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ВІДКРИЙ СВІТ МАКІЯЖУ

MAKE UP BODY CARE
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Бальзами, мила для 
тіла та обличчя

Жіночі аромати

Маски для волосся

Нейтралізатор, 
дезодорант для взуття

Гель для прочистки труб,
засіб для видалення 

нагару 

Фарби для волосся

Спреї для тіла, 
антиперспіранти, 

дезодоранти

Чоловічі аромати

Лаки для волосся, пачті
Серія з кератином 

Keratin Therapy

Засіб для стайлінгу

Аромати для дому

Для повік та очей

Для обличчя

Серія Rich Almond
Для брів

Серія Naturelle Seatherapy
Для губ

Серія Naturelle Olive Oil
Для демакіяжу

Серія Grapefruit 
та Grace & Flora

Чоловіча серія
 Shield Man Amino Acid

 Засоби для догляду 
за руками та нігтями

Аксесуари
Піни для ванни

Серія Botanics, 
зубні пасти
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суперціна

199грн
4,98 ББ

суперціна

209грн
5,23 ББ

4 5

Економiя

230грн

Економiя

50грн
Економiя

10грн

Економiя

20грн

Економiя

10грн

Міцелярна вода

860 грн429грн

1302711 10,73 ББ225 мл

Шампунь Tea Tree
2,98 ББ1108170 225 мл

119 грн
190 грн

Зубна паста Tea 
Tree & Mint

2,48 ББ1113527 112 мл

99 грн
160 грн

Упаковка захисних 
тришарових масок 
Smart Life

100 грн49 грн

SL50002 1,23 ББ5 шт

Туш для вій Double 
Lash Extend

520 грн259грн

1301518 6,48 ББ12 мл

суперціна

39грн
0,98 ББ

суперціна

99грн
2,48 ББ

суперціна

89грн
2,23 ББ



CRUSH L’AMOUR

6 7

175 грн109 грн

Шампунь
1000666 2,73 ББ225 мл

Мило
для інтимної гігієни 
Dr. C.Tuna

480 грн239 грн

5,98 ББ1000307 225 мл

Крем для рук
Calendula Oil

130 грн79 грн

1,98 ББ1109203 75 мл

суперціна

149грн
3,73 ББ

Економiя

40грн

Економiя

10грн

суперціна

69грн
1,73 ББ

суперціна

209грн
5,23 ББ

Економiя

20грн

Економiя

30грн
суперціна

89грн
2,23 ББ

1000098 - Crush
1107216 - L’amour

380 грн189грн

4,73 ББ115 мл

Парфумований спрей 
для тіла

1
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НОВИНКАБлиск для губ у трьох відтінках із 
спокусливим ароматом та формулою, що 
заповнює нерівності епідермісу і створює 
миттєвий ефект гладких і шовковистих 
губ. Можна наносити безпосередньо на 
губи або на улюблену помаду. Надає 
світловідбиваючого блиску вашому кольору 
губ та забезпечує дзеркальний металевий 
блиск.

ТРИ СЛІПУЧИХ ВІДТІНКИ 
БЛИСКУ!

нелипка текстура 
Maxi Brush*
довготривале сяйво

8

1000872 блискуча мідь 1000871 золотистий топаз

1000873 мерехтливий кристал
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*
Забезпечує

легкість нанесення завдяки повно
му

і м
'як

ом
у
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нз

ли
ку

MAXI BRUSH*

Блиск-топер для губ

600 грн299грн

7,48 ББ5 мл

Топер для губ - це 
найпростіший спосіб 
надати будь-якій помаді 
металеве сяйво. Це 
покриття є прозорим 
лаком для губ з легким 
шиммером, який створює 
ілюзію морозного сяйва 
та металевого блиску.

Більше сяйва 
для губ!
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640 грн

Праймер-основа 
під макіяж VFX PRO 
Camera Ready

319грн

1302449 7,98 ББ25 мл

Прозорий гель з технологією 
Photo Filter, який готує шкіру 
до макіяжу, допомагаючи 
мінімізувати появу пір. 

10

PK10455

"Екранна зірка"

17,48 ББ
699грн

857 грн

До набору входить: 
1302449, 1302716, 1302715
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Крем VFX PRO CC Green 
від почервонінь

6,73 ББ1302716 25 мл

269грн
540 грн

Крем VFX PRO CC Purple 
для тьмяної шкіри

6,73 ББ1302715 25 мл

269грн
540 грн

Крем VFX PRO CC Green 
допомагає вирівняти тон шкіри, 
приховуючи почервоніння на шкірі 
завдяки своїм зеленим пігментам. 
Надає шкірі гладкості і дозволяє 
зробити бездоганний макіяж. 
Може застосовуватися локально 
під макіяж.

Крем VFX PRO CC Purple допомагає 
вирівняти тон шкіри, нейтралізуючі жовті 
тони завдяки пурпурним пігментам, що 
містяться в ньому. Усуває тьмяний вигляд 
і надає здорового сяйва. Може застосо-
вуватися локально під макіяж.

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)

НЕВАГОМИЙ ТОН ШКІРИ!
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Крем для стробінгу 
VFX PRO Camera Ready

7,98 ББ1302536 25 мл

319грн
740 грн

Освітлюючий крем, який 
готує шкіру до макіяжу 
та забезпечує м’яке 
сяйво, щоб оживити 
тьмяну, втомлену шкіру. 
Дозволить скоригувати 
риси обличчя, 
правильно розставивши 
світлі сяючі акценти.

КРЕМ ДЛЯ 
СТРОБІНГУ

ТВОЯ ІДЕАЛЬНА 
ШКІРА!

Рідкий консилер VFX Pro
підходить для будь-якого 
відтінку шкіри. М’яка щіточка, 
яка забезпечує повне 
покриття. Пудрово-кремова 
текстура  та натуральне 
зволожуюче матове покриття, 
коригує недоліки кольору та 
допомагає зменшити тонкі 
лінії та зморшки.

1000230
Айворі

01

1000231
Теплий айворі

02

1000232
Бісквіт

03

1000233
Порцеляна

04

1000234
Морський пісок

05

1000235
Ваніль

06

Консилер з ефектом 
фотофільтру VFX Pro

239грн
480 грн
5,98 ББ7 мл

маскування недоліків
легка текстура
зволоження шкіри
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1000138
Теплий айворі

03
1000137
Порцеляна

02
1000136
Айворі

01
1000139
Бісквіт

04

1000140
Кашемір

05
1000141
Морський пісок

06
1000142
Ваніль

07
1000143
Тепла шкіра

08

1000144
Прохолодний 
беж

09
1000171
Беж

10
1000741
Холодний 
айворі

00
1000742
Середній 
айворі

1,5

1000743
Тепле золото

7,5
1000744
Середній беж

10,5

ефект фотофільтру
натуральні відтінки
ідеальне покриття

Тональний крем з 
ефектом фотофільтру 
VFX PRO Camera Ready

479грн
960 грн
11,98 ББ30 мл

ВИГЛЯДАЙ НАЧЕ ЗІРКА 
ЕКРАНУ!

Тональний крем з ефектом фотофільтру 
VFX PRO Camera Ready Founda-
tion - досконалий вигляд обличчя 
гарантовано. Сучасна технологія Photo 
Filter розсіює івідбиває світлові промені, 
надаючи шкірі матовість без блиску. 
Інноваційна формуладозволяє домогтися 
приголомшливого результату, зробивши 
шкіру на вигляд ніби після ретуші в 
фотошопі. 



Пружна текстура спонжу чудово 
вбирає воду, завдяки цьому його 
можна використовувати вологим 
способом теж. Загострена сторона 
спонжа - для важкодоступних 
місць (зони навколо носа і куточків 
очей), а плаский зріз - для 
нанесення тонального засобу на 
щоки, чоло і підборіддя.

Матуючий тональний крем 
завдяки своєму мультимінеральному 
комплексному ефекту забезпечує 
контроль блиску та матовий вигляд із 
високим покриттям. Створює бездоганне 
покриття протягом всього дня не 
залишаючи відчуття маски на шкірі.

1302492
світлий

01

1302493
порцеляновий

02

1302494
натуральний

03

1302495
пісочно-бежевий

04

1302496
бронзовий

05

1302498
світлий беж

09

Матуючий тональний 
крем Stay Matte

239грн
480 грн
5,98 ББ30 мл

14

Спонж для макіяжу

360 грн179грн

9700647 4,48 ББ7,5х5 см
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Тонуючий СС крем поєднує в 
собі властивості зволожувального, 
антивікового та сонцезахисного кремів, 
а також тональної основи.

1104170
порцеляновий

01

1104171 
натуральний

03

1104058 
світлий

02

1104172
порцеляновий

01

1104173 
натуральний

03

1104060 
світлий

02

Тонуючий ВВ-крем 
All In One

540 грн269 грн

6,73 ББ50 мл

Тонуючий СС-крем 

640 грн319 грн

7,98 ББ50 мл

Тонуючий BB Крем - це 
продукт нового покоління, 
що виконує функції крему 
для догляду за шкірою, 
праймера та тональної 
основи.
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1302479
темний беж

05
1302480
бронзовий

06

Компактна пудра

310 грн189грн

4,73 ББ14 г

1302467
світлий

01
1302468
темний

02

Запечена порцелянова 
пудра Terracotta

1140 грн569грн

14,23 ББ10 г

М'які легкі рум'яна у 
натуральних відтінках допоможуть 
додати шкірі легкий здоровий 
рум'янець і скоригувати овал 
обличчя. Рівномірно наносяться 
і чудово розтушовуються, 
підкреслюючи обличчя.

Рум’яна 
Tender Blush On

380 грн189грн

4,73 ББ5 г

09 15

0118 06

1302485
цвіт персика

1302486
цукровий рожевий

1302481
сучасний балет

1302488
рожева лілія

1302483 
рожевий джем

Компактна пудра з 
шовковистою текстурою, яка 
матує і вирівнює тон шкіри, 
забезпечуючи гладкий вигляд 
і м’яке природне покриття, що 
тримається весь день.

Вирівнює тон шкіри,
створюючи бездоганний 
колір обличчя. Забезпечує 
гладкий, оксамитовий та 
сяючий вигляд із високим 
покриттям, завдяки формулі 
з мінералами. 
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1302343
світлий

01

1302345
натуральний

02

Хайлайтер надає шкірі більш свіжий 
вигляд і дозволяє контурувати 
обличчя. Пристосовується до 
всіх типів шкіри завдяки своєму 
універсальному кольору.

BB-пудра інтенсивно насичує 
епідерміс киснем і корисними 
речовинами, вирівнює 
мікрорельєф і тон шкіри, маскує 
недосконалості і не забиває пори.

Невагома прозора текстура 
легко наноситься, прекрасно 
приховує недоліки і жирний 
блиск. Засіб має легку 
текстуру, яка створює 
невагоме покриття - "вуаль" 
з природним ефектом.

Хайлайтер 
Terracotta

860 грн429грн

1302466 10,73 ББ10 г

Прозора 
матуюча пудра

520 грн259грн

1301391 6,48 ББ14 г

BB-пудра All In One

520 грн259грн

6,48 ББ14 г



Темний тон - контурінг для формування 
правильного овалу обличчя.
Блискучий тон - хайлайтер для 
підсвічування шкіри.
Рожевий тон - рум'яна для 
підкреслення вилиць.

Холодний відтінок для формування 
контурінгу правильного овалу обличчя.
Бронзатор з ніжним мерехтінням 
надають шкірі засмаги.
Хайлайтер природного тону надає 
натурального сяйва.

Палетка для обличчя 
Peach Bite

720 грн449грн

1302520 11,23 ББ15 г

Палетка для контурінгу
1302511 11,23 ББ15 г

720 грн449грн

ТВОЇ ПРИРОДНІ КОЛЬОРИ!

ПІДКРЕСЛИ СВОЮ КРАСУ!

18

Д
Л

Я 
О

БЛ
И

ЧЧ
Я

LO
O

K 
W

EL
L

Універсальна палетка 3 в 1:
Скульптор призначений для 
створення красивого овалу 
обличчя. 
Хайлайтер висвітлює необхідні 
зони обличчя. 
Рум'яна надають природного 
рум'янцю на щоках.

Рожевий відтінок ідеально при 
денному світлі для легких видів 
макіяжу.
Золотий відтінок для вечірнього 
макіяжу.
Помаранчевий відтінок для шкіри 
теплого підтону та для засмаглої 
шкіри в літній період.

Палетка для обличчя 3 в 1

720 грн449грн

1302519 11,23 ББ15 г

Палетка хайлайтерів

720 грн449грн

1302518 11,23 ББ15 г

ДОДАЙ СЯЙВА ОБЛИЧЧЮ!

ТВОЯ УНІВЕРСАЛЬНА 
ПАЛЕТКА!
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1301364   Vice Brown

1301365  Vintage Season

Палетка тіней
для повік

760 грн379грн

9,48 ББ6 г

бежевий сатин

13

1301371

рожевий кекс

12

1301382

15

1301370

03 04

1301384

17

1301379 1301380

цукрова слива

димчастий 
сливовий

кавовий десертчервона глинаМоно тіні для повік

320 грн159грн

3,98 ББ5 г

Палетка тiней 
Glam Up

1200 грн599грн

1302527 14,98 ББ12 г
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1301493 
трендовий помаранчевий

03

1301492 
коричневий цукор

02

1301491 
рожеве сяйво

01

1301494 
червона глазурь

04

380 грн189грн

Праймер для повік
1301490 4,73 ББ3 г

не забивають лінії на повіках;
не розсипаються і не течуть; 
забезпечують тривале використання, не 
пересихаючи та не перебиваючись на шкірі; 
шовковисте покриття та плавне нанесення.

Кремові тіні для повік

400 грн199грн

4,98 ББ3 г

Рідкі тіні для повік

239грн
480 грн
5,98 ББ7 мл

0503 06

0204

07

01

1301524
спалах світла

1301525
джокер

1301526
мерехтіння тюльпана

1301528
глибока синь

1301534
перли

1301529
гавайська засмага

1301527
золотий блиск

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

довго тримаються;
швидко сохнуть;
текстура, що забезпечує повне 
покриття;
формула, яка не розтікається.
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Олівець для очей Express

129грн

3,23 ББ1 г

260 грн

Підводка-фломастер 
Inkliner

600 грн299грн

7,48 ББ1,2 мл

1000025
чорний

1000042
темно-синій

1000043
блакитний

1000045
зелений

1000005 чорний

1000006 білий

1000007 темно-зелений металік 

1000009 кавовий

1000010 сапфір металік

1000011 темний синій

1000013 металік

01

05

07

06

09

02

03

Подовжений фетровий аплікатор
забезпечує високу точність 
нанесення, завдяки чому легко 
малювати як тонкі, так і широкі 
стрілки. Підводка має гарну стійкість, 
не розмазується і не обсипається 
протягом багатьох годин.

Олівець для очей з 
формулою, насиченою 
вітаміном Е, живить клітини, 
а також перешкоджає 
виникненню подразнення 
створюючи чіткій макіяж.
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Автоматичний олівець 
для очей Extralast

219грн

5,48 ББ1 г

440 грн

Підводка для очей 
Deep Look

240 грн119грн

2,98 ББ5 г
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360 грн179грн

Гелева підводка 
для очей
1301354 4,48 ББ3 г

Рідка високопігментована 
підводка забезпечує відмінну 
стійкість, рівномірно наноситься, 
не стягує шкіру після висихання, 
не обсипається протягом дня та 
забезпечує насичений чорний колір.
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Механічні олівці зручні в 
використанні, оскільки завдяки 
грифелю, який викручується, 
вони не потребують постійного 
заточування. А насичені відтінки 
дозволяють підводити очі. 
Макіяж тримається довго, не 
стягує шкіру та не осипається.
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М'яке нанесення та 
густе щільне покриття 
забезпечує виразний ефект, 
а водостійка формула 
дозволить триматися макіяжу 
довгий час. Склад олівця 
порадує відсутністю олій та 
парафіну. Крім розкішного 
кольору олівці дарують шкірі 
повік зволоження та захист.

СТІЙКІСТЬ ТВОГО 
МАКІЯЖУ!

GLUTEN FREE

G

LUTE N FREE

WATER

RESISTANT

O
PH

TH
ALMOLOGICALLY

TESTED

Водостійкий олівець 
для очей Express

299грн

7,48 ББ1 г

600 грн

1000015 чорний

1000016 темно-синій

1000017 темно-коричневий

1000019 блакитний

01

04

02

06

Туш для вій Double 
Lash Extend Синя

600 грн299грн

1000672 7,48 ББ12 мл

Туш для вій Double Lash Extend 
складається з двох частин: забезпечує 
інтенсивний, помітний ефект об’єму і 
довжини, одночасно створюючи вигляд 
довгих вій, розділених по одній. Вона легко 
наноситься завдяки своїй спеціальній 
силіконовій щіточці, а також запобігає 
злипанню. 

1
2

Розчешіть вії від коренів до 
кінчиків основним аплікатором 
для ефекту подовження.

Нанесіть на вії другий 
аплікатор для ефекту об'єму.

СТВОРИ ЕФЕКТ
КАЗКОВИХ ВІЙ!

неймовірний об'єм
ідеальна довжина
ефект нарощування вій

Туш для вій Double 
Lash Extend Коричнева

600 грн299грн

1000673 7,48 ББ12 мл
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DOUBLE LASH EXTREME CURL OPTIMAL STYLE

ПОДВІЙНИЙ 
ЕФЕКТ ВІЙ

НЕЙМОВІРНИЙ 
ВИГИН ВІЙ

ДОВЖИНА 
ТА ОБ'ЄМ

26

Туш для вій 
Optimal Style
1301015 8 мл

380 грн189грн

4,73 ББ

Туш для вій 
Extreme Curl

460 грн229грн

1301347 5,73 ББ14 мл

Туш для вій Starlook

620 грн309грн

1301111 7,73 ББ12 мл

Туш для вій Double 
Lash Extend

520 грн259грн

1301518 6,48 ББ12 мл

Туш для вій 3D Effect

400 грн199грн

1301344 4,98 ББ10 мл

Туш для вій 
Limitless Volume

660 грн329грн

1301396 8,23 ББ14 мл

Туш для вій Zen

400 грн199грн

1301322 4,98 ББ8 мл

1

12 2

3

3

4

5

6

7

суперціна

209грн
5,23 ББ

Z E N 3 D  E F F E C T L I M I T L E S S S T A R L O O K

НЕОСЯЖНА 
ДОВЖИНА ВІЙ 3D ЕФЕКТ ВІЙ ЧАРУЮЧИЙ 

ОБ'ЄМ ВІЙ
ГЛИБОКИЙ 

ЧОРНИЙ КОЛІР
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4 5 6 7

останній раз 
у каталозі



1000038
лате

1000039
кавовий

1000040
еспресо

02

01

03

1301506
світло-
коричневий

01

03

1301328
темно-
коричневий

1301327
коричневий

02

1301427

Туш для брів

400 грн199грн

4,98 ББ5 г

1301427 4,73 ББ5 мл

Гель для брів

380 грн189грн

Олівець для брів 
Eyebrow Liner

239грн

5,98 ББ1 г

480 грн

28
800 грн399грн

Сироватка 
для вій та брів
1301292 12 мл 9,98 ББ

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

Високоефективна 
сироватка, розроблена 
з потужним пептидним 
комплексом, Capixyl™, 
який посилює та зміцнює 
вії та брови.

1

2
Нанесіть на брови 
гребінцевою 
щіточкою.

Нанесіть на 
корені вій тонкою 
спеціальною 
щіточкою.
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до

після

02 1301393  темний шоколад

Палетка тіней для брів з трьома 
універсальними кольорами, 
з якими брови стануть ще 
виразнішими. Тіні мають насичену 
пігментацію і забезпечують щільне 
покриття, не обсипаються протягом 
дня і легко видаляються за 
допомогою будь-якого засобу для 
демакіяжу.

Палетка тіней
для брів

720 грн359грн

8,98 ББ6 г

Віск для брів зі спеціальною 
формулою, що містить Capixyl ™ та 
мигдальну олію, допомагає вашим 
бровам виглядати більш густими 
та натуральними, надаючи їм 
форму та фіксуючи її. Віск не 
обтяжує брови та забезпечує 
тривалий ефект завдяки своїй 
водостійкій формулі. 

Capixyl - біоміметичний сигнальний пептид 
з екстрактом червоної конюшини, який 
стимулює утворення протеїнів, що містяться в 
коренях волосся, покращує ріст брів та вій.

Віск для брів

780 грн389грн

1000549 9,73 ББ50 мл
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440 грн

Рідка матова помада 
VFX Elite

219грн

5,48 ББ4 мл

ДОЗВОЛЬ СОБІ БУТИ РІЗНОЮ З РІДКОЮ 
МАТОВОЮ ПОМАДОЮ VFX ELITE

Рідка матова помада створює стійкий і насичений фініш. Легко 
наноситься рівномірним тонким шаром, тримається довго, не 
скочуючись і не забиваючись у зморшки або куточки губ.

лімітовані відтінки 
ефект фотофільтру 
ідеальне покриття

1000116
Шалене Дівча

03

1000115
Снігова Королева

02

1000114
Чарівна Міс

01

1000117
Бізнес Леді

04

1000118
Зачарована принцеса

05

1000119
Фатальна Красуня

06

1000120
Казкова Мрійниця

07

1000121
Домашня Киця

08

щільна текстура
бездоганний контур
матовий фініш

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

1000577 Живий 
корал

1000216 ніжний
фіолет

1000218 спекотний
день

1000560 Червоне 
полум'я

01

03

04

08

06

09

05

103

203

204

206

207

208

210

213

209

211

212

Д
Л

Я 
ГУ

Б
LO

O
K 

W
EL

L

РІДКА ПОМАДА

МАТОВА

440 грн219 грн

Рідка матова 
помада для губ

5,48 ББ4 мл



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

МАТОВА ПОМАДА
MATTE ROUGE

рівномірне нанесення
матові кольори
формула з 
антиоксидантами

340 грн169 грн

Матова помада 
Mattе Rouge

4,23 ББ4 г
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МАТОВА
ПОМАДА BB

матове покриття
додаткове зволоження
довготривалий ефект

07

08

10

11

03

02

1000323 м'який поцілунок

1000324 дівоча вечірка

1000325 оголена

1000326 культовий нюд

1000327 чорна кава

1000328 закохана

360 грн179 грн

Матова помада BB
4,48 ББ4 г
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насичений колір
різноманітність відтінків
легке нанесення

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

1000576
закохана у себе

20

21

15

19

16

18

27

44

46

10

11

ПОМАДА
TRUE COLOR

280 грн139 грн

Губна помада 
True Color

3,48 ББ4 г
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БЛИСК ДЛЯ ГУБ
NUDE LIP GLOSS

1303746
ніжний корал

03

1303748
французський 
поцілунок

05

1303745
рожевий шовк

02

1303747
соковитий персик

04

1303749
пелюстки троянди 

06

1303744
легкий флірт

01

природні відтінки 
глянцеве покриття
стійка формула

Блиск для губ «Nude 
for All Lip Gloss»

460 грн229грн

5,73 ББ4 мл
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Олівець для губ з м'яким грифелем, 
який дозволить намалювати 

ідеально рівні лінії, необхідні для 
формування чіткого контуру.

212

1000026
бузок

1000030 
карамель

1000035
пісочний

1000032
кавовий

1000036 
темний бордо

1000033 
персиковий

1000027 
вогняний

1000029
червоний

203

223

201

220

219

207

226

ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ГУБ

ПІДКРЕСЛИ 
СПОКУСЛИВІСТЬ ГУБ!

Бальзам для губ з 
активними компонентами 
утворює бар'єр, 
що захищає губи. 
Інгредієнти відновлюють 
шкіру і покращують 
мікроциркуляцію, 
поліпшуючи стан та 
вигляд губ.

Блиск для збільшення 
губ підкреслить та 
подарує бездоганний 
фініш. Мікрокапсули, 
що входять до складу, 
здатні утримувати вологу 
у клітинах, тим самим 
розгладжуючи дрібні 
зморшки. 

ОБ'ЄМНІ ТА 
СПОКУСЛИВІ ГУБИ!

ПОВНОЦІННЕ 
ЗВОЛОЖЕННЯ ГУБ!

380 грн189грн

Блиск для 
збільшення губ

4,73 ББ1303660 4 мл

380 грн189грн

Бальзам для губ
4,73 ББ4 г 1303759

Олівець для губ 
Lip Liner

129грн

3,23 ББ1 г

260 грн

Серветки для демакіяжу

140 грн69грн

1201006 1,73 ББ20 шт

Міцелярна вода

860 грн429грн

1302711 10,73 ББ225 мл

Практичні у використанні 
та незамінні у дорозі. 
Спеціальне просочення 
серветок допомагає 
одним рухом видалити 
забруднення, макіяж, 
зокрема і водостійку туш. 
Ефективно зволожують та 
живлять шкіру. Підходять 
для всіх типів шкіри.

Піклується про вашу шкіру за допомогою 
м'яких компонентів, які дбайливо очищують 
шкіру від забруднень та жиру. Знімає макіяж 
і доглядає за нею. Незалежно від типу шкіри,  
чудово справляється з усуненням навіть 
водостійких продуктів. 

Фіксатор для макіяжу 
фіксує макіяж на весь день. 

Усуває жирний блиск і 
залишає матовий фініш після 

нанесення, дає змогу шкірі 
дихати навіть під шаром 
декоративної косметики, 

а якісний розпилювач 
забезпечує рівномірне 

нанесення.
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1302417 3,48 ББ115 мл

Фіксатор макіяжу

280 грн139грн

суперціна

199грн
4,98 ББ



Для нанесення рум'ян ідеальної 
щільності, рівномірно розподіливши 
на обличчі косметичний засіб.

Скошений пензлик для рум'ян

Для нанесення необхідної кількості рідкого 
косметичного засобу, нанесення  на області 
навколо носа, рота і лінії росту волосся.

Пензлик для коректора/консилера

Для нанесення тіней та розтушовування 
(легке досягнення різноманітних ефектів 
і плавного переходу відтінку тіней).

Пензлик для розтушовування тіней

Для нанесення тіней в куточки очей, на нижню 
повіку або під брови, підведення рівних стрілок.

Пензлик для тіней

1
Оптимальний розмір для будь-якої 
компактної й розсипчастої пудри, а також 
запеченої та пудри в кульках.

Круглий пензлик для пудри

2
Дозволяє виділити контур і надати 
щокам бездоганний колір.

Пензлик для рум'ян

3
Завдяки скошеній формі можна наносити 
косметику на невеликі ділянки шкіри та 
добре її розтушовувати.

Скошений пензлик для рум'ян

4

Рівномірно покриває повіки тінями, 
м'яко розтушовує їх, приховує переходи, 
підкреслює природну красу.

Конусний пензлик для 
розтушовування тіней

5
Рівномірно наносить тіні та розподіляє, 
створивши покриття потрібної вам 
щільності.

Пензлик для розтушовування тіней

6
Рівномірно наносить колір по всій 
поверхні, дозволяє створювати красиві 
"розтяжки" і переходи відтінків від 
світлого до насиченого. 

Плаский пензлик для тіней

7
Добре наносить та розтушовує переходи 
текстур, не подразнює і не розтягує 
шкіру, забезпечує рівномірний тон 
обличчя.

Пензлик для консилера/коректора

Пензлики вироблені з синтетичного 
ворсу ніжного та м'якого, але водночас 
міцного та стійкого до пошкоджень. 
Набір ідеально підходить як для 
професійного візажиста, так і для 
повсякденного використання.

НАБІР З 14 ПРОФЕСІЙНИХ 
ПЕНЗЛИКІВ ДЛЯ МАКІЯЖУ

Скошений пензлик 
для рум’ян

300 грн149грн

9700633 3,73 ББ

Пензлик для 
коректора/консилера

400 грн199грн

9700846 4,98 ББ

Пензлик для тіней

180 грн89грн

9700634 2,23 ББ

Пензлик для 
розтушовування тіней

110 грн69грн

9700845 1,73 ББ
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1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14
8

Дозволяє якісно працювати з жирними і рідкими 
текстурами для повік, акуратно виконувати 
розтушовку ліній. 

Скошений пензлик для тіней

9

Дозволяє змінювати насиченість та інтенсивність 
кольору. Тіні і контур.

Круглий пензлик-бочонок для 
розтушовування тіней

10
М'які щетинки забезпечують гладке і рівномірне 
покриття губ блиском, помадою, бальзамом чи 
маслом, підкреслюючи природну красу губ.

Круглий пензлик для губ

11
Дозволяє рівномірно розтушувати сухий пігмент, 
використовуючи як прості, так і складні техніки 
макіяжу.

Пензлик для розтушовування

12
Ідеальний для точної роботи з кремовими тінями 
та створення м'яких стрілок по лінії росту вій з 
виразними акцентами.

Пензлик для кремових тіней

13
Чітко промальовує контур, легко набирає 
необхідну кількість помади або блиску і 
рівномірно наносить його на поверхню губ.

Пензлик для губ

14
Точно і акуратно наносить засоби для брів 
рівномірно розподіляючи їх по всій поверхні і не 
виходячи за контур.

Скошений пензлик для брів

LIMITED 
EDITION

СТИЛЬНИЙ 
ФУТЛЯР

Набір пензликів 
для макіяжу

3000 грн1499грн

9000463 37,48 ББ



Набір пензликів для макіяжу 
з косметичкою Рожевий

1160 грн579грн

9700278 14,48 ББ

Набір пензликів для макіяжу 
з косметичкою Леопард

1160 грн579грн

9700276 14,48 ББ

Набір пензликів для макіяжу 
з косметичкою Soft Pink

1160 грн579грн

9700280 14,48 ББ
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З’ємний дозатор

80 грн49грн

2102584 168 мм

Щипці для 
завивки вій
9000292 2,98 ББ

240 грн119грн

зображення може 
відрізнятись від 
оригіналу

Спонж для очищення 
обличчя

460 грн229грн

9700650 5,73 ББ10х7,5 см

Косметичка Double 
Lash Extend

500 грн249грн

9000152 8х18х8 см 6,23 ББ
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Розпушувальний 
гребінець

300 грн149грн

9700649 3,73 ББ

Інструмент для видалення 
чорних цяток

140 грн69грн

9700648 1,73 ББ13,5х0,5 см

Чарівна паличка:
для очищення чорних 
цяток та білих вугрів

із нержавіючої сталі

9700645 8,23 ББ

Щітка для нанесення 
тону та пудри

660 грн329грн

17х4 см 9700646 7,48 ББ

Щітка для нанесення 
тону та контурінга

600 грн299грн

16х3 см

безболісно розплутує  
волосся
не січе кінчики
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Парфумований
лосьйон для тіла
Hera

220 грн109грн

1119088 2,73 ББ100 мл

2

2

ВЕРХНІ НОТИ
мандарин, 
смородина, 

неролі

НОТИ  СЕРЦЯ
жасмин, квіти 

апельсину, деревні 
ноти

БАЗОВІ  НОТИ
мускус, бурштин, 

тонка, кедр

Жіноча парфумована 
вода Hera

1060 грн529грн

1107491 13,23 ББ65 мл

1

1
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2 ВЕРХНІ НОТИ
бергамот, 

зелене листя, 
персик

НОТИ  СЕРЦЯ
водні ноти, конвалія, 

троянда, жасмин

БАЗОВІ  НОТИ
амбра, мускус, 

сандал

1

ДОСКОНАЛИЙ СТИЛЬ

Парфумований 
лосьйон для тіла 
Sensational

220 грн109грн

1103226 2,73 ББ100 мл

1 2 Жіноча парфумована 
вода Sensational
1107039 50 мл

1200 грн599грн

14,98 ББ



Парфумований 
лосьйон для тіла 
Reina Midnight

220 грн109грн

1103254 2,73 ББ100 мл

1

НІЧНІ 
ТАЄМНИЦІ

44

2

Жіноча парфумована 
вода Reina Midnight

1140 грн569грн

1107274 14,23 ББ65 мл

2

ВЕРХНІ НОТИ
фльордоранж, 

груша

НОТИ  СЕРЦЯ
жасмин, кава, 

мигдаль

БАЗОВІ  НОТИ
ваніль, пачулі

1

НОТИ 
БЛАЖЕНСТВА

1 Парфумований 
лосьйон для тіла 
Bliss

220 грн109грн

1000095 2,73 ББ100 мл
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2

Жіноча парфумована 
вода Bliss

1100 грн549грн

1107541 13,73 ББ70 мл

2

ВЕРХНІ НОТИ
чорна смородина, 
груша, рожевий 
перець, червоні 

ягоди

НОТИ  СЕРЦЯ
ірис, конвалія, 

жасмин

БАЗОВІ  НОТИ
мускус, пачулі, 

шоколад, ваніль

1
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2

ВЕРХНІ НОТИ
квіти, персик

НОТИ  СЕРЦЯ
білі квіти, троянда,  

фіалка, ірис

БАЗОВІ  НОТИ
спеції, сандалове дерево, 

 амбра, білий
 мускус

1

РОЗКІШ ПОЧУТТІВ

Жіноча парфумована 
вода Omnia

960 грн479грн

1107414 11,98 ББ50 мл

2
1 Парфумований 

лосьйон для тіла 
Omnia

220 грн109грн

1103239 2,73 ББ100 мл
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Жіноча
парфумована 
вода Glamorous

1200 грн599грн

1107038 14,98 ББ50 мл

Жіноча парфумована
вода Cheer

920 грн459грн

1107455 11,48 ББ50 мл

Жіноча
парфумована вода 
Ruya

1040 грн519грн

1000100 12,98 ББ50 мл

Жіноча
парфумована вода 
Tonteria

960 грн479грн

1107533 11,98 ББ45 мл

Жіноча
парфумована вода 
Chase Me

1040 грн519грн

1107369 12,98 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Her Passion

1100 грн549грн

1000490 13,73 ББ60 мл

ВЕРХНІ НОТИ
берегомет, квітка 

апельсина, яблуневий 
цвіт, червона 
смородина

НОТИ  СЕРЦЯ
білі квіти, конвалія, 

троянда

БАЗОВІ  НОТИ
ваніль, мускус,  

сандалове 
дерево

ВЕРХНІ НОТИ
рожеві квіти, чорна 

смородина

НОТИ  СЕРЦЯ
квіти апельсину, 

 троянда

БАЗОВІ  НОТИ
ваніль, пачулі, 

сандалове дерево, 
амбра

ВЕРХНІ НОТИ
бергамот, 

яблуко

НОТИ  СЕРЦЯ
жасмін, конвалія, 
квіти апельсину

БАЗОВІ  НОТИ
сандалове дерево, 

амбра, какао,
ваніль

ВЕРХНІ НОТИ
бергамот, зелень, 

фрукти

НОТИ  СЕРЦЯ
іланг-іланг, 

жасмин, лілея

БАЗОВІ  НОТИ
карамель, амбра, 

мускус, кедр

ВЕРХНІ НОТИ
мандарин, бергамот, 

персик

НОТИ  СЕРЦЯ
іланг-іланг, 

троянда, жасмін

БАЗОВІ  НОТИ
мускус, пачулі, 

сандал

ВЕРХНІ НОТИ
мандарин,  чорна 

смородина, 
слива

НОТИ  СЕРЦЯ
півонія, жасмін, 

 іланг-іланг, водяні 
ноти

БАЗОВІ  НОТИ
сандал, мускус
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2

ВЕРХНІ НОТИ
апельсин, грейпфрут, 

лимон, мускатний 
горіх, слива

НОТИ  СЕРЦЯ
водяні ноти,  кедр,  

лаванда

БАЗОВІ  НОТИ
біле дерево, боби тонка, 

ваніль, волоський
горіх, мускус

1

ПОПАДАННЯ
В ЦІЛЬ

2 Чоловіча
парфумована вода 
Shooter’s man

1180 грн589грн

1000674 100 мл 14,73 ББ

1

220 грн109грн

Бальзам
після гоління 
Shooter’s man
1111071 2,73 ББ100 мл

ЗВІЛЬНИ
СЕБЕ 
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2

220 грн109грн

Бальзам
після гоління 
Gaucho
1111070 2,73 ББ100 мл

2

ВЕРХНІ НОТИ
бергамот, кардамон, базилік, 

ананас, мандарин, листя 
фіалки

НОТИ  СЕРЦЯ
лаванда, бальзамічна 
піхта, мускатна шавлія, 

герань

БАЗОВІ  НОТИ
дубовий мох, мускус, 
сандалове дерево, 

кедр

1

Чоловіча
парфумована вода 
Gaucho

1180 грн589грн

1000547 14,73 ББ100 мл

1
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2

1

2 Чоловіча парфумована 
вода Baoli 

1200 грн599грн

1107522 14,98 ББ90 мл

1 Бальзам
після гоління Baoli

220 грн109грн

1111072 2,73 ББ100 мл

МУЖНІСТЬ
У ДЕТАЛЯХ

ВЕРХНІ НОТИ
лаванда, шавлія, 
неролі, бергамот

НОТИ  СЕРЦЯ
зелені ноти, ялина, 

лілія, морська 
вода

БАЗОВІ  НОТИ
дубовий мох, ветивер, 

амбра, мускус, 
кедр

АР
О

М
АТ

И
LO

O
K 

W
EL

L

Чоловіча парфумована 
вода NO.70

960 грн479грн

1107484 11,98 ББ80 мл

Чоловіча
парфумована вода 
Monsieur

1280 грн639грн

1107434 15,98 ББ100 мл

Чоловіча
парфумована вода 
Imperium

960 грн479грн

1107415 11,98 ББ50 мл

Чоловіча парфумована 
вода His Power

1100 грн549грн

1000489 13,73 ББ100 мл

ВЕРХНІ НОТИ
грейпфрут, 

 зелене яблуко, 
лимон

НОТИ  СЕРЦЯ
кокос, корінь ірису, 

жасмін

БАЗОВІ  НОТИ
амбра, боби тонка, 

мускус, кедр

ВЕРХНІ НОТИ
коріандр, чорний 
перець, коньяк

НОТИ  СЕРЦЯ
ладан, шкіра, 

табак

БАЗОВІ  НОТИ
ветивер, амбра, 
кедр, сандал

ВЕРХНІ НОТИ
мандарин, 

ананас, імбир

НОТИ  СЕРЦЯ
сандалове дерево, 
кориця, лаванда

БАЗОВІ  НОТИ
кава, мускус, 
амбра, ваніль

ВЕРХНІ НОТИ
яблуко, бергамот, 
рожевий перець

НОТИ  СЕРЦЯ
герань, фрукти, 
квіти (жасмин)

БАЗОВІ  НОТИ
пачулі, шкіра, мох
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1

1

4

4

3
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Жіноча парфумована 
вода Bianca

500 грн249грн

1000099 6,23 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Signora Pearl

500 грн249грн

1107371 6,23 ББ50 мл

Чоловіча парфумована 
вода Signor Onyx

500 грн249грн

1107490 6,23 ББ50 мл

500 грн249грн

Жіноча парфумована 
вода Signora Diamond
1107487 50 мл 6,23 ББ

ВЕРХНІ НОТИ
бергамот, чорний 

перець, білий 
перець

НОТИ СЕРЦЯ
кедр, шавлія

БАЗОВІ НОТИ
бурштин, какао, 

боби тонка

ВЕРХНІ НОТИ
бергамот,
свіжі ноти

НОТИ СЕРЦЯ
лілія, білі квіти, 

жасмин

БАЗОВІ НОТИ
амбра, кедр, 

мускус

ВЕРХНІ НОТИ
абрикос, 

бергамот, чорна 
смородина

НОТИ СЕРЦЯ
дамаська троянда, 
конвалія, магнолія, 

фрезія

БАЗОВІ НОТИ
ваніль, мускус

ВЕРХНІ НОТИ
тропичні фрукти, 

цитрус

НОТИ СЕРЦЯ
квіти, жасмин, 

конвалія

БАЗОВІ НОТИ
амбра, ваніль, 
мускус, сандал

5

6

7

6 7 8

5
8

Жіноча парфумована 
вода Nymphe

500 грн249грн

1000579 6,23 ББ50 мл

Жіноча парфумована 
вода Amazing
1107388 6,23 ББ50 мл

500 грн249грн

Чоловіча парфумована 
вода Shooter’s man

500 грн249грн

1107458 6,23 ББ50 мл

Чоловіча парфумована 
вода Theros

500 грн249грн

1107457 6,23 ББ50 мл

ВЕРХНІ НОТИ
апельсин, грейпфрут, 

лимон, мускатний 
горіх, слива

НОТИ СЕРЦЯ
водяні ноти, кедр, 

лаванда

БАЗОВІ НОТИ
біле дерево, боби тонка, 
ваніль, волоський горіх, 

мускус

ВЕРХНІ НОТИ
бергамот, апельсин, 

червоні ягоди

НОТИ СЕРЦЯ
кардамон, шоколад, 

жасмин

БАЗОВІ НОТИ
пачулі, ваніль, мускус

ВЕРХНІ НОТИ
лимон, апельсин, 

яблуко

НОТИ СЕРЦЯ
жасмин, малина, 

троянда

БАЗОВІ НОТИ
пачулі, ваніль, мед, 

амбра

ВЕРХНІ НОТИ
бергамот, грейпфрут, 

кардамон

НОТИ СЕРЦЯ
герань, жасмин

БАЗОВІ НОТИ
кедр, пачули, мох, 

мускус
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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.

захист 24/7захист 24/7

280 грн139грн

Дезодорант Stay Fresh

3,48 ББ150 мл

1107406 Powder1

2

3

4

1107408 Comfort

1107405 Sport

1107404 Aqua

4

3

2

1

54

1

2

280 грн139грн

Чоловічий роликовий 
антиперспірант

3,48 ББ50 мл

1000790 - Invisible4

5 1000789 - Day

280 грн139грн

Жіночий роликовий 
антиперспірант 

3,48 ББ50 мл

1000786 - Cotton1

2

3
1000787 - Pure 
1000788 - Soft

4

3

5

Антиперспіранти з 48-годинним захистом швидко висихають, без відчуття вологи під 
пахвами. Антиперспірант наділений формулою, яка поглинає жир та блокує роботу потових 
залоз і надає потужний антибактеріальний ефект, не допускаючи розвитку патогенних 
організмів. Засіб вирізняється зручністю у застосуванні, тому досить швидко висихає та 
дарує тривале відчуття свіжості. 

суха шкіра;
48 годин захисту;
приємний аромат.
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Парфумований 
спрей для тіла Crush

380 грн189грн

1000098 4,73 ББ115 мл

Парфумований спрей 
для тіла L’amour

380 грн189грн

1107216 4,73 ББ115 мл

CRUSH

L’AMOUR

Жіночий роликовий 
антиперспірант Clean Sense

220 грн109грн

1107501 2,73 ББ50 мл

Чоловічий роликовий 
дезодорант No70

220 грн109грн

1107492 2,73 ББ50 мл

Жіночий роликовий 
антиперспірант Soft Petals

220 грн109грн

1107514 2,73 ББ50 мл

суперціна

149грн
3,73 ББ

56
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4

3

2

1

Містить 80% етилового 
спирту, що знищує 
бактерії та мікроби

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

80°80°

Стерилізує косметичні 
інструменти та 
приладдя

Стерилізує косметичні 
інструменти та 
приладдя

Парфумований 
антисептичний засіб

360 грн179грн

4,48 ББ225 мл

1107222 Лимон
1107523 Аква

1107524 Квітковий букет

1
2
3

4

1000130 Жимолость
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До набору входить: 
1000554, 1000553

PK10456

"Затишна оселя"

14,98 ББ
599грн

698грн

Аромат
домашнього 
затишку!
Дифузор для оселі Felix Felicis - це 
ідеальна гармонія бергамоту, білих 
квітів та мускусних нот, що наповнює 
приміщення приємним ароматом. 

Дифузор для оселі Amortentia - це 
ідеальна гармонія деревних нот і нот 
амбри, мускусу і кедра. 

1 Дифузор для оселі 
Felix Felicis

700 грн349грн

1000554 8,73 ББ100 мл

1

Дифузор для оселі 
Amortentia

700 грн349грн

1000553 8,73 ББ100 мл

2

2
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Лак для волосся Smart Life

440 грн219 грн

SL30001 Надсильна фіксація
1 SL30002 Ультрасильна фіксація
2

5,48 ББ300 мл

ЗАЧІСКА ПОТРЕБУЄ СТІЙКОЇ ФІКСАЦІЇ?
Smart Life – лак для волосся з функцією надсильної фіксації – до 24 годин та 
властивістю кератинового лікування. Формула з провітаміном В5 і гідролізованим 
кератином обволікає кожну волосину, насичує волосся вологою, сприяє 
відновленню структури волосяних волокон і надає додаткового блиску.

кератинове 
лікування волосся

надійна фіксація 
до 24 годин

відновлення
структури волосся

1

2

60
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Патчі під очі Smart Life з 
Біозолотом та Колагеном

80 грн39грн

SL20002 0,98 ББ2 шт

Матуючі серветки для видалення 
жирного блиску Smart Life

180 грн89грн

SL20001 2,23 ББ100 шт

Матуючі серветки поглинають надлишки 
шкірного жиру, не закупорюючи пори. 
Зменшують жирний блиск, завдяки чому 
макіяж залишається свіжим довше.

Патчі зволожують шкіру, 
розгладжують дрібні зморшки, 
борються із синцями та темними 
колами під очима.

Патчі під очі Smart Life Чорна 
Перлина та Фільтрат Равлика

80 грн39грн

SL20005 0,98 ББ2 шт

Патчі під очі з унікальною технологією 
регенерації та зволоження шкіри обличчя 
за допомогою високоефективної комбінації 
перлової пудри, екстракту фільтрату 
равлика та Вітамінів A, E. 
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Універсальний спрей усуває не 
тільки неприємні запахи домашніх 
тварин, птахів, гризунів, їх міток 
та екскрементів, а також інші 
різновиди неприємних запахів. 
що можуть оточувати. Головна 
особливість - засіб бореться із 
першопричиною - молекулами 
запаху абсорбуючи їх, а не 
маскує, як більшість спреїв.

Дезодорант для взуття
допоможе підтримувати свіжість 
ніг незалежно від погоди та 
сезону, а також запоруку тривалої 
служби ваших черевиків. Активна 
формула має дезодоруючу та 
бактерицидну дії, усуваючи 
неприємний запах і запобігаючи 
його подальшій появі.

2

1 2

2 Нейтралізатор запахів 
Smart Life

320 грн159 грн

SL40001 3,98 ББ300 мл

Дезодорант для взуття 
Smart Life

340 грн169 грн

SL40002 4,23 ББ150 мл

1

1Маска 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.

Упаковка захисних 
тришарових масок 
Smart Life

100 грн49 грн

SL50002 1,23 ББ5 шт

суперціна

39грн
0,98 ББ

Ополіскувач для ротової 
порожнини з олією чайного 
дерева - це засіб для  
підтримання ідеального 
здоров'я зубів і ясен. 
Завдяки антибактеріальним 
властивостям засіб знищує 
всі патогенні мікроорганізми, 
захищаючи від карієсу і 
запалення ясен.

Ополіскувач для 
ротової порожнини 
Smart Life

320 грн159 грн

SL20004 3,98 ББ700 мл
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Потужний засіб для видалення жиру 
і бруду миттєво впливає на різні види 
кухонних забруднень, навіть на застарілі 
плями, що глибоко в'їлися. 
ВАЖЛИВО! Не використовувати на 
алюмінієвих поверхнях, клейонці та мармурі.

Активний гель від важких засорів 
каналізаційних труб Smart Life 
призначений для якісного та швидкого 
очищення від засорів будь-якої 
складності та догляду за зливними 
трубами. Усуває неприємні запахи.

Засіб для видалення 
нагару, пригорілих 
забруднень та жиру 
Smart Life

320 грн159 грн

SL40004 3,98 ББ450 мл

Гель для прочистки труб 
Smart Life

280 грн139 грн

SL40003 3,48 ББ500 мл



ЗНИЖКА

40%
на кожен другий 

зволожувальний бальзам

64

Крем залишає на вашій шкірі 
солодкий аромат червоних 
плодів та ягід, що стигли під 
яскравим літнім сонцем.

1000240 - Червоні фрукти

Крем з неймовірним 
освіжаючим ароматом 
солодкого апельсину 
подарує вашій шкірі 
бадьорість та енергію.

1000243 - Апельсин

Поєднання Алое Вера з 
фруктовими та квітковими 
нотами залишає на 
вашій шкірі ніжний та 
ароматний шлейф.

1000242 - Алое

Наповніть шкіру поживними 
вітамінами ароматної 

лохини, стиглого винограду 
та екзотичних лічі.

1000241 - Лохина

Універсальний зволожувальний крем з 
ароматами апельсину, лохини, червоних 
фруктів та алое. Завдяки потужній формулі, 
що містить вітамін Е, крем зволожує і живить 
епідерміс. Крем наноситься кінчиками 
пальців на губи, лікті, руки, коліна, ступні 
та на краї нігтів, як тільки ви відчули сухість 
шкіри, або в цілях профілактики.

губи нігті руки

Зволожувальний 
бальзам

180 грн89грн

2,23 ББ15 мл
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53 грн
1,34 ББ

акційна ціна
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2

1119096 2,48 ББ125 г

Натуральне мило 
з перлинами

200 грн99грн

2,23 ББ125 г
2

1119072 2,48 ББ125 г

Натуральне мило 
хамам

200 грн99грн

1
1

Живить шкіру, завдяки густій піні та солодкого 
аромату ніжних квітів жимолості ваша шкіра пружна 
та доглянута протягом дня.

1000331 - Жимолость

Очищує шкіру, завдяки густій піні та заспокійливому 
аромату запашних квітів лаванди шкіра свіжа та 
ніжна протягом дня.

1000332 - Лаванда

Пом'якшує шкіру, завдяки своїй густій піні та 
приємному аромату білих квітів морінга ваша шкіра 
чиста та зволожена протягом дня.

1000333 - Морінга

1000332 "Лаванда"

3 1000333 "Морінга"
4

Мило

100 грн49грн

1,23 ББ50 г

1000331 "Жимолость"
5

3

4

5

Ніжна серія косметичних засобів 
з олією солодкого мигдалю та 
масла Ши інтенсивно живить 
та зволожує шкіру. Надає 
пошкодженій та сухій шкірі 
відчуття бархатистості та 
еластичності. Інгредієнти, що не 
залишають відчуття жирності 
та швидко вбираються мають 
зволожувальний фактор, а вміст 
рослинних олій допомагають 
підтримувати природний 
захисний шар шкіри.

Сила мигдалю та масла ШИ!
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1 Олія для тіла 
Rich Almond

550 грн279грн

1000753 6,98 ББ225 мл

1

2 Гель для душу 
Rich Almond

500 грн229грн

1000754 5,73 ББ225 мл

2

3 Лосьйон для тіла 
Rich Almond

500 грн229грн

1000752 5,73 ББ200 мл

3

ніжний догляд;
приємний аромат;
легкі текстури.
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Шампунь
Sea Therapy

240 грн119грн

1000581 2,98 ББ360 мл

Лосьйон для тіла 
та рук Sea Therapy

260 грн129грн

1000582 3,23 ББ200 мл

Шампунь з активними 
інгредієнтами забезпечує 
ретельне очищення шкіри 
голови й локонів, не 
викликаючи сухості шкіри 
та підтримує оптимальний 
гідроліпідний баланс. 
Шампунь добре піниться й 
легкий в змиванні, залишає 
волосся гладеньким, м'яким 
і шовковистим.

Лосьйон для тіла та рук насичує клітини 
шкіри корисними мікроелементами. 
Завдяки легкій консистенції лосьйон 
швидко вбирається, не залишаючи на 
поверхні шкіри жирного блиску. При 
регулярному застосуванні лосьйону ви 
зможете відновити та пом'якшити шкіру, 
а також зробити шкірний покрив більш 
гладким і еластичним.

Sea Therapy
S e r i e s

Рідке мило для 
рук Sea Therapy

200 грн99грн

1109240 2,48 ББ325 мл

Крем для рук 
Sea Therapy
1000583 75 мл

160 грн79грн

1,98 ББ
Гель для душу 
Sea Therapy

240 грн119грн

1000584 2,98 ББ360 мл
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Крем для рук має насичену і легку 
текстуру, яка зволожує і живить руки, 
залишаючи їх м'якими, гладкими і 
нежирними. Екстракт водоростей 
відновлює шкіру, а екстракт алое вера 
реанімує її. Крім того, екстракт алое вера 
допомагає зволожувати і підтримувати 
водний баланс шкіри.

Гель усуває забруднення та надлишки 
себуму, надає ексфоліювальну дію та 
забезпечує протизапальний ефект. Легка 
консистенція сприяє утворенню пишної піни, 
яку легко змивати. Гель дає змогу уникнути 
дегідратації, лущення та сухості шкірного 
покриву.

Мило усуває забруднення та 
надлишки себуму, легко утворює 
пишну піну і насичує шкіру 
вологою зберігаючи її.  Усуває 
подразнення та почервоніння, 
повертає природне сяйво 
та зміцнює захисні функції 
епідермісу.



Шампунь 
Olive Oil

220 грн109грн

1000669 2,73 ББ360 мл

Кондиціонер для 
волосся Olive Oil

170 грн109грн

1103278 2,73 ББ200 мл
Лосьйон для тіла 
та рук Olive Oil

260 грн129грн

1000525 3,23 ББ200 мл

70

Olive Oil
S e r i e s

Кондиціонер для волосся з олієї 
оливи, вітаміном Е та натуральними 
активними речовинами зволожує 
та живить сухе та пошкоджене 
волосся, а також запобігає 
електризації. Він надає об'єм 
і робить волосся здоровішим. 
Підсилює дію шампуню і сприяє 
здоровому сяйві та щільності 
волосся.

Шампунь з ніжною консистенцією та 
якісною формулою сприяє легкому 
видаленню будь-яких забруднень. Олія 
оливи, протеїни сої, пшениці та кукурудзи 
покращують стан структури волосся. 
Локони набувають шовковистості, 
слухняності, м'якості й сили, а пошкоджені 
волоски будуть заповнені та зміцнені.

Лосьйон для тіла та рук 
збагачений маслом оливи 
та протеїновим комплексом. 
Завдяки ідеальному поєднанню 
активних компонентів у своєму 
складі, лосьйон забезпечує 
шкірі інтенсивне живлення та 
оптимальне зволоження.
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Гель для душу 
Olive Oil

240 грн119грн

1103313 2,98 ББ360 мл Крем для рук 
Olive Oil
1000524 75 мл

160 грн79грн

1,98 ББ

Рідке мило для 
рук Olive Oil

200 грн99грн

1109241 2,48 ББ325 мл

Ніжний рослинний аромат огорне 
аурою заспокоєння та радості. 
Оливкова олія та комплекс 
протеїнів пшениці наповнюють 
клітини живлющою вологою 
та корисними речовинами, 
відновлюють пошкоджені ділянки, 
пом'якшують шкіру та активують 
обмінні процеси.

Рідке мило з екстрактом 
оливкової олії підходить 
для миття рук та обличчя. 
Спеціальна формула запобігає 
появі зморшок, робить шкіру 
м'якою та гладкою одночасно 
зволожуючі її. Очищає шкіру та 
дбає про них.

Крем для рук ідеально підійде 
для щоденного догляду за 
руками. Завдяки регулярному 
використанню засобу вашій шкірі 
буде надзвичайно комфортно, вона 
стане м'якою та оксамитовою.



на кожну другу гель-піну 
для ванни 2 в 1
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ЗНИЖКА

50%
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2

Гель для душу і піна 
для ванни 2 в 1
"Райський острів"

380 грн189грн

1000826 4,73 ББ500 мл

32 Гель для душу і піна 
для ванни 2 в 1  
"Фруктовий вибух" 

380 грн189грн

1000827 4,73 ББ500 мл

3

Гель для душу і піна 
для ванни 2 в 1 
"Пудрова ніжність" 

380 грн189грн

1000825 4,73 ББ500 мл

1

1

Піна для ванни 
“Райський острів” 
має легку шовковисту 
консистенцію. Навіть 
невеликої кількості 
вистачить для створення 
густої пінки, яка огорне 
пахощами соковитих 
тропічних фруктів.

Піна для ванни 
“Пудрова ніжність”
з легким пудровим 
ароматом, багатий 
на вітаміни та 
антиоксиданти, щоб 
надати шкірі здоровий 
та свіжий вигляд. 

Піна для ванни 
“Фруктовий вибух”
подарує шкірі 
незабутню фруктову 
насолоду. Завдяки 
свіжому фруктовому 
аромату забезпечує 
сприятливий вплив на 
нервову систему та 
дарує заспокоєння.

95 грн
2,36 ББ

акційна ціна
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LIMITED 
EDITION

Гель для душу 
Grace & Flora

200 грн129грн

1000466 3,23 ББ360 мл

Крем для рук 
Grace & Flora
1000465 75 мл

140 грн89грн

2,23 ББ

Спрей для тіла 
Grace & Flora

340 грн169грн

1000468 4,23 ББ115 мл

Огортає і зволожує ваше тіло, 
допомагає відновити сили. Завдяки 
олії солодкого мигдалю, шкіра 
пом'якшена та підтягнута.

Спосіб застосування: нанесіть 
на рукавичку очищувальний 
засіб, промасажуйте тіло, а 
потім змийте водою. Перед 
першим застосуванням 
обов'язково змочити, щоб 
надати форму.

820 грн409грн

SL60002 10,23 ББ12х19 см

Масажна рукавичка

460 грн229грн

1103311 5,73 ББ115 мл

Антицелюлітна олія 
для тіла Grapefruit

460 грн229грн

1103309 5,73 ББ250 мл

Антицелюлітний скраб
для тіла Grapefruit
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Скраб з частинками 
морської солі, що входить 
у склад. Ніжно очищає і 
наповнює шкіру енергією, 
забезпечує відчуття 
гладкості та шовковистості.
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Botanics
S e r i e s

1108165 з екстрактом вербени
1108164 з екстрактом лаванди 

320 грн159грн

3,98 ББ500 мл

Гель для душу Botanics
4
5

Шампунь Botanics

300 грн149грн

3,73 ББ500 мл

1108194 трав'яний мікс

1

1000670 з екстрактом кропиви

2

1000671 з екстрактом шавлії

3

1
2

3

4
5

Набір зубних щіток 
Eurofresh рожева та 
блакитна

340 грн169грн

9700788 4,23 ББ2 шт

Зубна паста 
Eurofresh Aloe Gel

200 грн99грн

1113005 2,48 ББ112 г

Зубна паста 
Eurofresh Whitening

200 грн99грн

1113015 2,48 ББ112 г

Зубна паста 
Eurofresh Whitening 

120 грн59грн

1113521 1,48 ББ50 г
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Зубна паста Eurofresh Whitening 
для безпечного відбілювання містить 
місвак, екстракт чайного дерева, 
алое вера та женьшень. Ретельно 
усуває наліт, зміцнює емаль.

Зубна паста-гель 
Eurofresh Aloe Gel для 
чищення зубів містить 
екстракт алое вера, 
видаляє плями від чаю, 
кави і нікотину. Дбайливо 
очищує зубний наліт і 
доглядає за яснами.



Чоловіче мило для 
обличчя та тіла Shield 
Man Amino Acid

110 грн89грн

1119079 2,23 ББ100 г

Чоловічий крем для 
обличчя та навколо очей 
Shield Man Amino Acid

190 грн139грн

1119085 3,48 ББ50 мл

Бальзам після 
гоління Shield Man 
Amino Acid

240 грн119грн

1119080 2,98 ББ100 мл

Амінокислоти існують не тільки як елементи 
нашого організму, але і як компоненти природного 
зволожувального фактора.

Амінокислоти в шкірі сприяють підтримці здорового 
стану шкіри.

Покращують гідратацію шкіри, що призводить до 
зменшення дрібних зморшок.
Покращують зволоження та міцність волосся, що 
надає волоссю гладкості та блискучого вигляду.

AMINO ACID COMPLEX 

78

S e r i e s

Shield Man

Віск для волосся 
Shield Man Amino 
Acid

320 грн199грн

1119084 4,98 ББ110 мл

Олія для бороди 
та вус Shield Man 
Amino Acid

400 грн199грн

1119083 4,98 ББ30 мл

Чоловічий шампунь 
Shield Man Amino 
Acid

300 грн149грн

1119082 3,73 ББ225 мл

Піна для гоління 
Shield Man Amino 
Acid

400 грн209грн

1119081 5,23 ББ200 мл

амінокислотний 
комплекс
амінокислотний 
комплекс
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Крем для рук Wonderland

140 грн89грн

1000540 2,23 ББ75 мл

Креми для рук надають шовковисту м'якість, завдяки своїй 
ніжній текстурі та спеціальній збагаченій формулі, що легко 
вбирається. Захистять руки від подразнень та подарують 
бажаний догляд. Креми компактного розміру, стануть 
незамінними у подорожі та у повсякденному житті. 

1
2
3
4

Крем для рук

120 грн59грн

1,48 ББ30 мл

1109235 Квітка морінги та масло Ши 
1000404 Мигдаль з молоком 
1000635 Сакура та масло Ши
1109234 Кокос та ваніль

4
3

21

збагачений 
маслом Ши
збагачений 
маслом Ши

Крем для рук та нігтів 
з маслом Ши

200 грн99 грн

1109237 2,48 ББ75 мл

2

2
Скраб для рук та нігтів 
з маслом Ши

320 грн159грн

1109238 3,98 ББ75 мл

1
1

Крем для рук створений на основі органічної води з 
дамаської троянди. Вона ніжно зволожує, живить, освіжає 
і тонізує епідерміс протягом усього дня. Має захисну дію, 
запобігаючи утворенню лущення та сухості. Крем підходить 
для будь-якого типу шкіри, а його чудовий квітковий аромат 
залишиться звучати на тілі ще довгий час після нанесення.

Крем для рук 
з трояндовою водою

180 грн89 грн

1000765 2,23 ББ30 мл

LIMITED 
EDITION

1304430
легенда

Лак для нігтів 
з металевим 
покриттям

160 грн79грн

1,98 ББ11 мл

Лак для нігтів

160 грн79грн

1,98 ББ11 мл

1304387 
розкішна 
бірюза

1304381
насичений 
червоний

1304377
малиновий 
мус

1304382 
стигла 
вишня

1304383
фіолетовий

1304375 
криштале-
вий білий

1304385 
марсала

1304386
какао

1304388
насичений 
лазурний

1304389
чорна зірка

1304379 
аметист

1304369
ліловий нюд

1304367
класичний 
беж

1304365
персиковий

1304395
помаранче-
вий нюд

1304397
шоколадне 
суфле

1304400
персиковий 
сорбет

1304426 
морозний

1304366 
рожевий 
нюд

1304396
світлий 
рубін

1304398
класичний 
нюд

Лак для нігтів

110 грн69грн

1,73 ББ11 мл

69грн

1304433
диско
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та здорові 
нігті!

180 грн89грн

Засіб для видалення 
кутикули
1304314 2,23 ББ11 мл

Покриття для нігтів
з глянцевим ефектом

180 грн89грн

1304345 2,23 ББ11 мл

Зміцнювач для нігтів 
з кальцієм

180 грн89грн

1304178 2,23 ББ11 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.

Крем-стайлінг для 
кучерявого волосся

200 грн99грн

1000589 2,48 ББ200 мл
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Сироватка для 
волосся
Keratin Therapy

520 грн259грн

1000104 6,48 ББ30 мл

Відновлюючий 
шампунь
Keratin Therapy

380 грн189грн

1108199 4,73 ББ360 мл

Шампунь з кератином якісно 
очищує шкіру голови, насичує 
волосся керамідами і про-
кератином. Кератин, один з 
найважливіших компонентів 
волосся, надає йому пружності, 
блиску та сили. В разі його 
нестачі волосся стає ламким, 
сухим і втрачає свій вигляд.

Сироватка підтримує оптимальний 
рівень вологи волосся, глибоко 
живить і делікатно пом'якшує їх. 
Робить локони більш слухняними, 
шовковистим і гладкими. Стане 
чудовим рішенням поширеною 
проблеми посічених кінчиків, 
ламкості і сухості пасм.
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Спрей
для волосся
Keratin Therapy

920 грн459грн

1108181 11,48 ББ115 мл

Кондиціонер-маска
для волосся
Keratin Therapy

480 грн239грн

1109118 5,98 ББ200 мл

Для відновлення 
пошкодженого волосся 
використовуй маску з 
кератином. Її активні 
компоненти проникають 
глибоко у структуру 
волосків, інтенсивно 
зволожують, активно 
живлять та пом'якшують їх. 
Маска подарує волоссю 
гладкість, шовковистість 
та пружність.

Спрей з кератином чудово 
зволожує та розплутує 
волосся. Заповнює кожну 
волосину, даруючи 
волоссю пружність, силу 
та здоровий вигляд.



Крем-фарба 
для волосся Farma 
Color Deluxe 

480 грн239грн
5,98 ББ

змішати окислювач 
з крем-фарбою

змити нанести кодиціонер 
та змити

висушити
волосся

нанести фарбу 
на корені

зачекати 
30-45 хв.

Повна комплектація 
для професійного 
фарбування

Рукавички
Окислювач - 50 мл 
Крем-фарба - 50 мл
Крем-бальзам - 10 мл

Палітра стійких кремових фарб "Farma Color Deluxe" - це 15 розкішних 
і яскравих відтінків, які дарують волоссю насичений колір завдяки 
інноваційній формулі. Барвники проникають глибоко в структуру волосся, 
міцно закріплюючись там, фарбуючи волосся зсередини, а також, 
покривають його поверхню, роблячи колір глибшим і насиченішим.

84

Д
Л

Я 
ВО

Л
О

СС
Я

LO
O

K 
W

EL
L

Маска для волосся «Кератин 
та біотин» (Відновлення)

Маска для волосся «Кокос та 
ваніль» (Зволоження)

Маска для волосся «Шавлія» 
(Зміцнення)

Спеціально створена для 
сухого та пошкодженого 
волосся. Відновлює та зміцнює 
волосся, живить його, не 
обтяжуючи.

Спеціально створена для 
тонкого та ослабленого волосся. 
Живить і зміцнює волосся, 
надає надзвичайний блиск, не 
втрачаючи свого об’єму.

Спеціально створена для 
всіх типів волосся. Зволожує 
волосся і робить його 
шовковистим.

Маска для волосся

120 грн59грн

1,48 ББ30 мл

1000221 "Кератин та біотин"
1000223 "Шавлія"

1000222 "Кокос та ваніль"

1
2
3

3

2

1



на всі товари для 
підтримки здоров’я

ЗНИЖКА

10%
ТОВ “ФАРМАСІ-УКРАЇНА”, 03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86И

0 800 302 080

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 09/2022
(Вересень) — 6000057

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

СЕРІЇ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ

СЕРІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИПУСКУ

Серія Calendula Oil

Серія Tea Tree

Серія White+Correct

для живлення шкіри 

для відбілювання шкіри

для відновлення шкіри 

Серія Volumizing

Серія Hydrating

Серія Vitalizing

Серії засобів для 
особистої гігієни

Серія Mr. Wipes

Серія Nutriplus

116

118-119

126-137

120-121

115

117

122-125

138-149

Серія Reviving
для відновлення 

пошкодженого волосся

для збільшення об’єму 
волосся

для зволоження та 
живлення волосся

для догляду за волоссям 
з екстрактом часнику та 

чорним кмином

Засоби для дому та побуту

Все для підтримки 
здоров’я усієї родини 

Серія Resurface

СЕРІЇ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ

СЕРІЇ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ

94-95

98-99

102-103

106-107

110-111

96-97

92-93

100-101

104-105

108-109

112-113

Серія Age Reversist

Серія Calendula Oil

Серія Lumi

Серія Tea Tree

Серія Intimate

Серія Sun

Серія Aloe

Серія Foot Care

Серія Acne

Серія Aqua

Серія Activated 
Charcoal

для догляду за шкірою 35+

для догляду за шкірою 20+

для живлення шкіри 
з олією календули 

для боротьби 
з пігментацією шкіри

для інтимної гігієни

для захисту від сонця

для захисту шкіри з 
соком алое

для догляду за ногами

для відновлення шкіри 
з олією чайного дерева 

для боротьби з акне

для зволоження шкіри

для жирної шкіри

Серія Baby
для догляду за малюком

90-91

89



90

=
ЗНИЖКА

30%

КОЖНІ

5ББ

на будь-який товар 
із ст. 90-91

1

1000833 3,73 ББ15 мл

Сонцезахисний 
бальзам для губ

300 грн149грн

1

2

104 грн
2,61 ББ

акційна ціна

Бронзуюча олія для 
тіла забезпечує 
швидке і тривале 
бронзування з високим 
захистом від сонця. 

Лосьйон з високим 
захистом від ультрафіолету, 
забезпечує ідеальний 
бар’єр проти потужних УФ-
променів, зволожує шкіру 
олією баобаба та таману. 

Cонцезахисний крем для 
обличчя з високим рівнем 
захисту в ультралегкій 
формулі підходить навіть 
для чутливої   шкіри. 
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Легкий мус забезпечує 
красиву та рівну 
засмагу. Засіб містить 
доглядовий комплекс, 
який пом’якшує шкіру. 

540 грн339 грн

Сонцезахисний 
лосьйон Sun 50 SPF

8,48 ББ1000302 75 мл

4

Бронзуюча олія 
для тіла 6 SPF 

300 грн189 грн

1000303 4,73 ББ115 мл

2

3

390 грн239 грн

Сонцезахисний крем 
для обличчя Sunscience 50+ SPF

5,98 ББ1000769 50 мл

3

4 Мус-автозасмага 
для тіла

800 грн499 грн

12,48 ББ150 мл1000696

5

5

349 грн
8,73 ББ

акційна ціна

132 грн
3,31 ББ

акційна ціна 237грн
5,93 ББ

акційна ціна

167 грн
4,18 ББ

акційна ціна
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Aloe
S e r i e s

Серія Aloe - один із найкращих подарунків природи для 
нас, що у чистому вигляді оживає в серії Dr. C. Tuna Aloe. Такі 
фактори, як забруднення навколишнього середовища, шкідливі 
промені сонця, які негативно впливають на шкіру, з кожним днем    
порушують природний баланс вологи шкіри. Алое Вера, завдяки 
вітамінам і мінералам, які міститься у ньому, живить і заспокоює 
шкіру, підтримує баланс вологи. 

Це освіжаючий заспокійливий 
концентрований гель для догляду за 
шкірою. Завдяки легкій гелевій структурі на 
водній основі не залишає відчуття липкості 
і легко поглинається шкірою. Містить 93% 
органічного соку Алое Вера.

Це крем для догляду за шкірою, 
який забезпечує інтенсивне 
зволоження та захист. Завдяки 
кремовій формулі та легкій 
структурі, що забезпечує легкість 
використання, залишає на шкірі  
оксамитове відчуття ніжності. 
Містити 80% органічного соку 
Алое Вера.

Гель Aloe Vera

500 грн249 грн

6,23 ББ1000746 100 мл

Крем Aloe Vera

500 грн249 грн

6,23 ББ1000745 100 мл

93%
Органічного 
соку Алое 

Вера

80%
Органічного 
соку Алое 

Вера
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Спрей з Алое Вера забезпечує миттєвий 
охолоджуючий і заспокійливий ефект. 
Завдяки зручній упаковці у вигляді спрею 
ви можете застосовувати його, коли вам 
це потрібно. Містить 85% органічного соку 
Алое Вера і 9 натуральних рослинних 
екстрактів.

Зубна паста з гелевою текстурою 
забезпечує чутливий догляд за зубами 
та порожниною рота. Паста освіжає 
подих і видаляє плями від чаю та кави. 

Зубна паста Aloe Vera

350 грн179 грн

4,48 ББ1000748 112 мл

Спрей Aloe Vera

500 грн249 грн

6,23 ББ1000747 115 мл

високий вміст 
соку алое

високий вміст заживляюча 
сила

заживляюча 

85%
Органічного 
соку Алое 

Вера
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До набору входить: 
1000265, 1000266, 1000267, 1000268

PK10457

“Сила зволоження”

20,73 ББ
829грн

1096 грн
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Сироватка для 
обличчя Aqua

600 грн299 грн

7,48 ББ1000266 30 мл

Зволожувальний крем 
для обличчя Aqua

960 грн479 грн

11,98 ББ1000267 50 мл

Aqua
S e r i e s

20+ Для зневодненої 
та сухої шкіри

Серія Aqua створена для боротьби з сухістю 
і зневодненням шкіри. Відновлює еластичність, 
пружність шкіри, заповнює дрібні зморшки та сприяє 
омолодженню епідермісу. В складі гіалуронова кислота 
та комплекс з морською водою та амінокислотами.
Комплекс гіалуронової кислоти
Забезпечує безперервне зволоження, підтримуючи 
природний гідробаланс шкіри.
Натрій PCA
Повертає еластичність, допомагаючи шкірі виглядати 
пружною та свіжою.
Морська вода
Бореться з факторами зовнішнього середовища, 
щоб повністю підтримувати шкіру загартованою і 
захищеною.

Крем для шкіри 
навколо очей Aqua

280 грн139 грн

3,48 ББ1000268 20 мл

Очищувальний гель 
Aqua

280 грн179 грн

4,48 ББ1000265 100 мл
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До набору входить: 
1000261, 1000262, 1000263, 1000264

PK10458

“Доглянута шкіра”

14,98 ББ
599грн

816 грн

Acne
S e r i e s

Серія Acne бореться з наслідками акне, дозволить позбутись 
застійних плям та постзапальної пігментації. Лікувальні рослинні 
екстракти та мікроелементи забезпечать швидкий результат 
та видимий ефект. Серія не містить парабенів, важких металів, 
фосфатів, SLS, триклозану та дерматологічно протестована.
Саліцилова кислота 2%
Добре відома тим, що зменшує кількість прищів, відлущуючи 
шкіру та очищаючи пори.
Гліколева кислота
Збільшує обмін клітин і підтримує процес оновлення шкіри. 
Зменшує появу тонких ліній і зморшок.
Кора верби
Потужний антиоксидант, який захищає від стресових факторів 
навколишнього середовища.
Екстракт лопуха
Має протизапальні і антибактеріальні властивості, які 
допоможуть при захворюваннях шкіри, таких як акне та при 
незначних подразненнях шкіри.

Очищувальний гель 
Acne

280 грн179 грн

4,48 ББ1000261 100 мл

Сироватка для 
обличчя Acne

600 грн299 грн

7,48 ББ1000263 30 мл

12+ Для проблемної, жирної 
та комбінованої шкіри

Тонік для обличчя 
Acne

380 грн189 грн

4,73 ББ1000262 125 мл

Балансуючий крем 
для обличчя Acne

220 грн149 грн

3,73 ББ1000264 50 мл
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Регулює роботу сальних залоз і 
нормалізує вироблення себума, 
запобігає появі жирного блиску, 
висипань, закупорених і розширених 
пор. Надає шкірі оксамитової 
матовості, при цьому не порушуючи 
природний гідроліпідний баланс 
епідермісу.

Очищаюча маска допомагає 
витягнути бруд і вугри, як магніт, 
для сяючого вигляду шкіри. Відмінно 
очищає і сприяє нормалізації 
роботи сальних залоз. Завдяки 
цьому косметичному продукту шкіра 
завжди буде чистою, здоровою і 
сяючою.

Activated Charcoal

Серія Activated Charcoal створена для 
максимально ефективного очищення шкіри. 
Головним компонентом є активоване вугілля. 
Це природний абсорбент, якої як магніт 
притягує забруднення, токсини, сприяє 
зниженню жирності шкіри, глибоко очищає 
пори та запобігає утворенню чорних цяток.

15+
Для будь-якого 
типу шкіри
(не рекомендується для дуже 
чутливої   шкіри)

Чорна маска-плівка 
для обличчя
Activated Charcoal

440 грн219 грн

5,48 ББ1000294 80 мл

240 грн109 грн

Тест-смужка для 
визначення типу 
шкіри

2,73 ББ9000249 50 шт

Тонік 
для обличчя 
Activated Charcoal

320 грн159 грн

3,98 ББ1000293 125 мл
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Обирай стильну 
косметичку до серій!

1

Косметичка блакитна 
Dr. C. Тuna

360 грн179 грн

4,48 ББ9000341 19x10x9 см

1

2

Косметичка м’ятна 
Dr. C. Тuna

360 грн179 грн

4,48 ББ2000692 19x10x9 см

2

3

Косметичка біла 
Dr. C. Тuna

360 грн179 грн

4,48 ББ2000693 19x10x9 см

3



Покращує зовнішній вигляд шкіри та 
рівень її зволоження, засіб збагачений 
олією календули, видаляє надлишок 
шкірного сала, забруднення і 
косметику. 

Живить і реанімує шкіру, 
освітлює веснянки та 
плями, а також захищає 
шкіру від негативного 
впливу зовнішнього 
середовища. Сприяє 
загоєнню ран і 
мікротріщин.

Серія Calendula забезпечує прекрасний догляд за вашою шкірою. Живить 
і реанімує шкіру, висвітлює веснянки та плями, а також захищає шкіру від 
негативного впливу зовнішнього середовища. Сприяє загоєнню ран та 
мікротріщин. 
Олія календули
Глибоко зволожує та живить шкіру, забезпечуючи комфорт, залишаючи шкіру 
м’якою та гладкою.
Екстракт ехінацеї
Захищає шкіру та живить її зсередини.
Екстракт кореню алтея
Допомагає заспокоїти почервоніння, утримуючи вологу.
Екстракт лопуха
Заспокоює, зволожує суху і чутливу шкіру.

Calendula Oil
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Очищувальний гель 
для обличчя 
Calendula Oil

3,98 ББ1000283 100 мл

159 грн
320 грн

Крем для обличчя 
Calendula Oil

280 грн199 грн

4,98 ББ1000285 50 мл

Сприяє звуженню розширених 
пор, регулює виділення шкірного 
жиру, добре знімає запальні 
процеси на шкірі, в тому числі 
вугровий висип. Якісно очищає 
шкіру, освіжає її.

Олія календули неймовірно 
корисна для шкіри, волосся 
і нігтів. Застосовується як в 
чистому вигляді, так і для 
збагачення засобів для волосся: 
шампунів, бальзамів. Додайте 
олію в звичайний крем для тіла 
та обличчя, насолоджуйтесь 
неймовірно здоровою і 
шовковистою шкірою.

Зволожує і відновлює шкіру, заспокоюючи 
свербіж і подразнення. Створює 
невидимий бар’єр, захищає від впливу 
навколишнього середовища, забезпечуючи 
противіковий ефект.

CA
LE

N
DU

LA
 O

IL
DR

.C
.T

UN
A

BE
 W

EL
L

Тонік для обличчя 
Calendula Oil

320 грн159 грн

3,98 ББ1000284 125 мл

Косметична олія 
календули

720 грн359 грн

8,98 ББ1000287 30 мл

Крем-бальзам 
Calendula Oil

410 грн259 грн

6,48 ББ1000286 80 мл

15+ Для сухої та 
чутливої шкіри



Очищувальний гель 
для обличчя Tea Tree

320 грн159 грн

3,98 ББ1000288 100 мл

Сироватка SOS 
Tea Tree

280 грн199 грн

4,98 ББ1000292 10 мл
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Серія Tea Tree з олією чайного дерева ідеально підійде для жирної 
та проблемної шкіри. Ефективно бореться з акне, чорними цятками 
та пігментними плямами. Захищає від негативного впливу зовнішнього 
середовища, створюючи невидимий бар’єр на шкірі, відновлюючи та 
загоюючи її.
Олія чайного дерева
Підтримує баланс та заспокоює запалення. Очищає та освіжає без 
пересушування.
Екстракт чебрецю
Надає баланс і комфорт схильній до акне шкіри. Завдяки антиоксидантним 
властивостям заспокоює запалення.
Сквален
Природний сквален рослинного походження. Діє як власне шкірне сало, 
запобігаючи втраті вологи та відновлюючи еластичність.
Екстракт розмарину
Потужний антиоксидант, екстракт листя розмарину захищає шкіру та 
допомагає уникати шкірних захворювань.

Tea Tree

Глибоко зволожує, відновлює 
та освітлює шкіру, запобігає 
виникненню чорних цяток і 
акне. Делікатно очистить, не 
травмуючи шкіру та подарує 
сяючий, здоровий вигляд.

Проникає глибоко в шкіру, регулюючи 
секрецію шкірного сала, усуває 
жирний блиск, запобігає всім видам 
акне. Усуває подразнення, заспокоює 
шкіру, загоює мікротріщини та ранки.

Тонік для обличчя 
Tea Tree

3,98 ББ1000289 125 мл

159 грн
320 грн

Крем для обличчя 
Tea Tree

280 грн199 грн

4,98 ББ1000290 50 мл

Крем-бальзам 
Tea Tree

420 грн259 грн

6,48 ББ1000291 80 мл
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Освітлює шкіру і сприяє 
регенерації клітин. Засіб є 
сильним антиоксидантом, 
запобігає передчасному 
старінню. Крем порадує своєю 
ефективністю і стане вашим 
безперечним фаворитом.

М’яко очищає від забруднень, 
видаляє надлишки шкірного 
сала, при регулярному 
використанні покращує стан 
шкіри, не сушить, дарує відчуття 
тривалої свіжості та комфорту.

Загоює дрібні рани, знімає 
почервоніння і набряклість, 
усуває свербіння і запальні 
процеси, відновлює 
природний колір і рельєф 
шкіри.

15+ Для жирної та 
комбінованої шкіри



Очищувальний гель 
для обличчя Lumi

360 грн179 грн

4,48 ББ1000300 100 мл

Відбілювальний 
крем Lumi

1040 грн519 грн

12,98 ББ1000297 50 мл

Lumi Radiance

Серія Lumi містить незамінний для шкіри екстракт піщаної лілії, 
стимулює утворення колагенових волокон, що відповідають за 
молодість і красу нашої шкіри. Також сприяє швидкому загоєнню 
ран і перешкоджає виникненню синців, зміцнюючи кровоносні 
судини. Крім того, уповільнює вироблення меланіну в шкірі, який 
відповідає за її пігментацію. 
Біла піщана лілія
Регулює рівень pH, завдяки чому шкіра сяє природним чином.
Також допомагає вирівняти тон шкіри.
Екстракт папайї
Володіє природними кондиціонуючими властивостями, які 
допомагають зволожувати шкіру.
Екстракт мучниці
Ботанічний освітлювач шкіри, який допомагає освітлити колір 
обличчя.
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Бореться з пігментними плямами і веснянками. 
Ефективно зволожує завдяки формулі, яка 
містить олію паростків пшениці та вітамін E. 
Комплекс мультивітамінів і вітамін С дарують 
вам сяйво, шовковистість і здорову шкіру. Має 
сонцезахисний фактор SPF 22.

Очищувальний гель для умивання делікатно 
очищує шкіру від забруднень і косметики, 
не викликаючи відчуття сухості та 
стягнутості. Після використання він робить 
м’якою, зволоженою і насиченою навіть 
надчутливий і ніжну шкіру.

Відбілювальна сироватка 
для обличчя Lumi

6,98 ББ1000298 30 мл

279 грн
560 грн

Відбілювальний тонік 
для обличчя Lumi

360 грн179 грн

4,48 ББ1000295 125 мл

Відбілювальний крем 
навколо очей Lumi

340 грн169 грн

4,23 ББ1000299 20 мл
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15+ Для пігментованої 
шкіри

Добре очищає і тонізує шкіру, 
підходить для чутливої шкіри.
Сприяє швидкому загоєнню ран і 
перешкоджає виникненню синців, 
зміцнюючи кровоносні судини.

Знижує активність вироблення 
меланіну, відбілює пігментацію і 
вирівнює колір шкірного покриву. 
Крім того, засіб уповільнює 
процес старіння епідермального 
шару, активізуючи природний 
синтез білків сполучної тканини та 
клітинну реновацію.

Допоможе позбутися від проблем 
витончення шкіри навколо очей, 
набряклості, синіх кіл і дрібних 
зморшок, забезпечить приємний ефект, 
який дарує відчуття комфорту. 



Удосконалений крем, який 
допомагає освітлити, зволожити 
та розгладити область навколо 
очей, водночас підтримуючи 
зменшення прояву тонких 
зморшок,  позбавляє від 
втомленого вигляду.

Ніжна, але потужна 
есенція, зменшить 
тьмяність, викликану 
сухістю. Заспокоїть 
та зволожить шкіру, 
надаючи їй здоровий 
та сяючий вигляд. 

Кремовий засіб для 
обличчя, який очищає пори 
та видаляє бруд, жир і 
забруднення, не травмуючи 
шкіру.

Серія Resurface створена для боротьби з усіма ознаками 
старіння шкіри після 35 років, комплексно та максимально 
швидко вирішувати ці проблеми, робить вашу шкіру красивою 
та доглянутою. 
Суміш ретинолу та вітаміну С 
Ця унікальна суміш здатна боротися з появою зморшок і 
тонких ліній, помітно підтримує природну еластичність шкіри та 
допомагає зняти почервоніння, вирівняти шкіру.
Екстракт зелених водоростей (Chlorella Vulgaris) 
Зелені водорості допомагають зменшити кількість зморшок і 
покращують стан шкіри.
Екстракт листя цикорію
Рослинна активна речовина з клінічною дією, подібною до 
ретинолу, яка сприяє очищенню поверхні шкіри, сприяє її 
життєздатності та красі.
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8,73 ББ

690 грн349 грн

Очищувальний
гель для обличчя 
Resurface 
1000277 100 мл

11,73 ББ

940 грн469 грн

Зволожувальна
есенція для обличчя 
Resurfacе
1000278 100 мл 11,73 ББ

940 грн469 грн

Розглажувальний крем 
для області навколо очей 
Resurface
1000282 15 мл

Resurface
S e r i e s

Унікальний щоденний 
зволожуючий крем із SPF 30, 
легко вбирається шкірою та 
бореться з сухістю та ознаками 
старіння. Забезпечує живий 
вигляд шкіри, захищаючи її від 
сонця.

Удосконалена сироватка 
для обличчя, вирівняє тон 
шкіри, підтримуючи при 
цьому еластичність шкіри. 
Надасть їй зволожений, 
гладкий і сяючий вигляд.

Ніжний нічний крем сприяє 
підвищенню пружності 
та зволоженню, зменшує 
прояв зморшок під час сну, 
насичуючи шкіру еластином 
та колагеном.
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35+ Для будь-якого 
типу шкіри

17,23 ББ

1200 грн689 грн

Відновлююча сироватка 
для обличчя з ретинолом 
Resurface
1000279 30 мл

16,48 ББ

1100 грн659 грн

Зволожувальний денний 
крем для обличчя 
Resurface
1000280 50 мл

Нічний
крем для обличчя 
Resurface
1000281 16,48 ББ

1100 грн659 грн

50 мл



Серія Age Reversist зменшує появу вікових і мімічних зморшок, 
зволожує, підтягує шкіру, знижує інтенсивність процесу старіння 
шкіри та вона стає помітно пружною і гладенькою. 
Екстракт морських водоростей (Laminaria Digitata)
Концентрований екстракт морських водоростей, який підтримує 
вироблення колагену та допомагає розгладити зморшки.
Карагенан натрію
Концентрат скандинавських червоних водоростей, який 
допомагає захищати шкіру від зневоднення.
Морський планктон
Захищає шкіру від ультрафіолетового та блакитного світла 
(HEV-випромінювання) та допомагає запобігти проникненню 
забруднювальних речовин і токсинів у шкіру.
Комплекс вітаміну С
Потужний антиоксидант, який освітлює шкіру.

10,73 ББ

860 грн429 грн

Тонік для обличчя
Age Reversist
1000270 100 мл

9,73 ББ

610 грн389 грн

Очищувальний засіб зі 
скрабуючим ефектом 
Age Reversist 
1000276 80 мл

10,73 ББ

860 грн429 грн

Крем для шкіри
навколо очей
Age Reversist
1000273 15 мл

20+ Для будь-якого 
типу шкіри

Дбайливо доглядає 
за ніжною шкірою, 
повертаючи їй свіжий 
і відпочивший вигляд, 
регулює водний баланс 
шкіри, бореться з віковими 
зморшками, інтенсивно 
зволожує і зміцнює бар’єр 
шкіри для боротьби із 
зовнішніми подразниками.

Очищає вашу шкіру від 
мертвих клітин і м’яко 
очищає пори завдяки 
дрібним часткам у своїй 
формулі.

Делікатно і глибоко очищає шкіру від 
пилу та бруду, залишків декоративної 
косметики, регулює роботу сальних залоз, 
надає шкірі гладкість і відчуття свіжості.

Age Reversist
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14,73 ББ

1180 грн589 грн

Сироватка
для обличчя
Age Reversist
1000272 30 мл

13,48 ББ

1080 грн539 грн

Зволожувальний
крем для обличчя
Age Reversist
1000271 30 мл

13,98 ББ

1120 грн559 грн

Нічна маска для обличчя
Age Reversist
1000269 50 мл

Крем проти зморшок 
миттєвої дії Age Reversist
1000275 17,48 ББ

1400 грн699 грн

30 шт х 0,3 мл

Маска містить золотий вітамін С - 
суміш аскорбінової кислоти та золота, 
значно покращує поглинання в шкіру 
завдяки винятковим антиоксидантним 
властивостям, забезпечуючи 
надзвичайно необхідне живлення 
шкіри під час сну.

Застосовується при перших 
ознаках старіння. Спеціальна 
формула зберігає вологу в 
шкірі протягом дня. Допомагає 
їй залишатися пружною, 
зберігає молодість та чіткий 
овал обличчя.

Зволожує, підтягує і 
розгладжує зморшки, знижує 
інтенсивність процесу 
старіння шкіри обличчя і 
має довготривалий ефект. 
Покращує загальну структуру 
і зовнішній вигляд шкіри.

Має ефект ботоксу вже через 15 хвилин. 
Миттєво заповнює та підтягує мімічні та 
вікові зморшки. Знижує видимість мішків 
під очима, підтягує повіки. Він допомагає 
відновити процес відновлення клітин і 
збільшити вироблення колагену.
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Очистить шкіру, не 
подразнюючи. Створені з 
м’якого нетканого матеріалу 
та просочені спеціальною 
рідкою есенцією, завдяки 
якій забезпечується 
не тільки очищення, а 
й антибактеріальну, 
протизапальну і 
зволожувальну дію.

Ніжно очистить інтимні зони, 
має потрійну терапевтичну 
дію. Ефективно при 
використанні в якості 
антибактеріального, 
протигрибкового і 
протизапального засобу.

Гель-лубрикант 
Dr. C Tuna

220 грн109 грн

2,73 ББ1111066 100 мл

Крем
для депіляції
Dr. C.Tuna

380 грн189 грн

4,73 ББ1000306 100 мл 

Мило
для інтимної гігієни 
Dr. C.Tuna

480 грн239 грн

5,98 ББ1000307 225 мл

Вологі серветки 
для інтимної гігієни 
Dr. C.Tuna

160 грн109 грн

2,73 ББ1000308 20 шт

Швидко і без болю допомагає позбутися 
від волосся на особливо ніжних ділянках 
тіла. На потрібну ділянку шкіри нанеси 
товстий рівномірний шар крему за 
допомогою лопатки. Залиш на шкірі 
на 3-6 хвилин, а потім видали крем з 
волоссям за допомогою лопатки проти 
росту волосся.

суперціна

209грн
5,23 ББ

Сприяє освіженню шкіри ніг, а 
також знімає відчуття тяжкості та 
втоми. Ефективно перешкоджає 
утворенню неприємного запаху, 
освіжаючи та розслабляючи 
втомлену шкіру ніжок.

Для догляду за потрісканими 
п’ятами зволожує, заспокоює, 
прискорює загоєння тріщин і 
запобігає появі нових.

З ніжним розслабляючим ефектом для 
масажу надає гладкість і природне 
сяйво шкірі. Ідеально для очищення 
шкіри, а також поліпшення її стану. 
Має відновлювальний ефект, м’яко та 
дбайливо видаляє ороговілі клітини 
шкіри.
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Сіль-пілінг для рук 
і ніг Dr. C.Tuna

540 грн269 грн

6,73 ББ1000322 250 мл

Крем для ніг
Dr. C.Tuna

320 грн159 грн

3,98 ББ1000321 50 мл

Спрей для ніг
Dr. C.Tuna

260 грн129 грн

3,23 ББ1000320 115 мл



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.

Дитячий шампунь Baby

340 грн169 грн

1102068 4,23 ББ360 мл

280 грн139 грн

Дитячий лосьйон Baby
3,48 ББ1102064 200 мл
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S e r i e s

Baby

Ніжно очищає волосся і тіло дитини 
м’якою формулою, збагаченою екстрактом 
огірочника, легко змивається і сприяє легкому 
розчісуванню волосся.

Подарує живлення і 
зволоження, заспокоїть і 
відновить шкіру, миттєво 
усуне запальні процеси, 
свербіж, почервоніння, сухість 
і попрілість. А також допоможе 
створити захисний бар’єр, 
одночасно не закупорюючи 
пори.
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260 грн129 грн

Дитячий спрей 
для волосся Baby

3,23 ББ1000542 225 мл

Дитяче мило Baby

160 грн99 грн

1119057 2,48 ББ100 г

Дитяча олійка Baby

540 грн269 грн

1102065 6,73 ББ115 мл

Дитяча зубна паста
Little Kids 

95 грн59 грн

1,48 ББ1113518 50 мл

Дитяча зубна щітка 
Eurofresh

200 грн99 грн
2,48 ББ

9700809 Рожева
9700810 Блакитна1

2

Спрей має приємний 
аромат, а ніжна формула та 
легке нанесення допоможе 
перетворити звичайний 
догляд за дитячим 
волоссям на щоденну гру, 
допомагаючи безболісно 
розчісувати та розплутувати 
волосся.

Делікатно зволожує та 
ефективно заспокоює 
епідерміс, забезпечує 
пом’якшення та 
зволоження шкіри.

Ніжно очищає шкіру не 
подразнюючи її. Засіб з 
ідеально збалансованим рівнем 
pH допомагає підтримувати 
оптимальний гідробаланс, 
утримуючи вологу в клітинах.

1 2
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Сухий шампунь-стайлінг 
для волосся

450 грн219 грн

9000462 5,48 ББ150 мл

Сухий шампунь-стайлінг вбирає зайвий 
себум, роблячи волосся свіжим, як після 
повноцінного миття. Не залишає слідів на 
волоссі та шкірі голови за рахунок пудрової 
текстури, зволожує та запобігає ламкості, 
створюючи неймовірний об’єм. Забезпечує 
свіжість на довгий час після нанесення. 
Миттєве відчуття чистоти шкіри голови!

Чисте волосся -
швидко!

Ключові інгредієнти спеціальної 
формули:
Порошок рисового крохмалю:
допомагає волоссю виглядати чистим 
без миття та миттєво видаляє надлишок 
жиру з волосся.
Бензофенон-4: захищає волосся від 
УФ-променів.
D-пантенол: сприяє підвищенню 
еластичності та зволоження волосся. 
Надає волоссю здоровий та блискучий 
вигляд.

Зволожувальна серія Hydrating створена 
для зміцнення пошкодженого волосся, яке 
піддавалося впливу таких процесів, як 
термостайлінг та фарбування, даруючи йому 
шовковистий вигляд.
Комплекс гіалуронової кислоти
Допомагає розслабити і зволожити шкіру 
голови. 
Екстракт рамбутану
Підтримує захист волосся від негативного 
впливу навколишнього середовища та 
зміцнює життєздатність волосся. 
Активна і живильна суміш олій та масел 
для захисту кольору 
Колір і структура волосся захищені від 
впливу шкідливих сонячних променів. 
Завдяки живильним оліям та маслам волосся 
завжди виглядає доглянутим і блискучим.

Зволожувальний шампунь 
для волосся. Завдяки 
безсульфатній формулі він м’яко 
очищає волосся і шкіру голови, 
водночас підтримує та зберігає 
рівень вологи в ньому.

Зволожувальний кондиціонер 
для волосся. Забезпечує 
зволоження та легке 
розчісування під час та після 
миття. Маст-хев для гладкого 
волосся!

Зволожувальна маска для 
волосся. Вона забезпечує 
інтенсивний догляд, якого 
потребує ваше волосся. Досить 
використовувати 1-2 рази на 
тиждень для зволоженого 
гладкого волосся.

Для сухого та 
пошкодженого волосся

1
2
3

1

Зволожувальний 
кондиціонер для 
волосся Hydrating 

320 грн199 грн

4,98 ББ200 мл1000313

1

2

Зволожувальна маска 
для волосся Hydrating

260 грн159 грн

1000314 3,98 ББ110 мл

2

3

Зволожувальний 
шампунь для волосся 
Hydrating

320 грн199 грн

4,98 ББ225 мл1000312

3
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Відновлююча маска 
для волосся Reviving

230 грн149 грн

1000310 3,73 ББ200 мл

2

1

530 грн339 грн

Відновлююча олія для 
волосся Reviving

8,48 ББ1000311 30 мл

Відновлюючий 
шампунь Reviving 

360 грн179 грн

4,48 ББ225 мл1000309

3

1

2

3

Для регенерації  
пошкодженого волосся

Відновлювальна серія Reviving створена для 
регенерації  пошкодженого волосся. Якщо волосся 
сильно ламке та зневоднене, позбавлене блиску 
та здорового вигляду - використовуйте серію 
комплексно. Зміцнює тонке волосся завдяки 
активним речовинам, що стимулюють ріст волосся. 
Не містить: SLS, триклозану, мінеральних олій, 
глютену, парабенів, формальдегідів, фтататів.
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Для волосся позбавленого 
густоти та об’єму

1
2
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Серія Volumizing для об’єму створена для 
надання густоти та об’ємного вигляду волоссю, не 
обтяжуючи кінчики та піднімаючи від самих коренів.
Екстракт липи
Допомагає утворити захисну плівку на волоссі і 
розгладити його.
Екстракти мікроводоростей
Допомагають волоссю відновити еластичність, 
блиск і об’єм. 
Гороховий протеїн
Цей 100% рослинний інгредієнт надає волоссю 
густоти і робить його більш об’ємним.* 
Активна і живильна суміш олій та масел для 
захисту кольору
Колір і структура волосся захищені від впливу 
шкідливих сонячних променів. Завдяки живильним 
оліям та маслам волосся завжди виглядає 
доглянутим і блискучим.
* Гороховий білок міститься тільки в шампуні.

Шампунь для збільшення об’єму.
Завдяки безсульфатній формулі 
м’яко очищає волосся і додає об’єму 
тонкому волоссю.

Кондиціонер для збільшення об’єму.
Це кондиціонер, який надає волоссю 
об’єм і допомагає зміцнити волосся 
при регулярному використанні.

1

Кондиціонер для об’єму 
волосся Volumizing 

400 грн249 грн

6,23 ББ200 мл1000316

1

2

Шампунь для об’єму 
волосся Volumizing

400 грн249 грн

6,23 ББ225 мл1000315 

2



Крем для обличчя
Tea Tree

180 грн109 грн

1104077 2,73 ББ50 мл

Шампунь Tea Tree
2,98 ББ1108170 225 мл

119 грн
190 грн

Сироватка SOS 
Tea Tree

4,73 ББ1104079 10 мл

189 грн
305 грн

Зубна паста Tea 
Tree & Mint

2,48 ББ1113527 112 мл

99 грн
160 грн

Очищувальний гель 
для обличчя Tea Tree

460 грн229 грн

1104075 5,73 ББ225 мл

Тонік для обличчя
Tea Tree

500 грн249 грн

1104076 6,23 ББ225 мл

Натуральне мило
Tea Tree

2,48 ББ1119051 125 г

99 грн
200 грн

Крем-бальзам
Tea Tree

7,48 ББ1109072 110 мл

299 грн
600 грн
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суперціна

99грн
2,48 ББ

суперціна

89грн
2,23 ББ

суперціна

69грн
1,73 ББ
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Крем для рук
Calendula Oil

130 грн79 грн

1,98 ББ1109203 75 мл

Очищувальний гель для 
обличчя Calendula Oil

5,23 ББ1104149 225 мл

209 грн
335 грн

Шампунь 
Calendula Oil

190 грн119 грн

2,98 ББ1108177 225 мл

Крем для обличчя 
Calendula Oil

280 грн139 грн

3,48 ББ1109204 50 мл

Косметична олія 
календули

720 грн359 грн

8,98 ББ1104132 20 мл

Тонік для обличчя 
Calendula Oil

400 грн199 грн

4,98 ББ1104144 225 мл

Лосьйон для тіла 
Calendula Oil

440 грн219 грн

5,48 ББ1103221 225 мл

Натуральне мило 
Calendula Oil

200 грн99 грн

2,48 ББ1119054 125 г

Крем-бальзам 
Calendula Oil

560 грн279 грн

6,98 ББ1109083 110 мл



Очищувальний
засіб

280 грн139 грн

1104179 3,48 ББ100 мл

Відбілювальний 
тонік

340 грн169 грн

1104180 4,23 ББ225 мл

Відбілювальний 
крем

360 грн179 грн

1104176 4,48 ББ75 мл

Відбілювальне 
мило

200 грн99 грн

1119056 2,48 ББ100 г

Відбілювальний крем 
навколо очей

280 грн139 грн

1111067 3,48 ББ15 мл

Відбілювальний 
коректор

580 грн289 грн

1104178 7,23 ББ30 мл
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320 грн159 грн

Шампунь
1000667 3,98 ББ500 мл

380 грн189 грн

Маска для волосся
1108196 4,73 ББ200 мл

500 грн309 грн

Концентрат для волосся
1104166 7,73 ББ30 мл

175 грн109 грн

Шампунь
1000666 2,73 ББ225 мл

320 грн159 грн

Шампунь
1108175 3,98 ББ500 мл

175 грн109 грн

Шампунь
1108186 2,73 ББ225 мл

380 грн189 грн

Маска для волосся
1108195 4,73 ББ200 мл

500 грн309 грн

Концентрат для волосся
1104169 7,73 ББ30 мл

суперціна

89грн
2,23 ББ
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МАСАЖНИЙ ГЕЛЬ З ЕКСТРАКТОМ 
КІНСЬКОГО КАШТАНУ 

Масажний гель має протизапальну 
дію, зменшує ревматичні болі та 
зміцнює судини. Унікальна рецептура 
на основі рослинних екстрактів.

МАСАЖНИЙ ГЕЛЬ З ЕКСТРАКТОМ 
ПАПРИКИ 

Унікальна формула засобу має 
зігріваючий ефект і призначена 
для розслаблення м’язів, усунення 
болю, боротьби з радикулітом та 
захворюваннями суглобів.

Масажний гель з екстрактом 
кінського каштану 
“Подвійний ефект”

280 грн139 грн

3,48 ББ1000304 150 мл

каштан знімає набряклість вен;
звіробій заспокоює м’язи; 
арніка має протизапальну дію;
жожоба сприяє регенерації клітин.

каєнський перець прискорює 
кровообіг;
кропива стимулює регенерацію 
тканин;
імбир активізує циркуляцію крові;
ментол має жарознижувальні 
властивості.

Масажний гель з екстрактом 
паприки “Подвійний ефект”

280 грн139 грн

3,48 ББ1000305 150 мл

Масажний гель з 
екстрактом кінського 
каштану «Подвійний 
ефект»

360 грн179 грн

4,48 ББ1103180 250 мл

Масажний гель 
з екстрактом
паприки «Подвійний 
ефект»

360 грн179 грн

4,48 ББ1103211 250 мл
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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. 

400 грн199 грн

Інтенсивний 
масажний крем

4,98 ББ1103267 100 мл

Масажний стік 
Dr.C.Tuna

640 грн319 грн

7,98 ББ1103249 7 г
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1

Масажний гель 
з екстрактом 
кінського каштану

500 грн249 грн

6,23 ББ1103011 500 мл

1

2

Масажний гель 
з екстрактом паприки

460 грн229 грн

5,73 ББ1103010 500 мл

2

Ароматерапевтичний ефект
чистих ефірних масел забезпечує 
спокійний нічний сон. Унікальна 
суміш олій лаванди, герані, меліси 
і ромашки, подарує приємний 
аромат і забезпечить легке 
засинання і глибокий сон. Спрей 
створить заспокійливу атмосферу 
в кімнаті.

Перед сном нанесіть невелику 
кількість спрея на подушку, штори, 
постільну білизну.

Для приємного аромату речей 
нанесіть невелику кількість спрея 
на полиці в шафі.

НА СТОРОЖІ 
ВАШОГО СНУ!

Спрей для сну 
Lavender Dreems

400 грн199 грн

4,98 ББ1000319 50 мл
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280 грн139 грн

Антибактеріальний 
гігієнічний спрей 
для поверхонь 
Dr. С. Tuna

3,48 ББ1109140 225 мл

159 грн
320 грн

Захисна маска 
Farmasi Be Well

3,98 ББ9120065
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Важко уявити сучасний світ без вітамінів 
та харчових добавок. Тому фармацевти 
компанії Farmasi потурбувались про якість 
та користь - широкий спектр використання 
допоможе підтримати імунітет, подарує 
красу та силу вашому організму.

Cерія Nutriplus - це новітні технології, що 
поєднані з віковими рецептами краси та 
здоров’я, перевірені століттями інгредієнти, 
що були створені самою природою. Кожен 
з продуктів цієї серії детально перевірений 
фахівцями Farmasі, щоб підтримувати кожну 
клітинку вашого організму як зовні, так і 
зсередини. Подаруйте своєму організму 
здоров’я та довголіття!
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ЗНИЖКА

10%

на всі товари для підтримки здоров’я
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Кава з цикорієм та 
колагеном NutriCoffee 
Nutriplus    

680 грн429 грн

10,73 ББ9000405 100 г

БАДЬОРІСТЬ У 
КОЖНОМУ КОВТКУ!
Що це?
Кава з цикорієм та колагеном I та III типу.
Тип I. Цей тип становить 90% колагену вашого 
тіла і складається з щільно упакованих 
волокон. Він забезпечує структуру шкіри, 
кісток, сухожиль, волокнистого хряща, 
сполучної тканини та зубів.
Тип III. Цей тип підтримує структуру м’язів, 
органів та артерій.
Що робить?
Заряджає організм бадьорістю та енергією 
без шкоди для здоров’я, насичуючи організм 
колагеном.
Як вживати?
Додати одну чайну ложку у стакан води. 
Споживати напій гарячим або холодним, 
також з підсолоджувачем або з молоком.
Склад
Цикорій - 51%, кава - 34%, колаген I та III типів 
- 15%

386 грн
9,65 ББ

акційна ціна

233грн
5,83 ББ

акційна ціна

Кава з молотим 
ячменем та житом 
NutriCoffee Nutriplus    

550 грн259 грн

6,48 ББ1000406 100 г

ПОЧИНАЙ РАНОК 
З КОРИСТЮ!
Що це?
Альтернатива звичайній каві - кавово-зернова 
суміш, що містить багаті поживні речовини 
зерна ячменю та жита, з природно низьким 
вмістом кофеїну. Потужне джерело мінералів, 
вуглеводів та вітамінів, включаючи Е і В1.
Що робить?
Сприяє підтримці контролю голоду завдяки 
високій щільності волокна, допомагає знизити 
рівень глюкози в крові, підтримуючи рівень 
цукру під контролем. Забезпечує природний 
заряд енергії.
Як вживати?
Покладіть 2 чайні ложки суміші, додайте 350 
мл. гарячої води та добре перемішайте.
Склад
Розчинна кава (40%), Порошок 
швидкорозчинних злаків (Порошок ячменю     
- 30%, Порошок жита - 30%).
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Що це?
Мультивітаміни, формула препарату якого 
створена з урахуванням особливостей жіночого 
організму. 
Для чого? 
Для нормалізування обміну речовин в організмі 
жінки, підвищення імунітету, зміцнення серцево-
судинної системи, зміцнення волосся та нігтів,  
а також омолодження та оздоровлення шкіри.
Вітаміни та мінерали, що увійшли в біологічно 
активну добавку, мають збалансовані пропорції.
Що робить?
Сприяє зміцненню кісток, підвищує імунітет, 
підтримує цикл, зір та покращує свою енергію 
за допомогою ідеальних доз вітаміну B12, 
B6, фолієвої кислоти, кальцію, магнію, заліза, 
біотину.
Як вживати?
Дорослим рекомендовано приймати по 2 
таблетки на добу після їжі.

ДОВГОЛІТТЯ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ!

Мультивiтамiнний комплекс 
для жiнок Nutriplus 

1000 грн499 грн

12,48 ББ1000408 60 таблеток

* Не є лікарським засобом

захист жіночого 
організму

ДОВГОЛІТТЯ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ!
захист жіночого 
організму

зміцнення 
жіночого тіла 

ДОВГОЛІТТЯ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ!
зміцнення 
жіночого тіла 

449 грн
11,23 ББ

акційна ціна

* Не є лікарським засобом

СПРАВЖНЯ ЧОЛОВІЧА СИЛА!
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Що це?
Комплекс мультивітамінів у поєднанні вітамінів 
та мінералів, що забезпечують чоловічу силу, 
бадьорість, відмінне самопочуття, сприяють 
збереженню здоров’я.
Для чого?
Для підтримки активного способу життя та 
здоров’я чоловіка у будь-якому віці.
Для робить?
Сприяє підтриманню чоловічого здоров’я. 
Комплекс мультивітамінів та поживних 
речовин (лікопін, хром, лютеїн, біотин) 
забезпечує енергію, здоров’я серця, 
репродуктивне здоров’я та допомагає 
нарощуванню м’язової маси.
Як вживати?
Дорослим рекомендовано приймати 
по 2 таблетки на добу після їжі.

Мультивітамінний комплекс 
для чоловіків Nutriplus  

1000 грн499 грн

12,48 ББ1000407 60 таблеток

підтримка 
активності

СПРАВЖНЯ ЧОЛОВІЧА СИЛА!
підтримка 
активності

запобігає 
катаболізму

СПРАВЖНЯ ЧОЛОВІЧА СИЛА!
запобігає 
катаболізму

449 грн
11,23 ББ

акційна ціна



Що це?
Спіруліна - це прісноводна водорость, що 
належить до роду ціанобактерій, синьо-зелених 
водоростей, які здавна вважається цінним 
продуктом для нашого здоров’я.
Для чого?
Для зміцнення здоров’я та допомоги 
функціонування усіх систем роботи організму.
Що робить?
Сприяє загальному зміцненню організму, 
нормалізації кров’яного тиску та функціонування 
печінки, зростанню та відновленню тканин, 
стимулює роботу кишківника та нормалізує 
його мікрофлору, перешкоджає передчасному 
старінню.
Як вживати?
Дорослим рекомендовано вживати по 2 
таблетки на добу як харчову добавку за 30 
хвилин до їжі. Не перевищуйте рекомендовану 
добову норму споживання. Підходить для 
веганів.

ЗДОРОВ’Я ДАРОВАНЕ ПРИРОДОЮ!

Дієтична добавка 
Спіруліна Nutriplus 

650 грн399 грн

9,98 ББ1000410 60 таблеток

зміцнює імунну 
систему

ЗДОРОВ’Я ДАРОВАНЕ ПРИРОДОЮ!
зміцнює імунну 
систему

бореться з 
дефіцитом заліза

ЗДОРОВ’Я ДАРОВАНЕ ПРИРОДОЮ!
бореться з 
дефіцитом заліза

132

* Не є лікарським засобом

359 грн
8,98 ББ

акційна ціна
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Що це?
Жувальні таблетки з комплексом 
мультивітамінів з якими легко підтримаєте 
здорове зростання та баланс харчування 
вашої дитини.
Для чого?
Для контролю правильного розвитку 
дитячого організму.
Що робить?
Сприяє правильному зростанню та 
розвитку дітей. Покращує опір зростаючого 
організму малюка інфекційним хворобам, 
підвищує життєвий тонус.
Як вживати?
Дітям 4-10 років рекомендовано вживати 
по 2 жувальні таблетки на добу після їжі. 
Не перевищуйте рекомендовану добову 
норму споживання.

ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО МАЛЮКА!

Жувальні мультивітаміни 
для дітей Nutriplus

900 грн499 грн

12,48 ББ1000409 60 таблеток

без консервантів

ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО МАЛЮКА!
без консервантів із сукралозою

ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО МАЛЮКА!
із сукралозою

* Не є лікарським засобом

449 грн
11,23 ББ

акційна ціна
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ДОБОВА НОРМА ВІТАМІНУ!

* Не є лікарським засобом

без глютенубез глютену

Дієтична добавка 
“Вітамін D3” у вигляді 
спрею Nutriplus   

600 грн299 грн

7,48 ББ1000415 20 мл

Що це?
Дієтична добавка для підтримки функціонування 
опорно-рухового апарату, зміцнення імунітету, 
поповнення дефіциту вітамінів і мінералів. 
Простий у використанні спрей легко дозувати 
завдяки розпилювальній голівці.
Для чого?
Для отримання необхідної добової норми вітаміну 
D3 та повноцінного функціонування організму.
Що робить?
Сприяє нормальному функціонуванню імунної 
системи, підтримці роботи кісток і м’язів, 
засвоєнню кальцію та фосфору. Вітамін К2 (МК-7) 
сприяє укріпленню кісток.
Як вживати?
Дорослим рекомендовано вживати 1 розпилення 
(0,2 мл) 1 раз на добу як харчову добавку 
безпосередньо в рот. Приймати під час їжі. Не 
перевищуйте рекомендовану добову норму 
споживання. Виготовлений із соняшникової олії, 
тому підходить для веганів.

стабілізування 
імунітету

стабілізування 

269грн
6,73 ББ

акційна ціна
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* Не є лікарським засобом

ЗДОРОВ’Я У КОЖНОМУ ПШИКУ!

без глютенубез глютену

Дієтична добавка 
“Вітамін В12” у вигляді 
спрею Nutriplus   

700 грн399 грн

9,98 ББ1000416 20 мл

Що це?
Вітамін B12 (ціанокобаламін) - це водорозчинний 
вітамін, необхідний для підтримки здоров’я 
нервової системи та засвоєння жирів та білків у 
процесі обміну речовин. Простий у використанні 
спрей легко дозувати завдяки розпилювальній 
голівці.
Для чого?
Для отримання необхідної добової норми 
вітаміну В12 для повноцінного функціонування 
організму.
Що робить?
Сприяє загальному зміцненню організму, 
покращенню вуглеводного обміну, стану 
волосся, шкіри та нігтів, зниженню симптомів 
депресії, дратівливості.
Як вживати?
Дорослим рекомендовано використовувати      
2 розпилення (0,4 мл) 1 раз на добу як харчову 
добавку безпосередньо в рот. Приймати під 
час їжі. Не перевищуйте рекомендовану добову 
норму споживання. Підходить для веганів.

підтримка 
метаболізму
підтримка 

359 грн
8,98 ББ

акційна ціна
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Що це?
Шипуча таблетка з потрійним ефектом, що покриває 
ваші щоденні потреби у вітаміні С + вітаміні D + 
цинку.
Для чого?
Для прискорення регенерації ран, а також 
посилення дії інших вітамінів - A, B1, B2, B5, E та 
фолієвої кислоти. Вітамін С допомагає подолати 
стрес, впливає на стабільність імунної системи, 
знижує рівень холестерину, покращує роботу 
печінки, регулює згортання крові, впливає на 
синтез низки гормонів, що регулюють процеси 
кровотворення та нормалізує проникність капілярів. 
Що робить?
Сприяє засвоєнню кальцію, посилює обмін речовин, 
бере участь у синтезі колагену, який необхідний для 
зростання клітин тканин, кісток і хрящового тіла.
Як вживати?
Рекомендується вживати дорослим щоденно по          
1 таблетці на день, розчиненої у 200 мл. води.

ВСЯ КОРИСТЬ ВІТАМІНУ С!

натуральний 
вітамін С 

натуральний денна норма 
вітаміну

денна норма 

Шипучий “Вiтамiн С плюс”
у таблетках Nutriplus 

600 грн299 грн

7,48 ББ1000405 15 таблеток

* Не є лікарським засобом
269грн

6,73 ББ

акційна ціна
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Дієтична добавка
з харчовими 
волокнами Nutriplus

60 стіків х 5г 9700538 17,48 ББ

1400 грн699 грн

Дієтична добавка 
«Чорний Кмин» 
Nutriplus 

1200 грн559 грн

30 капсул 13,98 ББ9700775

Дієтична добавка 
«Екстракт Грибу Рейші» 
Nutriplus   

1400 грн699 грн

60 капсул 17,48 ББ9700546

11+

11+

11+

Що робить?
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.

Що робить?
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).

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.  

629 грн
15,73 ББ

акційна ціна

629 грн
15,73 ББ

акційна ціна

503 грн
12,58 ББ

акційна ціна
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Серія Mr. Wipes створена для чистоти, 
гігієни та сяйва твого дому. 

Mr. Wipes — це нова підсилена формула, 
підтверджена міжнародними сертифікатами якості, 
затверджена Вегетаріанським Союзом.

Mr. Wipes — це економічність. Універсальні засоби 
допоможуть економити кошти.

Mr. Wipes — це екологічність. Наша продукція не 
тестується на тваринах. А нова сучасна упаковка 
призначена для переробки та допомагає зберегти 
природу для майбутніх поколінь. 

Mr. Wipes — це мегаефективність. Очищувальні 
засоби ідеально справляються з різними 
забрудненнями.

Mr. Wipes — тренд. Ці перевірені засоби обирають 
активні та впевнені в собі господарі, що цінують час.
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33 мл

НАЗВА ПРОДУКТУ

MR. WIPES  1000428
РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ 
ПРАННЯ ТЕМНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ

MR. WIPES  1000429 
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 = 15 ПРОГРАМ ПРАННЯ = 500 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. 

НАЗВА ПРОДУКТУ

MR. WIPES  1600011
КОНДИЦІОНЕР 
ДЛЯ БІЛИЗНИ

MR. WIPES  1600010
ЗАСІБ ДЛЯ 
ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

MR. WIPES  9000417
КИСНЕВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ 
ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

МАШИННЕ ПРАННЯ РУЧНЕ ПРАННЯ

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

  20 МЛ КОНДИЦІОНЕРА 
НА 30 МЛ ВОДИ

 60 Г (ВИКОРИСТОВУВАТИ РАЗОМ 
З ПРАЛЬНИМ ЗАСОБОМ)

   10 МЛ КОНДИЦІОНЕРА 
НА 10 Л ВОДИ

 60 Г НА 4 Л ГАРЯЧОЇ ВОДИ (40°C).
120 Г - ДЛЯ СТІЙКИХ ПЛЯМ.

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
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Рідкий засіб для 
прання світлих речей 
Mr. Wipes

400 грн229 грн

5,73 ББ500 мл1000429

Рідкий засіб для прання 
темних та кольорових 
речей Mr. Wipes

500 грн249 грн

6,23 ББ500 мл1000428

РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРАННЯ 
ТЕМНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ
Має спеціальну біологічну формулу, 
яка безпечна для людини і 
навколишнього середовища. 
Захисна формула дозволяє 
вберегти кольорові тканини від 
«втрати» кольору і довше зберегти 
їх яскравий колір. Делікатно 
видаляє різні плями. Легко 
розчиняється у воді при низьких 
температурах.

М’яка вода 33 мл

50 мл

50 мл

Середня 
жорсткість води

Жорстка вода4-5 кг

БР
УД
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Й М’яка вода 44 мл

66 мл

66 мл

Середня 
жорсткість води

Жорстка вода
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4-5 кг

Мірна чаша Mr. Wipes

100 грн49 грн

1,23 ББ100 мл9000248

РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРАННЯ         
СВІТЛИХ РЕЧЕЙ
Легко видаляє навіть найскладніші 
плями з одягу, надаючи їй сяючу 
білизну. Формула на водній основі 
забезпечує високу ефективність навіть 
при низьких температурах. Підходить 
для ручного і машинного прання.

500
мл

500
мл

ЗАСІБ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ
Ефективно видаляє найстійкіші 
плями: бруд, трава, косметика, 
олія, соки, чай, кава та інші 
забруднення. Спеціальна 
формула не змінює колір і 
структуру тканини, підходить 
для ручного і машинного 
прання.
Намочіть забруднену ділянку 
теплою водою та нанесіть 
засіб на пляму. Залиште на 2-3 
хвилини.

КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ БІЛИЗНИ
Проникає глибоко в тканину, тим самим 
забезпечує її м’якість. Полегшує процес 
прасування. Знімає статичну електрику. 
Має приємний аромат. Гипоалергенний, 
може застосовуватися для дитячої білизни. 
Економічний у використанні завдяки 
концентрованому складу.

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

КИСНЕВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ
Багатофункціональний засіб для видалення 
плям, який можна використовувати для всіх 
видів тканин та кольорів. Він спеціально 
розроблений для видалення найстійкіших 
плям, таких як сік, трава, кава, чай та вино.

ДЛЯ РУЧНОГО ПРАННЯ
1 мірну ложку засобу Oxi Clean розчинити 
в 4-х літрах гарячої води (40°C). Замочити 
білу білизну максимум на 6 годин, 
кольоровий одяг - максимум на 1 годину.

ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ 
Додати одну мірну ложку засобу Oxi 
Clean у відсік для попереднього прання 
вашої машини, а пральний засіб - у відсік 
для пральних засобів.

Кисневий засіб для 
виведення плям 
Mr. Wipes 

1000 г 9000417 14,98 ББ

1200 грн599 грн
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Кондиціонер для 
білизни Mr. Wipes

380 грн189 грн

4,73 ББ500 мл1600011

Засіб для виведення 
плям Mr. Wipes

250 грн159 грн

3,98 ББ500 мл1600010

Екологічно чисте
прання
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Екологічно чисте
прибирання

Засіб для видалення 
накипу та іржі 
Mr. Wipes

500 грн249 грн

6,23 ББ1000 мл1600015

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

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ТА ІРЖІ

Де застосовується
Для сталевих, скляних і керамічних поверхонь.

Не мити лакофарбові поверхні.! Не мити лакофарбові поверхні.!
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Як використовується
Можна використовувати 
концентрованим або 
розвести 5 мл на 3 л води.

Де застосовується
Використовується для ручного 
миття посуду.

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

ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

Засіб для миття посуду 
Mr. Wipes

300 грн149 грн

3,73 ББ300 мл1600004

Як використовується
Залийте необхідну кількість ополіскувача в 
спеціальний дозатор посудомийної машини. 
Посудомийна машина сама розрахує 
необхідну дозу. Додавайте ополіскувач, 
коли загориться відповідний індикатор на 
панелі управління посудомийної машини.

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

Засіб допомагає висушити посуд і надає йому 
чарівного блиску.

ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН

Ополіскувач для 
посудомийних машин 
Mr. Wipes

220 грн109 грн

2,73 ББ300 мл1600006

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

ЗАСІБ 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. 

Засіб для 
посудомийних машин
Mr. Wipes

400 грн199 грн

4,98 ББ500 мл1600005
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Засіб для видалення 
жиру Mr. Wipes

420 грн209 грн

5,23 ББ500 мл1600014

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

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

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЖИРУ

M
R.

 W
IP

ES
LI

VE
 W

EL
L

Д
Л

Я 
Д

О
М

У

Концентрований мультифункціональний 
очищувач Mr. Wipes

320 грн159 грн

3,98 ББ500 мл

1 1600001 «Білі квіти»
2 1600000 «Чистота»

Поліроль для 
металевих виробів 
Mr. Wipes

340 грн169 грн

4,23 ББ200 мл1600022

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.

ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

Екологічно чисте
прибирання

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» 

1 2
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Засіб для чищення 
унітазу Mr. Wipes

400 грн199 грн

1600024 4,98 ББ750 мл

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

Де застосовується
Концентрована формула для чищення туалету видаляє навіть 
найбільш застарілі плями вапняного нальоту і бруду, одночасно 
дезінфікуючи поверхню.

ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ УНІТАЗУ

Не використовувати 
для хромованої 
поверхні. !
для хромованої 
поверхні. !
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Мультифункціональні 
вологі серветки для 
прибирання “Лимон” 
Mr. Wipes 

260 грн129 грн

1205006 3,23 ББ16 шт

Засіб для чищення 
поверхонь універсальний 
Mr. Wipes

440 грн219 грн

1600003 5,48 ББ1000 мл

ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Як використовується
Розвести 50 мл на 5 літрів 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.

Засіб для чищення 
дерев’яних поверхонь 
Mr. Wipes

380 грн189 грн

1600002 4,73 ББ1000 мл

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

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

ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ 
ПОВЕРХОНЬ

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

Екологічно чисте
прибирання
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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.

ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ 

1
1205003 — «Бриз океана»

Вологі серветки 
для прибирання Mr. Wipes

2,98 ББ
240 грн119 грн

40 шт

1205004 — «Лимон»
2

1

2
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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.

МАГІЧНА ГУБКА

ЧИСТОТА ПІД 
КОНТРОЛЕМ!
Магічна губка 
Mr. Wipes

140 грн69 грн

1,73 ББ9000052

Серветка з мікрофібри 
для протирання посуду 
Mr.Wipes

660 грн329 грн

8,23 ББ40х40 см9000081 

Серветка з мікрофібри 
універсальна 
Mr.Wipes

660 грн329 грн

9000017 8,23 ББ40x40 см

Серветка з мікрофібри 
для дзеркал та скла 
Mr.Wipes

660 грн329 грн

8,23 ББ2шт, 40х40 см9000015

Серветка з мікрофібри 
для видалення бруду 
та жиру Mr.Wipes

660 грн329 грн

8,23 ББ40х40 см9000018
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