutriCoffee Nutriplus    

590 грн229 грн

5,73 ББ9700701 100 г

Кава-Цикорій 
NutriCoffee Nutriplus  

150 грн89 грн

2,23 ББ16 шт по 2 г9700827

Кава NutriCoffee 
Nutriplus  

150 грн89 грн

2,23 ББ16 шт по 2 г9700791
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11+

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. 
За 30 хв до їжі або під час їжі (зранку і в обід).

Дієтична добавка
з харчовими 
волокнами Nutriplus

60 стіків х 5г 9700538 12,48 ББ

1030 грн499 грн

132

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ

холодного чаю
Рецепт 

6 склянок води

3-4 скибочки лимона

3-4 скибочки яблука

3-4 листочки свіжої м’яти

1 паличка кориці для аромата

Інгредієнти: Налийте у велику ємність 6 
склянок гарячої води, додайте 3 
столові ложки чаю Smart Form та 
дайте настоятися йому 5 хвилин. 
Додайте 3-4 скибочки яблука, 3-4 
скибочки лимона, 3-4 листочки 
свіжої м’яти та 1 паличку кориці. 
Також можете насолоджуватися 
добре завареним холодним чаєм 
разом із доданими кубиками 
льоду. 

Чай Nutriplus Nutritea «Досконала Форма»
Зелений чай, верес, розмарин, кориця, фенхель, лимонна цедра, 
вишневе стебло.

Чай Nutriplus Nutritea  
«Досконала Форма»

290 грн179 грн

4,48 ББ9700492 80 г
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* Не є лікарським засобом

Дієтична добавка 
“Спіруліна” Nutriplus

60 капсул9700853 9,98 ББ

640 грн399 грн

11+

Що це?
Синьо-зелені водорості (ціанобактерії), які ростуть в прісних 
водоймах. У складі: вітаміни В2, В3, В12, В9 (фолієва кислота), 
амінокислоти, хлорофіл, цистин, фікоціанін.
Для чого?
Для підтримки імунітету і поліпшення стану шкіри, профілактики 
проблем із серцево-судинною системою і нормалізації роботи 
нервової системи, програм очищення організму та схуднення.
Що роблять?
Зміцнення імунної системи та покращення стану організму.
Як вживати?
По 1 капсулі 2 рази на день за 30 хвилин до прийому їжі.

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 
“СПІРУЛІНА”

255 грн159 грн

Шипуча харчова добавка 
з екстрактом чорної 
бузини Nutriplus

3,98 ББ9700830 3,4 г х 10 сашетів

ШИПУЧА ХАРЧОВА ДОБАВКА 
З ЕКСТРАКТОМ ЧОРНОЇ БУЗИНИ 

14+

Що це?
Чорна бузина багата на вітамін С, з високим вмістом клітковини та 
фенольної кислоти.
Для чого?
Допомагає заспокоїти роздратування, зняти стрес. Запобігає і 
полегшує симптоми застуди та грипу.
Що роблять?
Сповнена антиоксидантів і вітамінів, які зміцнюють імунну систему.
Як вживати?
Вміст одного пакетику розчинити в склянці (200 мл) води. 
За 30 хв. до їжі. Вживати курсом 10 днів.
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Дієтична добавка 
«Чорний Кмин» 
Nutriplus 

900 грн389 грн

30 капсул 9,73 ББ9700775

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ЕКСТРАКТ КУРКУМИ

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?
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?
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 за 
30 хвилин до їжі.

Дієтична добавка 
«Екстракт Куркуми» 
Nutriplus 

1440 грн799 грн

30 капсул 19,98 ББ9700768

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ЧОРНИЙ КМИН

Що це?
Чорний кмин є природним імуномодулятором, який стимулює 
вироблення кісткового мозку і надає протизапальну, 
протигрибкову, тонізуючу дію на організм. 
Для чого?
Запобігає передчасному старінню і дає життєву енергію. 
Захищає від вірусів, покращує метаболізм. Застосовується 
як джерело корисних речовини для поліпшення стану шкіри, 
волосся, нігтів.
Що роблять?

Нормалізує ліпідний обмін;
Стимулює природне вироблення колагену;
Підтримує пружність, розгладжує зморшки і омолоджує  
шкіру;
Підвищує працездатність
Зміцнює захисні функції організму

Як вживати?
По 1 капсулі 1-2 рази на день під час їжі. 
Тривалість прийому 1-2 місяці. N
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Що це?
Комплекс необхідних та корисних для організму вітамінів.
1 капсула містить: кальцій, вітамін С, магній, вітаміни групи В: 
В1, В2, В3, В5, В6, В7, В12, залізо, вітамін Е, цинк, марганець, 
мідь, вітамін А, фолієва кислота, йод, селен, хром, вітамін D3.
Для чого?
Для повноцінного функціонування організму, для сили та 
енергії. 
Що роблять?
Комплексно діють на весь організм та процеси 
життєдіяльності, надають енергію, забезпечують здоровий 
метаболізм, покращують вигляд та стан шкіри, волосся, 
нігтів, зміцнюють кістки та підвищують імунітет.
Як вживати?
Вживати 1 раз на день по 1 капсулі під час їжі.

Дієтична добавка 
Multivitamin Nutriplus 

669 грн
1190 грн

16,73 ББ9700549 30 капсул

ДИТЯЧИЙ КОМПЛЕКС 
MULTIVITAMIN

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.

Дитячий комплекс 
Multivitamin Nutriplus 

150 мл9700705 18,98 ББ

1360 грн759 грн

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 
MULTIVITAMIN

11+ 4+

* Не є лікарським засобом



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 анаболічних рецепторів в м’язових волокнах. 
Виводить з організму токсини, шлаки, метаболіти. Має властивості 
енерготропного, мембраностабілізіруючого, жироспалювального 
ефекту, підтримує серцевий м’яз та імунну систему.
Як вживати?
Від 11 років. По 1 капсулі 3 рази на день під час їжі.

Дієтична добавка
L-carnitine Nutriplus

1360 грн759 грн

18,98 ББ60 капсул9700704

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.

Дієтична добавка 
«Вітамін D3» Nutriplus

599 грн
1190 грн

14,98 ББ60 капсул9700547

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ВІТАМІН D3

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
L-CARNITINE

11+

136

Дієтична добавка 
«Пробіотик» Nutriplus

799 грн
1420 грн

19,98 ББ30 капсул9700769

N
UT

RI
PL

US
W

EL
LN

ES
S

ПР
О

Д
УК

ТИ
 С

ПЕ
Ц

ІА
Л

ЬН
О

Ї Д
ІЇ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ПРОБІОТИК

11+

11+

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА
ЕКСТРАКТ ГРИБУ РЕЙШІ

Що це?
Рейші – 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, 
полегшує втому і депресивні стани.
Як вживати? 
Вживати 2 рази на день по 1 капсулі під час їжі.  

Дієтична добавка 
«Екстракт Грибу Рейші» 
Nutriplus   

1030 грн579 грн

60 капсул 14,48 ББ9700546

* Не є лікарським засобом

Що це?
Пробіотик є джерелом корисних біфідо- і 
лактобактерій.
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 перетравленні і засвоєнні 
поживних речовин.

Як вживати
Вживати 1 раз на день по 1 капсулі через 20-60 
хвилин після їжі.
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НАЗВА ПРОДУКТУ

MR. WIPES  1600008
РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ 
ПРАННЯ ТЕМНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ

MR. WIPES  1600007
РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ 
ПРАННЯ СВІТЛИХ РЕЧЕЙ

4-5 КГ М’ЯКА ВОДА ВОДА СЕРЕДНЬОЇ 
ЖОРСТКОСТІ ЖОРСТКА ВОДА

БРУДНИЙ 
ОДЯГ

50 мл 50 мл

44 мл
ДУЖЕ 

БРУДНИЙ 
ОДЯГ

66 мл 66 мл

1 ПЛЯШКА = 30 ПРОГРАМ ПРАННЯ =1000 МЛ
ДЛЯ МАШИННОГО ПРАННЯ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ ВОДИ ВІД 15 
ДО 30 ГРАДУСІВ. ДЛЯ РУЧНОГО ПРАННЯ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ 10 МЛ ЗАСОБУ НА 
5 Л ВОДИ. 

23 мл

НАЗВА ПРОДУКТУ

MR. WIPES  1600005
ЗАСІБ ДЛЯ 
ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН

MR. WIPES  1600006 
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ 
ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН

ЗЛЕГКА ЗАБРУДНЕНИЙ 
ПОСУД

СЕРЕДНЬО ЗАБРУДНЕНИЙ 
ПОСУД ДУЖЕ БРУДНИЙ ПОСУД

25 мл 28 мл

 5 МЛ ЗАСОБУ НА  3 Л ВОДИ

НАЗВА ПРОДУКТУ

MR. WIPES  1600011
КОНДИЦІОНЕР 
ДЛЯ БІЛИЗНИ

MR. WIPES  1600010
ЗАСІБ ДЛЯ 
ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

МАШИННЕ ПРАННЯ РУЧНЕ ПРАННЯ

НАНЕСІТЬ НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТУ НА ПЛЯМУ 
І ЗАЛИШТЕ НА 2-3 ХВ. ЗМИЙТЕ

  20 МЛ КОНДИЦІОНЕРА 
НА 30 МЛ ВОДИ

   10 МЛ КОНДИЦІОНЕРА 
НА 10 Л ВОДИ

ДОЗУВАННЯ ЗАСОБІВ
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Засіб для виведення 
плям Mr. Wipes

240 грн149 грн

3,73 ББ500 мл1600010

Намочіть забруднену 
ділянку теплою водою та 
нанесіть засіб на пляму. 
Залиште на 2-3 хвилини.

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

ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ 
МАШИНИ 
20 мл засобу налити у 
спеціальне відділення 
пральної машини

Кондиціонер для 
білизни Mr. Wipes

230 грн139 грн

3,48 ББ500 мл1600011

Підходить для світлих та кольорових 
речей
Підходить для ручного прання та 
пральної машини 
Дарує білизні та речам приємний 
аромат 
Економний у використанні
Веганська формула

Для підсилення ефекту можна 
додати засіб до прального 
порошку в спеціальний відсік 
в пральній машині
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Набір

До складу набору 
входить: 
1600011 Кондиціонер 
для білизни 
1600010 Засіб для 
виведення плям

PK10315

5,48 ББ
грн219 288 грн

Рідкий засіб для прання 
світлих речей Mr. Wipes

400 грн249 грн

6,23 ББ1000 мл1600007

ДЛЯ РУЧНОГО
ПРАННЯ
10 мл засобу на 5 л води

ДЛЯ МАШИННОГО ПРАННЯ

Рідкий засіб для прання темних 
та кольорових речей Mr. Wipes

370 грн229 грн

5,73 ББ1000 мл1600008

4-5 кг

М’яка вода 33 мл

50 мл

50 мл

Середня 
жорсткість води

Жорстка вода
брудне

4-5 кг

М’яка вода 44 мл

66 мл

66 мл

Середня 
жорсткість води

Жорстка вода
дуже брудне

ЕКОНОМІЯ МІСЦЯ 
ТА КОШТІВ
Збереження 
кольору чорних та 
кольорових речей 
за допомогою 
одного продукту 
замість двох.
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Ополіскувач для 
посудомийних машин 
Mr. Wipes

160 грн99 грн

2,48 ББ300 мл1600006

ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ 
ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН

Як використовується
Залийте необхідну кількість ополіскувача 
в спеціальний дозатор посудомийної 
машини. Додавайте ополіскувач, коли 
загориться відповідний індикатор.

Де застосовується
Призначений для ополіскування посуду в 
посудомийних машинах.

Засіб для 
посудомийних машин
Mr. Wipes

310 грн189 грн

4,73 ББ500 мл1600005

ЗАСІБ ДЛЯ 
ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН

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

Де застосовується
Підходить для посудомийних машин всіх 
видів та торгових марок. 
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Набір

До складу набору 
входить: 
1600005 Засіб для 
посудомийних машин 
1600006
Ополіскувач для 
посудомийних машин 

PK10314

5,48 ББ
грн219 288 грн

Засіб для видалення 
жиру Mr. Wipes

210 грн129 грн

3,23 ББ500 мл1600014

ЗАСІБ ДЛЯ 
ВИДАЛЕННЯ ЖИРУ
Потужний засіб для видалення жиру і бруду миттєво 
впливає на різні види кухонних забруднень.

Як використовується
Розпорошити мийний засіб з відстані 20 см від 
поверхні, залишити на 2-3 хв. Потім очистити 
вологою губкою. За наявності стійких плям збільшити 
час до 4-5 хв. 

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

Засіб для миття посуду 
Mr. Wipes

160 грн99 грн

2,48 ББ300 мл1600004

ЗАСІБ ДЛЯ 
МИТТЯ ПОСУДУ

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

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

Де застосовується
Використовується для ручного миття посуду.
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Засіб для видалення 
накипу та іржі 
Mr. Wipes

190 грн119 грн

2,98 ББ1000 мл1600015

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ
НАКИПУ ТА ІРЖІ

Як використовується
Надягати гумові рукавички при 
використанні засобу.  
Для сильно забруднених поверхонь (сталь, 
тефлон, пляшки, чашки, глечики) може 
застосовуватися нерозбавленним. 

Де застосовується
Для сталевих, скляних і керамічних 
поверхонь.

Не мити лакофарбові 
поверхні.!
Не мити лакофарбові 
поверхні.!

Поліроль для 
металевих виробів 
Mr. Wipes

240 грн149 грн

3,73 ББ200 мл1600022

ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ 
МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

Як використовується
Нанесіть на металеву поверхню і акуратно протріть 
м’якою губкою або ганчіркою. Змийте теплою водою, 
витріть насухо і відполіруйте м’якою тканиною.

Де застосовується
Засіб ідеально відполірує каструлі, сковорідки, 
чайники, посудні сушки, сталеві та синтетичні раковини 
або хромовані крани.

Універсальний поліроль для металевих виробів очистить 
будь-які вироби з нержавіючої сталі та захистить їх від 
дрібних подряпин або пошкоджень.

Засіб для чищення 
унітазу Mr. Wipes

230 грн139 грн

1600024 3,48 ББ750 мл
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.

Як використовується

Розвести 25 мл на 5 літрів води. Використовувати 
ганчірку або губку. Не потребує змивання і 
витирання насухо.

КОНЦЕНТРОВАНІ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ 
ОЧИЩУВАЧІ «БІЛІ КВІТИ» ТА «ЧИСТОТА»
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ЗАСІБ ДЛЯ
ЧИЩЕННЯ УНІТАЗУ
Де застосовується

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

Не використовувати для 
хромованої поверхні.!
Не використовувати для 
хромованої поверхні.!

Як використовується

Нанести засіб на зовнішні поверхні, 
зачекати кілька хвилин, потерти щіткою 
або губкою та змити чистою водою. 

Концентрований 
мультифункціональний 
очищувач Mr. Wipes

160 грн99 грн

2,48 ББ500 мл

1 1600001 — «Білі квіти»
2 1600000 — «Чистота»
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1
1205003 — «Бриз океана»

Вологі серветки 
для прибирання Mr. Wipes

2,48 ББ
160 грн99 грн

40 шт

1205004 — «Лимон»
2

ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ
Де застосовується
Підходить для будь-яких поверхонь, у тому числі для дерева, нержавіючої сталі, мармуру, граніту, 
пластику, фарфору, скла, а також для  електроніки.

Як використовується
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 свіжою 
серветкою, щоб прибрати розводи, які могли залишитися від води.

1

2

Магічна губка 
Mr. Wipes

80 грн49 грн

1,23 ББ9000052

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.

MR.WIPES MAGIC SPONGE

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.

Як використовується
Безпосередньо перед очищенням поверхні губку потрібно 
змочити чистою водою, злегка віджати.
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Серветка з мікрофібри 
для протирання посуду 
Mr.Wipes

380 грн239 грн

5,98 ББ40х40 см9000081 

1 Серветка з мікрофібри 
універсальна 
Mr.Wipes

300 грн189 грн

9000017 4,73 ББ40x40 см

4Серветка з мікрофібри 
для дзеркал та скла 
Mr.Wipes

400 грн249 грн

6,23 ББ2шт, 40х40 см9000015

2 Серветка з мікрофібри 
для видалення бруду 
та жиру Mr.Wipes

390 грн239 грн

5,98 ББ40х40 см9000018

3

ПОМІЧНИКИ
ТВОГО ДОМУ

2 3 4

1
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ПРИБИРАННЯ
ЗА ЛІЧЕНІ 
ХВИЛИНИ

Засіб для чищення 
поверхонь універсальний 
Mr. Wipes

270 грн169 грн

1600003 4,23 ББ1000 мл

Засіб для чищення 
дерев’яних поверхонь 
Mr. Wipes

230 грн139 грн

1600002 3,48 ББ1000 мл
ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПОВЕРХОНЬ
Де застосовується

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

Як використовується

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

Де застосовується

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

Як використовується

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

ЗАСІБ ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
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підходять до 
швабри для 
прибирання

БЕЗДОГАННА 
ЧИСТОТА

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

Швабра для прибирання
 Mr. Wipes

930 грн579 грн

9700478 14,48 ББ
1 насадка 
ручка з 4 частин 
10 серветок = 10 прибирань

У комплект входить:

Призначені для очищення дерев’яної поверхні і 
ламінату. Серветки ефективно видаляють пил і бруд, 
при цьому прекрасно поліруючи поверхню і надаючи 
їй первісний вигляд.

Мультифункціональні вологі 
серветки для прибирання 
“Лимон” Mr. Wipes 

160 грн99 грн

1205006 2,48 ББ16 шт




