
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΙΘ. 33    2020
GR



σελ.  4-35σελ.  4-35

σελ.  36-41σελ.  36-41

σελ.  42-49σελ.  42-49

σελ.   50-67σελ.   50-67

σελ.  68-109σελ.  68-109

UTIQUE

ALAYA

FONTAINAVIE
 

HAIR LAB

NUTRICODE 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΤΑΙΡΟΣ

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; 
ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ

greece@distribution.fmworld.com

Βασική έδρα της εταιρείας 
ul. Żmigrodzka 247 

51-129 Wrocław, Πολωνία

Βρείτε μας στο Facebook 
fb.com/FMWORLDDistribution

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό 
μας κατάστημα 

shop-global.fmworld.com



ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Ταξιδέψτε μαζί μας στον φανταστικό κόσμο της «UTIQUE», η οποία μας 
προσφέρει πλούσιες συνθέσεις, πολύτιμα έλαια και τις καλύτερες συνταγές. 

Εκεί όπου συναντιούνται μαζί η κλάση, η εκλέπτυνση και η φινέτσα 
δημιουργώντας μια αισθησιακή αίσθηση. Τα αρίστως συντιθέμενα αρώματα 

αντανακλουν την ομορφιά , την αρμονία και την ενέργεια για ζωή.
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book. 

UTIQUE

NOWOŚĆ

Type: lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum
Fragrance notes:
Głowy:   lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum
Serca:   lorem ipsum, lorem ipsum
Bazy:   lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum

Fragrance: 20% | Capacity: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Fragrance: 20% | Capacity: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

ΝΕΟ

COMING 
SOON
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Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Το Flamingo είναι το άρωμα ενός ανεξερεύνητου 
παραδείσου. Η πεμπτουσία της αθωότητας και της 
κλάσης. Είναι σαν ένα υπέροχο, πολύχρωμο παραμύθι. 
Μια αξέχαστη περιπέτεια, στην οποία βυθίζονται 
όλες οι αισθήσεις. Μυστηριώδες και αναμφισβήτητα 
γοητευτικό.

UTIQUE 100 
502007

UTIQUE 15 
502007.02

UTIQUE

Χαρακτήρας: μαγευτικός, σαγηνευτικός σαν απαγορευμένος καρπός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  αγριοτριανταφυλλιά, σορμπέ βατόμουρου, πράσινες  

  νότες
Καρδιάς:   ρόδο Δαμασκού, γιασεμί, βερίκοκο
Βάσης:    ξύλινες νότες, κρυστάλλινες συγχορδίες τριαντάφυλλο,  

  μόσχος

Ένας αέρας κομψότητας και μια εξαιρετική αισθαντική 
ένταση βυθισμένα στο φιαλίδιο των αρωμάτων Bubble 
φέρνουν στο νου τις ομορφότερες καλοκαιρινές 
αναμνήσεις. Αρκεί να κλείσετε τα μάτια σας και να 
ψεκάσετε το άρωμα και η αναζωογονητική αύρα, ως 
δια μαγείας, θα σας οδηγήσει σε στιγμές υπέροχης 
ξεγνοιασιάς.

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

UTIQUE 100 
502009

UTIQUE 15 
502009.02

Χαρακτήρας: σαγηνευτικός, δελεαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κρίνος της κοιλάδας, γιασεμί, μέντα
Καρδιάς:   ρόδο Δαμασκού, γιασεμί, βερίκοκο
Βάσης:    ξύλο guaiac, μόσχος, ξύλο κέδρου
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Το Muffin είναι ένας ακαταμάχητος πειρασμός. 
Γλυκύτητα και φινέτσα σε ένα. Ένα πάντρεμα 
εξαιρετικού πλούτου και γεύσης. Βυθιστείτε στον 
πολύχρωμο κόσμο αυτών των συναρπαστικών 
αρωματικών νοτών και κάθε στιγμή θα μετατραπεί σε 
μια αξέχαστη εμπειρία.

UTIQUE 100 
502006

UTIQUE 15 
502006.02

UTIQUE

Χαρακτήρας: δελεαστικός, ευγενής, αξέχαστος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, ρόδο, σαφράν
Καρδιάς:   ξύλινες νότες, παιωνία, αμύρις, δερμάτινες νότες
Βάσης:    κεχριμπάρι, oud, βανίλια

Το Sexy Cashmere είναι μια έκρηξη πόθου και ανεξέλεγκτου 
πάθους. Την πρώτη στιγμή μας θαμπώνει με ηχηρές και 
υπνωτικές συγχορδίες, περνώντας σιγά-σιγά σε πιο απαλές 
και ζεστές νότες που τυλίγουν το σώμα σαν κασμιρένιο 
σάλι. Μια σύνθεση γεμάτη αντιφάσεις που θα πυροδοτήσει 
την φαντασία σας, αναδεικνύοντας τις βαθύτερες, κρυφές 
επιθυμίες σας.

UTIQUE 100 
502034

UTIQUE 15 
502034.02

Χαρακτήρας: απρόβλεπτος, διφορούμενος, διεγείρει την επιθυμία
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  δαμάσκηνο
Καρδιάς:   ίριδα, βιολέτα, υλάνγκ υλάνγκ (Cananga odorata), 

  κέδρος, πατσουλί
Βάσης:   σανταλόξυλο, βενζοϊκή ρητίνη, βανίλια, μόσχος

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l
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UTIQUE
Μια κεχριμπαρένια άμβρα, έρμαιο των αγριεμένων 
κυμμάτων του ωκεανού παρασυρμένη από τα εκπληκτικά 
αρώματα Ambergris που ενθουσιάζει με θαλασσινές 
συγχορδίες με συνοδεία καρυκευμάτων. Είναι σαν μια κρυφή 
κρουαζιέρα στο ηλιοβασίλεμα που δεν τελειώνει με τον 
ερχομό της αυγής. Μια μυστηριώδης ιστορία με μια άνευ 
προηγουμένου ελκτική δύναμη.

UTIQUE 100 
502048

UTIQUE 15 
502048.02

Χαρακτήρας: βαθύς, μυστηριακός, απόλυτος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, κόκκινη πιπεριά, σπόροι κύμινου,  

  κάρδαμο
Καρδιάς:   άγριο γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας, ylang-ylang 
Βάσης:    κεχριμπάρι, φασόλι τόνκα, λάβδανο, δέρμα, 

  βελανιδιά, πατσουλί, μόσχος 

Το Violet Oud περιέχει ένα μυστικό στοιχείο που 
αποτελεί την αρχή ενός νέου ταξιδιού στο άγνωστο. 
Μεγαλοπρεπές, ευγενές, απρόβλεπτο. Ψεκάστε 
γύρω σας τη μαγεία, βυθιστείτε στα βιολετί βάθη της 
απροβλεψιμότητας.

UTIQUE 100 
502012

UTIQUE 15 
502012.02

Χαρακτήρας: καλλιτεχνικός, εκπληκτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ρόδο, κασμίρι, άνθος σαφράν
Καρδιάς:   παγωμένο βατόμουρο, άγριο τριαντάφυλλο, κυπριόλη
Βάσης:    Aquilaria crassna, λευκός μόσχος, βάλσαμο liquidambar  

  styraciflua

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l
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Το GOLD είναι ένα άρωμα που λάμπει σαν χρυσός και 
ιδιαίτερο σαν ένα χειροποίητο κόσμημα. Μαγευτικό, 
εξαίσιο και συναρπαστικό. Η πεμπτουσία του 
ανατολίτικου μεγαλείου. Ψεκάστε γύρω σας μια 
γοητευτική ομίχλη αισθησιακών εμπειριών.

UTIQUE 100 
502002

UTIQUE 15 
502002.02

UTIQUE

Χαρακτήρας: πολυτελής, εξαιρετικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κόκκινη πιπεριά, ξύλο κέδρου, μοσχοκάρυδο
Καρδιάς:   ίρις, σαφράν, βετιβέρ
Βάσης:    κυπριόλη, πατσουλί, μαύρος μόσχος, κεχριμπάρι
 

Προσφέρει ιδιαίτερο νόημα σε οτιδήποτε είναι 
πολύτιμο, σαγηνεύει, αιχμαλωτίζει και γοητεύει. 
Αποτελεί μια ευωδία μυστικής διάστασης όπου  
η ζεστασιά συναντάει τον αισθησιασμό. Το άρωμα 
UTIQUE Black είναι η επιτομή της κομψότητας, του 
εθισμού και της αυτοπεποίθησης. Ένα άρωμα που 
προκαλεί, μένει στη μνήμη και δημιουργεί τον δικό 
του μύθο.

UTIQUE 100 
502001

UTIQUE 15 
502001.02

Χαρακτήρας: κομψός, ψαγμένος, μυστηριώδης
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ξύλινες νότες, σαφράν, στύραξ
Καρδιάς:   βετιβέρ, κεχριμπάρι, βανίλια
Βάσης:    δέρμα, σανταλόξυλο, κεχριμπαρόξυλο

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l



Ένα μοναδικό πάντρεμα πολύτιμων 
αρωματικών νοτών, το οποίο αποτελεί 
πηγή εξαιρετικών αισθήσεων που 
χαϊδεύουν τις αισθήσεις.  Ένας 
πολυτελής συνδυασμός του γιασεμιού, 
του κίστου και του κασμιρόδεντρου 
συνυπάρχουν παιχνιδιάρικα με τα 
γλυκά αρώματα της βανίλιας και του 
κεχριμπαρόξυλου, ενώ στο τέλος 
αναδύονται εκφραστικές νότες λευκού 
oud, μαύρου μόσχου και ξηρού ξύλου. 
Επειδή το άρωμα έχει τη μορφή 
κρέμας, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
και παραμένει στο δέρμα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Μια μικρή ποσότητα 
είναι αρκετή για να νιώσετε ένα χάδι που 
αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις.

ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα αρώματα είναι 
καλύτερο να εφαρμόζονται με τα δάχτυλα 
στα λεγόμενα παλμικά σημεία, δηλαδή 
εκεί όπου πάλλεται το αίμα και το σώμα 
παράγει θερμότητα: στο εσωτερικό των 
καρπών, πίσω από τα αυτιά, στον λαιμό, 
στο ντεκολτέ, στο εσωτερικό των αγκώνων 
και των γονάτων. Τότε το άρωμα θα 
αναπτύξει υπέροχα την ανθοδέσμη του 
και θα παραμείνει στο δέρμα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.   

ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΕΜΑ RUBY 
RUBY SOLID PARFUM  | 20 g   |   502029

189,90 EUR
9495,00 EUR / 1 kg

Φανταστείτε το αγαπημένο σας άρωμα να λαμβάνει μια μοναδική μορφή, την οποία 
μπορείτε να αγγίζετε και να απολαμβάνετε δίχως τέλος... Να διεισδύει στο δέρμα σας, 
αφήνοντας επάνω του ένα σαγηνευτικό, ακαταμάχητο άρωμα. Έτσι ακριβώς είναι τα 
Αρώματα σε κρέμα Ruby. Είναι η πεμπτουσία της πολυτέλειας κλεισμένη σε κρεμώδη υφή. 
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UTIQUE
Μαγνητισμός, πάθος, αποπλάνηση…τα ωραιότερα 
συναισθήματα κλειδωμένα σε ένα μπουκάλι. Το άρωμα 
UTIQUE Ruby προσφέρει απόδραση από την 
καθημερινότητα, αποτελεί ένα μυστικό ταξίδι στα  
βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Νιώστε το απαλό άγγιγμα, 
αφήστε το να ξεσηκώσει τις αισθήσεις. Η απόλυτη 
έκφραση του αισθησιασμού.

UTIQUE 100 
502003

UTIQUE 15 
502003.02

Χαρακτήρας: μαγνητικός, ελκυστικός, σαγηνευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κασμιρόξυλο, γιασεμί, κίστος
Καρδιάς:   βανίλια, κεχριμπαρόξυλο, βαλσαμικές νότες
Βάσης:    λευκό oud, μαύρος μόσχος, ξηρό ξύλο

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l
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Το Ambre Royal είναι μια βασιλική σύνθεση που 
θαμπώνει σαν το πολυτιμότερο κόσμημα και εκπλήσει 
σαν καλοκαιρινό πρωτοβρόχι. Δείτε πώς απελευθερώνει 
το μεγαλείο του με κάθε στιγμή, μαγεύοντας με τον 
πλούτο των ασυνήθιστων αρωματικών νοτών.

UTIQUE 100 
502008

UTIQUE 15 
502008.02

UTIQUE

Χαρακτήρας: αισθησιακός, γοητευτικός, με μια νύξη μυστηρίου
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, πορτοκάλι, μήλο, κανέλα
Καρδιάς:   γαρύφαλλο, καπνός, ξύλο κέδρου
Βάσης:    πατσουλί, φασόλι τόνκα, μύρο, μόσχος

ΜΑΥΡΟ ΣΕΤ
BLACK SET | 502010

Μπείτε στον κόσμο της μαύρης 
κομψότητας, όπου την πρώτη θέση 
κατέχουν τα αισθησιακά αρώματα: Ruby, 
Gold και Black. Το σετ περιλαμβάνει 
τρείς συσκευασίες αρωμάτων των 15 ml 
συσκευασμένες σε ένα καλαίσθητο κουτί. 
Ιδανικό όταν θέλετε να κάνετε ένα δώρο 
σε κάποιο ιδιαίτερο άτομο ή απλά θέλετε 
να παρέχετε στον εαυτό σας μια μεγάλη 
ποικιλία από μαγευτικά αρώματα σε 
πανέμορφη συσκευασία.

Άρωμα:  20%
Χωρητικότητα: 3 × 15 ml

66,90 EUR
14866,67 EUR / 1 l 

Σαγηνευτικές μυρωδιές σε υπέροχο σετ. 
Τα αρώματα UTIQUE, όχι μόνο είναι διαθέσιμα 
σε μικρότερη εύχρηστη συσκευασία των  
15 ml, αλλά είναι σε ένα ιδιαίτερα κομψό σετ. 
Στον μαγικό κόσμο του αρώματος, σας δίνουμε  
απεριόριστες δυνατότητες.

  

Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα:  20% | Χωρητικότητα: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l
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Τα μοναδικά αρώματα UTIQUE σας ανοίγουν τον δρόμο για εξαιρετικές ευκαιρίες. Χάρη στη νέα 
φόρμα, θα αγκαλιάσουν όχι μόνο το δέρμα σας, αλλά και το εσωτερικό του σπιτιού σας. Κάντε ένα 
αξέχαστο ταξίδι μέσα σε αισθησιακές χώρες. 

UTIQUE

FLAMINGO  | 180 g  |  502052.01

VIOLET OUD  | 180 g  |  502053.01

BLACK  | 180 g  |  502051.01

FLAMINGO  | 435 g  |  502052.02

VIOLET OUD  | 435 g  |  502053.02

BLACK  | 435 g  |  502051.02

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ 
ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ, ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ
LUXURY SCENTED CANDLE

Χάρη στην εκλεπτυσμένη σύνθεση των αρωματικών νοτών, περιβάλλει τον χώρο με μια μαγευτική 
αύρα, επιτρέποντας να απολαμβάνει κανείς τις αγαπημένες του αρωματικές συγχορδίες των 
αρωμάτων UTIQUE για απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενθουσιάζει με τον αυθεντικό του 
σχεδιασμό, προσδίνοντας στον εσωτερικό χώρο έναν μοντέρνο χαρακτήρα. Κατασκευασμένο από 
παραφίνη που πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις του γερμανικού προτύπου RAL.

 ` υψηλότατη ποιότητα κατασκευής
 ` σχεδιασμένο με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια
 ` εντός κομψού, τετράγωνου γυαλιού

180 g

103,90 EUR
57,72 EUR / 100 g

435 g

208,90 EUR
48,02 EUR / 100 g

ΤΑ 3 ΦΥΤΙΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΕΡΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΕΡΙΟΥ.

ΩΡΕΣ
   

ΧΡ
Ο

ΝΟ

Σ ΚΑΥΣΗΣ

35 - 40
ΩΡΕΣ

ΧΡ
Ο

ΝΟ

Σ ΚΑΥΣΗΣ

50 - 60
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Τα χέρια είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σας. Αξίζουν υψηλής ποιότητας φροντίδα. Τα 
πολυτελή σαπούνια χεριών ενθουσιάζουν με την εκλεπτυσμένη φόρμουλα και τα ενδιαφέροντα 
αρώματά τους.

AMBER | 502035

Το γλυκό πάντρεμα 
νοτών βανίλιας, 
πατσουλί και κανέλας 
θα σαγηνεύσει 
τους γνώστες των 
εκλεπτυσμένων 
αισθήσεων. Το βαθύ 
και πολύπλευρο 
άρωμα ενθουσιάζει με 
το πλούσιο μπουκέτο 
συγχορδιών.

GRAPEFRUIT  
& ORANGE 
BLOSSOM | 502036

Μια υπέροχη 
αρωματική σύνθεση 
που μαγεύει με νότες 
αναζωογονητικού 
γκρέιπφρουτ 
και αισθησιακού 
πορτοκαλανθού. 
Μια πρωτότυπη 
συγχώνευση 
συγχορδιών που 
προσφέρει ενέργεια 
και θετική διάθεση.

OUD & ROSE | 502037

Ένας μοναδικός 
συνδυασμός απόλυτα 
εναρμονισμένων 
νοτών θελκτικού 
oud και αισθησιακού 
ρόδου. Αυτό το 
μυστηριώδες άρωμα 
σας μεταφέρει σε έναν 
θαυμαστά λαμπρό 
βασιλικό κήπο. 

FIG LEAVES | 502038

Η πολυπλευρη 
συγχορδία των 
συκόφυλλων αφήνει 
στα χέρια ένα 
υπέροχο άρωμα, στο 
οποίο η εξαιρετική 
φρεσκάδα 
συμπληρώνεται 
από ρομαντικές και 
ευγενείς νότες. Μια 
πραγματική φιέστα 
των αισθήσεων.

UTIQUE

300 ml

26,90 EUR
89,67 EUR / 1 l

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Ο φυσικός παράγοντας ενυδάτωσης NMF (Natural Moisturising Factor) είναι μια ομάδα ουσιών που υπάρχουν στο δέρμα 
Στόχος τους είναι η διατήρηση ενός επαρκούς επιπέδου ενυδάτωσης της κεράτινης στιβάδας. Το πολυτελές σαπούνι 
χειρός έχει εμπλουτιστεί με την μοναδική σύνθεση Biohydration Plus®, η οποία μιμείται τέλεια το NMF, αφήνοντας το 
δέρμα των χεριών μεταξένια μαλακό και απαλό στην αφή. 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 
LUXURY HAND WASH

 ` αφρίζει τέλεια τυλίγοντας τα χέρια με βελούδινο αφρό
 ` τα καθαρίζει απαλά και δεν στεγνώνει το δέρμα
 ` παρέχει μια ευχάριστη αίσθηση ενυδάτωσης
 ` με την μοναδική σύνθεση Biohydration Plus® ειδικά επιλεγμένη για 
την FM WORLD

 ` αφήνει στα χέρια σας ένα σαγηνευτικό άρωμα χαλαρωτικών 
συγχορδιών
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Καλλυντικά αριστουργήματα που μετατρέπουν το καθημερινό σας μπάνιο σε απερίγραπτη 
απόλαυση. Οι προσεκτικώς επιλεγμένοι συνδυασμοί αποτελούν πηγή όμορφου και υγιούς 
δέρματος. Δωρίστε στον εαυτό σας μια στιγμή αξέχαστης απόλαυσης. 

 1   RUBY  |  502039 

 2  MUFFIN  |  502040 
 

 3  BLACK  |  502042 

 4  GOLD  |  502043
 

 3   4   5   6   7   1   2  

 5  VIOLET OUD  |  502044 

 6  FLAMINGO  |  502045

Ένας πολύ καλός τρόπος επέκτασης της αντοχής του αρώματος και ενίσχυσης της μυρωδιάς του είναι η εφαρμογή του σε 
στρώσεις. Χάρη στη χρήση των ομορφότερων αρωματικών συνθέσεων UTIQUE σε Πολυτελή αφρόλουτρα, μπορείτε να 
είστε σίγουροι ότι το εκπληκτικό άρωμα θα παραμείνει μαζί σας για όλη την ημέρα.

UTIQUE

200 ml

26,90 EUR
134,00 EUR / 1 l

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 
LUXURY SHOWER GEL

 ` μετατρέπει το μπάνιο σε μια μαγευτική εμπειρία που 
χαϊδεύει τις αισθήσεις

 ` περιέχει καινοτόμα συστατικά που επηρεάζουν τέλεια την 
κατάσταση του δέρματος

 ` το αφήνει μεταξένια απαλό
 ` οι μαγευτικές αρωματικές συνθέσεις εξασφαλίζουν 
ευχάριστη χαλάρωση

10  11    8  9  

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ:

• Το Biohydration Plus® είναι μια μοναδική φόρμουλα, ειδικά επιλεγμένη για την FM WORLD, η οποία δίνει στο δέρμα άμεση 
και μακροχρόνια ενυδάτωση. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, λειτουργεί καθολικά, διασφαλίζοντας του άμεση αναγέννηση και 
ανακούφιση. Επιπλέον, αποτρέπει την απώλεια ύδατος, προστατεύοντας το δέρμα από το στέγνωμα.

• Το Whitesense™ αποτελεί ένα πολύτιμο εκχύλισμα λευκών άνθεων τριαντάφυλλου centifolia (Rosa centifolia L.), γιασεμιού (Jasminum 
officinale L.) και μαργαρίτας (Bellis perennis L.), που παρέχουν άμεσα στο δέρμα βελούδινη απαλότητα και απίστευτη μαλακότητα. Η 
παρουσία του Whitesense™ στα πολυτελή τζελ UTIQUE αποτελεί εγγύηση των εξαιρετικών, αισθησιακών εμπειριών που αποτελούν 
πηγή εξαιρετικής ευεξίας. 

7  GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  |  502015 
 

 8  FIG LEAVES  |  502016

9  AMBER  |  502020
 

10  OUD & ROSE  |   502014 

 11  SANDALWOOD & PATCHOULI  |  502013



 1  2  3  4  5
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Οι πολυτελείς λοσιόν σώματος αποτελούν μια επαγγελματική φροντίδα του δέρματος 
επισφραγισμένη με μια νότα φινέτσας. Χάρη σε αυτές θα νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε έναν 
κήπο γεμάτο αισθησιακά αρώματα.

 1   FLAMINGO   |  502046 

 2  BUBBLE   |  502047

Η τέλεια εναρμόνιση των συγχορδιών των 
αρωμάτων UTIQUE και των Πολυτελών λοσιόν 
σώματος θα σας επιτρέψει να εντείνετε τις 
αρωματικές σας εμπειρίες και να παρατείνετε 
την διάρκειά τους. Ανακαλύψτε τις αγαπημένες 
σας συνθέσεις σε μια εντελώς νέα έκδοση. 

UTIQUE

200 ml

26,90 EUR
134,00 EUR / 1 l

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΛΟΣΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
LUXURY BODY BALM

 ` με μεταξένια υφή
 ` τυλίγει το σώμα με ένα πανέμορφο άρωμα
 ` παρέχει στο δέρμα τέλεια ενυδάτωση, απαλότητα και 
στιλπνότητα

 ` περιέχει τους συνδυασμούς υψηλής αξίας – Revitaoils Supreme® 
e HydromanilTM

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΚΟΚΤΕΪΛ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

• Το Revitaoils Supreme® αποτελεί έναν καινοτόμο συνδυασμό που αναζωογονεί το δέρμα, ειδικά επιλεγμένο για την FM WORLD, 
του οποίου το μυστικό είναι η φυτική του προέλευση. Ένα μοναδικό μείγμα μακαντέμια, αβοκάντο, ελιάς, καρύδας, λιναριού, ηλίανθου 
και αργανέλαιου που αποτελεί για το δέρμα μια αναντικατάστατη πηγή βιταμινών και ακόρεστων λιπαρών οξέων.
• Το Hydromanil™ είναι ένα πολύτιμο δραστικό συστατικό που προέρχεται από τους σπόρους του περουβιανού φυτού tara. Χάρη 
στην προηγμένη τεχνολογία, λειτουργεί σε δύο επίπεδα: ρυθμίζει την διαδικασία απολέπισης της επιδερμίδας ενώ βελτιώνει άμεσα και 
μακροπρόθεσμα το επίπεδο ενυδάτωσης του κεράτινης στιβάδας, οδηγώντας σε βελτίωση της εμφάνισής της.

 3  AMBER   |  502017 

 

 4  GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM  | 502019 

  5  OUD & ROSE  |  502018 
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Ψαγμένες φόρμουλες και μαγευτικά αρώματα που καταπραΰνουν τις αισθήσεις – αυτά είναι τα 
πολυτελή έλαια UTIQUE. Καθένα από αυτά περιέχει έναν τέλειο συνδυασμό υψηλής ποιότητας 
συστατικών που εξασφαλίζει μια μοναδική εμπειρία. Ζήστε τη δύναμη του υγρού χρυσού που θα 
φροντίζει τέλεια το δέρμα και τα μαλλιά σας.

ΜΙΑ ΦΙΕΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Το μασάζ με έλαια UTIQUE δεν θα 
αποτελέσει μόνο μια στιγμή ανάπαυλας, 
που επιτρέπει να ξεχάσει κανείς τις 
καθημερινές του ανησυχίες, αλλά και μια 
περιποιητική θεραπεία που θα αφήσει 
το δέρμα μεταξένια μαλακό, απαλό 
και ευχάριστο στην αφή. Λόγω των 
προσεκτικά επιλεγμένων συστατικών, 
τα έλαια είναι ιδανικά για πλήρες μασάζ 
σώματος και για κάθε τύπο δέρματος, 
ειδικά για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. Το 
μεθυστικό τους άρωμα το οφείλουν στα 
φυσικά αιθέρια έλαια.

Οι πολύτιμες συνταγές που περιέχουν 
έλαια πλούσια σε λιπαρά οξέα 
και βιταμίνες, όπως αργανέλαιο, 
ροδέλαιο, έλαιο jojoba, αβοκάντο, 
ρύζι, νυχτολούλουδου ή καλέντουλας, 
θρέφουν τέλεια και λειαίνουν το δέρμα, 
αποκαθιστώντας την υγιή του λάμψη.

UTIQUE

200 ml   |   502049

159,90 EUR
799,50 EUR / 1 l

200 ml   |   502050

159,90 EUR
799,50 EUR / 1 l

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΛΑΔΙ ΜΑΣΑΖ 
FIRMING RITUAL 
FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

Όχι μόνο μεγεθύνει την αισθησιακή εμπειρία, αλλά 
επίσης βελτιώνει τέλεια την εμφάνιση του δέρματος. 
Η ιδιαίτερη σύσταση του λαδιού που βασίζεται σε 
εκχύλισμα τζίντζερ υποστηρίζει τέλεια την διαδικασία 
καύσης του λίπους, συμβάλλοντας στην εμφανή 
σύσφιξη του δέρματος.

 ` υποστηρίζει την καύση του λίπους και βοηθά στην 
καταπολέμηση της κυτταρίτιδας

 ` με λάδι ευκαλύπτου, το οποίο έχει θετική επίδραση 
στην ευημερία

 ` η βολική αντλία διευκολύνει την δοσολόγηση του 
προϊόντος

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΛΑΔΙ ΜΑΣΑΖ 
RELAXING RITUAL 
RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

Χάρη στις αρωματοθεραπευτικές του ιδιότητες, 
μετατρέπει το μασάζ σε ευχάριστη απόλαυση, 
βελτιώνοντας σημαντικά την διάθεσή σας. 
Περιέχει έλαιο λεμονόχορτου, το οποίο δίνει 
τέλεια χαλάρωση, καθιστώντας το καλλυντικό 
ιδανικό για χαλαρωτικά μασάζ.

 ` με έντονα χαλαρωτικό άρωμα
 ` φροντίζει τέλεια το δέρμα
 ` με μια εύχρηστη αντλία για ακριβή

50 ml   |   502005

55,90 EUR
1118,00 EUR / 1 l

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΕΛΑΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ
LUXURY HAIR REPAIR OIL

Ένας μοναδικός συνδυασμός ελαίων που 
προέρχονται από την ίδια την καρδιά των φυτών. 
Αναζωογονεί το χρώμα και προσθέτει λάμψη 
στα μαλλιά, αφήνοντάς τα απαλά, μαλακά και 
βελούδινα στην αφή.

 ` απορροφάται τέλεια
 ` δεν επιβαρύνει τα μαλλιά
 ` με ευχάριστο άρωμα αμυγδαλωτού
 ` με βολικό ψεκαστήρα για εύκολη 
εφαρμογή

ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ

Το αναντικατάστατο λάδι argan και jojoba δίνει 
το αποτέλεσμα ενός ενυδατωμένου και υγιούς 
δέρματος Η μεγάλη επίδραση του καλλυντικού 
οφείλεται επίσης στα ακόλουθα έλαια: 
νυχτολούλουδο, ηλίανθος, σόγια, καστόρι, 
καλέντουλα, τριαντάφυλλο, αβοκάντο και ρύζι, 
καθώς και επιλεγμένα αιθέρια έλαια: γεράνι, 
ylang-ylang και νερόλι.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ

Το εκλεπτυσμένο πάντρεμα αργανέλαιου, 
ελαίων jojoba, λιναρόσπορου, σόγιας, γλυκών 
αμυγδάλων και shea butter θα κάνει τα μαλλιά 
σας εμφανώς πιο δυνατά, θρεμμένα και 
ενυδατωμένα.

30 ml   |   502004

55,90 EUR
1863,33 EUR / 1 l

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΕΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
LUXURY FACE OIL

Μια αποκλειστική σύνθεση πολύτιμων ελαίων φυτικής 
προέλευσης. Επαναφέρει μια υγιή και λαμπερή εμφάνιση.
Χάρη στην υψηλώς συμπυκνωμένη δόση βιταμινών 
και αντιοξειδωτικών, τα έλαια αυτά παρέχουν εντατική 
θρέψη, βαθιά ενυδάτωση και αναγέννηση του δέρματος.

 ` ιδανικό κάτω από το μακιγιάζ, για χρήση την ημέρα 
και τη νύχτα

 ` χάρη στην πιπέτα, το προϊόν είναι εύκολο να 
δοσολογηθεί και να εφαρμοστεί επί του προσώπου
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UTIQUE
ΕΝΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ

 ` Το L.C.G.S MC 8.0® μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως της υπεριώδους ακτινοβολίας και του μπλε 
φωτός. Επιπλέον, προστατεύει αποτελεσματικά από το οξειδωτικό στρες και έχει εξαιρετική επίδραση στην ανοικοδόμηση της επιδερμίδας.

 ` Το Tripeptyd-38 είναι ένα ισχυρό αντιρυτιδικό πεπτίδιο νέας γενιάς που ενισχύει την σύνθεση 6 βασικών συστατικών αναδόμησης του δέρματος. 
Ως αποτέλεσμα, γεμίζει τις ρυτίδες εκ των έσω, προσφέροντας ορατό αποτέλεσμα ενός πιο λείου και πληρέστερου δέρματος.

 ` Το υπερσύγχρονο αντιοξειδωτικό ενεργοποιείται μόνο υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας και προστατεύει από τις ελεύθερες 
ρίζες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χάρη σε αυτό, θα ξεχάσετε την γκρίζα και κουρασμένη επιδερμίδα ενώ το δέρμα θα γίνει ανθεκτικότερο στις 
αρνητικές επιπτώσεις των εξωτερικών παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες γήρανσης.

 ` Το υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης που γεμίζει τα κενά μεταξύ των ινών κολλαγόνου, χάρη 
σ΄αυτό ενυδατώνει τέλεια το δέρμα και βελτιώνει την ελαστικότητά του, έχοντας αναζωογονητική δράση.

ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ROYAL 
PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM 
 

 ` ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός ενεργών συστατικών 
υψηλότερης ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας

 ` μια εξαιρετικά προσεκτικώς σχεδιασμένη 
υπερανανεωτική φόρμουλα

 ` ενυδατώνει εντατικά, συσφίγγει και αναδομεί το δέρμα
 ` κάνει την επιδερμίδα να ανακτήσει μια υγιή, 
ακτινοβόλα εμφάνιση και εκθαμβωτική

 
50 ml   |   502026

217,90 EUR
4358,00 EUR / 1 l

E P I G E N E T I C S

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΕΙΣΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΝ ΩΡΑ 
ΥΠΝΟΥ 

 ` Το L.C.G.S MC 8.0® επηρεάζει την 
σύνθεση δύο πρωτεϊνών βασικής 
σημασίας για τη νεανική εμφάνιση: 
της ινονηκτίνης, η οποία επηρεάζει, 
μεταξύ άλλων, το κολλαγόνο και τις 
πρωτεογλυκάνες, και της πρωτεΐνης 
p 53 που εμπλέκεται στην ανανέωση 
του DNA. Χάρη σε αυτό, έχει 
ισχυρές αντιγηραντικές ιδιότητες - 
αναζωογονεί και λειαίνει το δέρμα.

 ` Η νεότερη, ηπιότερη γενιά 
παραγώγου της βιταμίνης Α 
είναι επί του παρόντος μια από τις 
αποτελεσματικότερες αντιρυτιδικές 
ουσίες, που φωτίζει απαλά το δέρμα, 
βελτιώνοντας ορατά την εμφάνισή 
του.

 ` Το εκχύλισμα δημιουργικού 
ιστού εντελβάις εξουδετερώνει 
τις επιπτώσεις του οξειδωτικού 
στρες που προκαλείται από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και την 
υπεριώδη ακτινοβολία και έχει ισχυρή 
ανυψωτική επίδραση στο  κρεμασμένο 
δέρμα του λαιμού, αυξάνει εμφανώς 
τα μάγουλα και λειαίνει τις ρυτίδες 
γύρω απ’ τα μάτια. Χάρη σε αυτό, θα 
ξεχάσετε την γκρίζα και κουρασμένη 
επιδερμίδα ενώ το δέρμα θα γίνει πιο 
ανθεκτικό στις αρνητικές επιπτώσεις 
των εξωτερικών παραγόντων που 
είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες 
γήρανσης και θα γίνει θαυμάσια 
τεντωμένο.

 ` Το βούτυρο καριτέ (shea) είναι λάδι 
προερχόμενο από τους σπόρους 
του αφρικανικού δέντρου με το 
χαριτωμένο όνομα Vitellaria paradoxa, 
το οποίο στην Αφρική θεωρείται 
ιερό και λατρεύεται εδώ και χιλιάδες 
χρόνια. Αφήνει το δέρμα απόλυτα 
μαλακό και ενυδατωμένο.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΡΕΜΑ ΝΥΚΤΟΣ AGE CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

 ` πλούτος αντιγηραντικών και συσφικτικών δραστικών συστατικών
 ` διεισδύει βαθιά στο δέρμα στη διάρκεια του ύπνου
 ` ενυδατώνει τέλεια, αναζωογονεί και λειαίνει το δέρμα

 
50 ml   |   502027

217,90 EUR
4358,00 EUR / 1 l
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UTIQUE
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

 ` L.C.G.S MC 8.0® - Η υπεριώδης ακτινοβολία και το μπλε φως έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα μάτια - προκαλούν 
οξειδωτικό στρες και συμβάλλουν στον σχηματισμό μιμητικών ρυτίδων, οι οποίες προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από το συχνό μισοκλείσιμο 
των ματιών. Γι’ αυτό η κρέμα εμπλουτίστηκε με ένα σύμπλεγμα που λειτουργεί με δύο τρόπους: μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και υποστηρίζει την αναγέννηση και την λείανση του δέρματος, καθυστερώντας την διαδικασία γήρανσής του.

 ` Το σύμπλεγμα του εκχυλίσματος Albizia julibrissin και της δαρουτοσίδης διεγείρει την σύνθεση κολλαγόνου και επηρεάζει την διαδικασία 
αναγέννησης του δέρματος, εξομαλύνοντας οπτικά τις ρυτίδες γύρω απ’ τα μάτια. Επιπλέον, έχει ανυψωτικό αποτέλεσμα στα κρεμαστά άνω 
βλέφαρα, συσφίγγοντάς τα.

 ` Το υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους παρουσιάζει υψηλή διαπερατότητα μέσω του δέρματος, γεγονός που βελτιώνει την σφριγηλότητα 
και την ελαστικότητά του.

 ` Το κυκλικό πεπτίδιο και η έκτονη ενυδατώνουν βαθιά και μειώνουν εμφανώς τις ρυτίδες, αυξάνοντας την σφριγηλότητα του δέρματος.

 ` Η καφεΐνη διεγείρει τη μικροκυκλοφορία του αίματος, φωτίζοντας απαλά τις μαύρες σακούλες κάτω απ’ τα μάτια.

ΕΝΕΡΓΗ ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ EYE 
COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX 

 ` τέλεια σύνθεση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας
 ` συσφίγγει και ενυδατώνει τέλεια το ευαίσθητο δέρμα 
γύρω από τα μάτια

 ` φωτίζει απαλά τις μαύρες σακούλες κάτω απ΄ τα μάτια
 ` αφήνει το δέρμα ελαστικό και εξαιρετικά 
αναζωογονημένο

 
20 ml   |   502028

160,90 EUR
8045,00 EUR / 1 l

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

 ` Το L.C.G.S MC 4.0® έχει ισχυρές αντιγηραντικές ιδιότητες - 
αναζωογονεί εντατικά και λειαίνει το δέρμα. Προετοιμάζει τέλεια 
το δέρμα για την εφαρμογή άλλων καλλυντικών, ενεργώντας 
συνεργικά μαζί τους και ενισχύοντας την επίδρασή τους.

 ` Η νεώτερη, απαλότερη για το δέρμα, γενιά παραγώγου 
βιταμίνης Α – αποτελεί επί του παρόντος μια από τις 
αποτελεσματικότερες ουσίες για τη μείωση των ρυτίδων 
- φωτίζει απαλά τους αποχρωματισμούς και βελτιώνει 
αποτελεσματικά την εμφάνιση του δέρματος.

 ` Το λιποδιπεπτίδιο, μέσω της διέγερσης της σύνθεση ελαστίνης, 
αποτρέπει την χαλάρωση του δέρματος, ανυψώνοντας ορατά 
το περίγραμμα του προσώπου.

 ` Το πολύτιμο σύμπλεγμα φυτοοιστρογόνων ρυθμίζει την 
λειτουργία των σμηγματογόνων αδένων.

 ` Ο πολύτιμος συνδυασμός εκχυλίσματος χαβιαριού και 
ολιγοστοιχείων - χρυσού, αργύρου, λευκόχρυσου - επιβραδύνει 
τις διαδικασίες γήρανσης του δέρματος, μειώνοντας εμφανώς 
τις ρυτίδες.

E P I G E N E T I C S

ΟΡΟΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ANTI-AGING 
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM 

 ` πρωτοποριακή φόρμουλα υψηλής συγκέντρωσης
 ` αναζωογονεί εντατικά και λειαίνει το δέρμα
 ` μειώνει την ορατότητα των ρυτίδων
 ` ανυψώνει ορατά το περίγραμμα του προσώπου

 
30 ml   |   502030

175,90 EUR
5863,33 EUR / 1 l
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UTIQUE
ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ 
ΑΨΟΓΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ

 ` Το μοναδικό σύμπλεγμα Volumenic Plus MC 12.0® διεγείρει 
την ωρίμανση και διαφοροποίηση των λιποκυττάρων και 
υποστηρίζει τη διαδικασία αποθήκευσης των λιπιδίων. Το 
αποτέλεσμα είναι η λεγόμενη καλλυντική λιποπλήρωση, η 
οποία αυξάνει τον όγκο του λιπώδους ιστού στο στήθος και 
αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στις αισθητικές 
επεμβάσεις. 

 ` Το εκχύλισμα καφέ φυκιών της οικογενείας Dictyotales 
θρέφει τα λιποκύτταρα, κάνοντας το στήθος εμφανώς 
μεγαλύτερο και πληρέστερο.

 ` Το σύμπλεγμα φυκιών και πουλλουλάνης, πλούσιο σε 
αμινοξέα, πολυσακχαρίτες, βιταμίνη C και Β12, ενισχύει 
τις ίνες του υποδόριου ιστού, υποστηρίζει και διορθώνει το 
σχήμα του στήθους

ΚΡΕΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΝΓΚ 
ΣΤΗΘΟΥΣ ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM  

 ` φόρμουλα που αναπτύχθηκε με την χρήση 
πρωτοποριακών τεχνολογιών

 ` έχει μεγάλη επίδραση στη σύσφιξη και την 
ελαστικοποίηση του δέρματος γύρω από το στήθος, 

 ` παρέχει ορατό αποτέλεσμα ανύψωσης
 ` μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για την επεμβατική 
διαμόρφωση του στήθους

 
50 ml   |   502031

145,90 EUR
2918,00 EUR / 1 l

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΕΛΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΛΟΥΕΤΑΣ

 ` Το Slimenum Ultra³ MC 16.0® επιδρά στη μείωση του όγκου του 
συσσωρευμένου λιπώδους ιστού, αδυνατίζει τέλεια το σώμα και 
μειώνει ομαλά την ανομοιομορφία του δέρματος. Χάρη σε αυτό, 
διαμορφώνει το σχήμα με τρισδιάστατο τρόπο, παρέχοντας 
αποτελέσματα συγκρίσιμα με τις θεραπείες υπερήχων.

 ` Το ξιμοϊκό οξύ ελαστικοποιεί ορατά το δέρμα, κάνοντάς 
το τεντωμένο και ελαστικό. Επιπλέον, αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα των αντιοξειδωτικών μηχανισμών του 
δέρματος, υποστηρίζοντας την προστασία από το οξειδωτικό 
στρες και διασφαλίζοντας την όμορφη, υγιή του εμφάνιση.

 ` Ένας πολύτιμος συνδυασμός θαλάσσιων φυκών και φυτικών 
πρωτεϊνών παρέχει εμφανή ανυψωτική δράση

 ` Το εκχύλισμα μπουκαμβίλιας, ενός πολύτιμου φυτού της 
Νοτίου Αμερικής, είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο συστατικό 
που υποστηρίζει τις διαδικασίες μείωσης του λιπώδους ιστού 
και αποτρέπει την χαλάρωση του δέρματος αυξάνοντας την 
σύνθεση των πρωτεογλυκανών, του κολλαγόνου και της 
ελαστίνης.

ΚΡΕΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΩΜΑ FIRMING COMPLEX 
FIRMING COMPLEX BODY CREAM 

 ` συλλογή των καλύτερων συνδυασμών
 ` πρωτοποριακή τεχνολογία που διαμορφώνει την 
σιλουέτα

 ` συσφίγγει τέλεια, λειαίνει και τεντώνει το δέρμα
 ` υποστηρίζει τη μείωση του λιπώδους ιστού

 
120 ml   |   502032

189,90 EUR
1582,50 EUR / 1 l



ΤΟ ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΟ ΑΣΤΕΡΙ
Αγγίξτε τα ουράνια. Δώστε στον εαυτό σας περισσότερα. Γνωρίστε την πολυτελή σειρά 

καλλυντικών που έχουν σχεδιαστεί για τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του εκλεπτυσμένου 
μακιγιάζ. Είναι τέλεια σε κάθε λεπτομέρεια - ξεκινώντας από το λογότυπο που αντικατοπτρίζει 

τη μοναδικότητά της και την κομψή συσκευασία της, μέσω των υψηλότερων ποιοτικών 
φορμουλών, έως τα εκπληκτικά, μακροχρόνια αποτελέσματα. Ανεβείτε πάνω απ’ τους 

ορίζοντες και κάντε το μακιγιάζ σας να ενθουσιάζει σαν αριστούργημα ενός καλλιτέχνη. 
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11,5 g   |   602022

49,80 EUR
332,00 EUR / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 
SUNNY SOFT TOUCH
SUNNY SOFT TOUCH LUMINOUS-BRONZING POWDER

Κάνει το δέρμα να μοιάζει υγιές και ακτινοβόλο σαν να το φωτίζει 
ο ήλιος και να το χαϊδεύουν οι αστραφτερές του ακτίνες. Χάρη 
στη μεταξένια υφή του, αποτελεί πηγή μεγάλης ευεξίας ήδη από 
την στιγμή της εφαρμογής.

 ` εξασφαλίζει το αποτέλεσμα ενός φυσικού μαυρίσματος 
με λεπτή, χρυσή λάμψη

 ` απλώνεται τέλεια
 ` δεν αφήνει νερά 

Φέρνοντας στο νου τις καλοκαιρινές, ηλιόλουστες ημέρες έρχονται μέσα μας οι ομορφότερες αναμνήσεις. 
Ζεσταίνουν την καρδιά και φωτίζουν το πρόσωπο, δίνοντάς του γοητεία και λάμψη. Αφήστε το δέρμα σας να μοιάζει 
με ξέγνοιαστες στιγμές διακοπών όλο το χρόνο.

ALAYA

CASHMERE

CHAMPAGNE

TIME OF FAME

MOON DUST 

PINK DIAMOND

15 g   |   602023

49,80 EUR
332,00 EUR / 100 g

ΠΑΛΕΤΑ ΗIGHLIGHTER/ΛΑΜΨΗΣ 
GLASS SKIN
GLASS SKIN HIGHLIGHTER PALETTE

Αναζωογονεί και ανανεώνει άμεσα το δέρμα. Χάρη στον 
υψηλό βαθμό χρωματισμού, παρέχει εξαιρετικά φωτεινό 
φινίρισμα για απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδανικό 
τόσο για το ημερίσιο όσο και για βραδινό μακιγιάζ.

 ` δίνει στο δέρμα μια φρέσκια και λαμπερή λάμψη
 ` σας επιτρέπει να πετύχετε το λεγόμενο glow effect
 ` αποτελεσματικό και πολυλειτουργικό
 ` σε ζεστές, δροσερές και ουδέτερες αποχρώσεις 

Το συναρπαστικό παιχνίδι του φωτός στο πρόσωπο κεντρίζει την περιέργεια. Το φυσικά φωτισμένο δέρμα που 
υπνωτίζει με την υγιή, νεανική του λάμψη θα είναι η αισθησιακή δήλωση της αυτοπεποίθησής σας.

VEGAN  
FRIENDLY

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 

ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ

VEGAN  
FRIENDLY

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 

ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ
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DOLCE VITA

AMETHYST

PEARL GIRL 

CARPE DIEM

SANDALWOOD

MARBLE

CORAL FANTASY 

LAST NIGHT

FLIRT

SEDUCTION

VENUS

TRUFFLE

ROYAL

WHITE GOLD

9 g 

41,20 EUR
457,78 EUR / 100 g

ΠΑΛΕΤΑ ΣΚΙΩΝ ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΑ
EYESHADOW PALETTE

Χάρη στη μεταξένια απαλή υφή των σκιών, σας επιτρέπει να 
μετατρέψετε εύκολα το μακιγιάζ σε ένα πραγματικό έργο τέχνης 
και να νιώσετε σαν καλλιτέχνης με μια παλέτα που περιέχει τα 
ομορφότερα χρώματα.

 ` επιτρέπει την ανάμειξη χρωμάτων και την διαβάθμιση των 
αποχρώσεων τους

 ` οι σκιές δεν ξεφλουδίζουν και δεν θρυμματίζονται
 ` με υψηλό βαθμό χρωματισμού
 ` σε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων 

ALAYA

TOTAL ALLURE   |   606080

HARMONY   |   606081

Το πρωτοποριακό μακιγιάζ της avant-garde, πασαρέλες της μόδας, με τα πολύ έντονα χρώματά της, 
δημιουργεί έντονα και ζεστά συναισθήματα. Απελευθερώστε την γυναικεία σας μοναδικότητα και 
αφυπνίστε την αδρανή δημιουργικότητά σας.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 

ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ



Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Ο καθένας από εμάς, ανεξάρτητα από την ηλικία του, θέλει να έχει σφιχτό, τεντωμένο και 
φροντισμένο δέρμα καθώς και εκθαμβωτικό χαμόγελο. Σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, 
οι επιστήμονες συνεχώς ερευνούν και βελτιώνουν τις συνταγές, χάρη στις οποίες αυτή η 
επιθυμία δεν θα παραμείνει απλά στην σφαίρα των ονείρων. Για να σας επιτρέψουμε να 

την πραγματοποιήσετε, χρησιμοποιήσαμε τις τελευταίες τεχνολογίες και πρωτοποριακές 
ανακαλύψεις.  Έτσι δημιουργήθηκε η μάρκα ειδικών καλλυντικών FONTAINAVIE.
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ΝΕΟ

FONTAINAVIE

ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ULTRA RECOVERY
ULTRA RECOVERY UNIVERSAL CREAM

Ανανεώνει αποτελεσματικά το δέρμα του προσώπου και του 
σώματος. Καταπραΰνει τους ερεθισμούς μειώνοντας την 
ξηρότητα, την ερυθρότητα και την κεράτωση. Αποτελεί ένα 
αναντικατάστατο συμπύκνωμα που καταπραϋνει μετά τις 
καλλυντικές επεμβάσεις, την αποτρίχωση και την υπερβολική 
έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 ` δεν περιέχει σιλικόνες ή parabens
 ` ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, επίσης το στεγνό 
και ευαίσθητο

 ` κατάλληλο για καθημερινή χρήση

500 ml | 503036

45,90 EUR
9,18 EUR / 100 ml

250 ml | 503036.02

31,90 EUR
12,76 EUR / 100 ml

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΑΛΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ PERFECT SKIN
PERFECT SKIN NOURISHING BODY SALT SCRUB

Καθαρίζει αποτελεσματικά από τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, 
κάνοντάς το ελαστικό, μεταξένια λείο και απαλό στην αφή. Όταν 
χρησιμοποιείται τακτικά, βελτιώνει σημαντικά την κατάστασή 
του, αποκαθιστά την σωστή ενυδάτωση και διεγείρει τη 
μικροκυκλοφορία.

 ` λιπαίνει τέλεια, θρέφει και αναζωογονεί το δέρμα
 ` η πλούσια, ελαιώδης σύνθεση σημαίνει ότι μετά την 
εφαρμογή δεν απαιτείται η χρήση λοσιόν σώματος

 ` με την χυμώδη μυρωδιά του αρώματος PURE ROYAL 900

200 g | 503035

29,90 EUR
149,50 EUR / 1 kg

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΛΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ 
Η δύναμη των ενυδατικών και λιπαντικών για το δέρμα ενεργών συστατικών:
• Η β-γλυκάνη βρώμης δίνει απαλότητα και ελαστικότητα ενώ υποστηρίζει την ανανέωση των κυττάρων

• το κολλοειδές ασήμι έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες

• το λάδι καρύδας μαλακώνει, θρέφει και προστατεύει από επιβλαβείς εξωτερικούς παράγοντες

• οι εστέρες των υψηλότερων λιπαρών οξέων επηρεάζουν την ορθή λειτουργία των κυττάρων

ΑΛΑΣ και ΛΑΔΙ – Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΟ ΔΕΡΜΑ
Η βάση του καλλυντικού αποτελείται από υψηλής ποιότητας, πολύτιμα έλαια – από αβοκάντο, ηλιέλαιο και έλαια 
αργάνης - καθώς και βούτυρα μάνγκο και καριτέ. Είναι ένας πραγματικός πλούτος πολυτίμων για το δέρμα βιταμινών, 
συμπεριλαμβανομένων των E, C, B, PP, A και K, ακόρεστων λιπαρών οξέων, λινελαϊκού οξέος και μετάλλων – καλίου,  
σίδηρου και χαλκού.

ΝΕΟ



SPF
15
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FONTAINAVIE
HYDROTHERAPY HYALURONIC 
SHEET MASK
HYDRO THERAPY HYALURONIC SHEET MASK

Οι αποφρακτικές ιδιότητες του sheet αυξάνουν σημαντικά τη 
διείσδυση των θρεπτικών ουσιών στο δέρμα. Ως αποτέλεσμα, 
το σφίγγουν τέλεια, εξομαλύνουν τις μικρές ρυτίδες, 
προσφέρουν εντατική θρέψη αποτελεσματική αναγέννηση. 

 ` η δύναμη των ενεργών ενυδατικών συστατικών
 ` εγγυάται όμορφη και υγιή εμφάνιση
 ` παρέχει εμφανές αποτέλεσμα αναζωογόνησης του 
δέρματος

20 ml | 503033

11,90 EUR
59,50 EUR / 100 ml

ΥΠΕΡΕΝΥΔΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Περιέχει πληθώρα συστατικών που εμφανίζονται και φυσικά στο 
δέρμα, όπως το υαλουρονικό οξύ, το σύμπλοκο αμινοξέων, το 
πυρογλουταμικό οξύ νατρίου και ουρία. Χάρη στην ικανότητα 
δέσμευσης του νερού, ενυδατώνουν διαρκώς και εντόνως το δέρμα, 
αφήνοντάς το σφριγηλό και βελούδινα απαλό.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

το 100% των ερωτηθέντων* 
επιβεβαιώνει ότι:

• φροντίζει το δέρμα

• το ενυδατώνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα

• το αναγεννά εντατικά

• παρέχει ορατή 
αναζωογόνηση

• το αφήνει σφριγηλό και 
βελούδινα απαλό

* Εφαρμοστική και λειτουργική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μια ομάδα 25 γυναικών ηλικίας 19 έως 56 ετών σε διάστημα 4 εβδομάδων.

ΜΠΑΛΜ ΧΕΙΛΙΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ADVANCED REPAIR LIP BALM

Δημιουργήθηκε με βάση το καστορέλαιο εμπλουτισμένο με Κηρήθρα μελισσών, κανδελίνης 
και μάραθου, αμυγδαλέλαιο, λανολίνη και βιταμίνη Ε, αναζωογονεί αποτελεσματικά τα 
σκασμένα χείλη.

 ` σωτήριο για το ξηρό δέρμα του στόματος
 ` το καθιστά απίστευτα απαλό και μεταξένια μαλακό
 ` αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση θρέψης και ενυδάτωσης
 ` προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας
 ` περιέχει υαλουρονικό οξύ που διαμορφώνει τα χείλη
 ` για καθημερινή χρήση 

4,8 g | 503031

6,90 EUR
143,75 EUR / 100 g

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
LIFT EXTREME EYE SERUM

Εξαλείφει με ακρίβεια τις λεπτές γραμμές και τις 
ρυτίδες και μειώνει το πρήξιμο κάτω από τα μάτια. Χάρη 
στο συνδυασμό Pentapeptide-18 και Hexapeptide-8, 
λειτουργεί παρόμοια με το botox, σφίγγει, συσφίγγει και 
λειαίνει το δέρμα. 

 ` παρέχει ανυψωτικό αποτέλεσμα
 ` για χρήση κάτω από τα μάτια και σε επιλεγμένα 
τμηματα του προσώπου

5 ml | 503001

59,90 EUR
1198,00 EUR / 1 l



Λ
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ΚΑ
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ΕΙ ΦΩΤΙΖΕΙ

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

Το υπερανθρακικό νάτριο που 
περιέχεται στον αφρό απελευθερώνει το 
πολύτιμο στην αισθητική οδοντιατρική 
υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η ένωση 
αυτή αντιδρά με τις οργανικές έγχρωμες 
ουσίες, τις οξειδώνει και τις διασπά σε 
μικρότερα σωματίδια, καθιστώντας τις 
πιο φωτεινές και επομένως λιγότερο 
ορατές.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ – ΕΠΑΡΚΕΙ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ

ΟΡΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
1-3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

48 49

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ  
3 ΣΕ 1
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

Η καινοτόμος φόρμουλα με λευκαντικές ιδιότητες 
όχι μόνο βελτιώνει αποτελεσματικά την εμφάνιση 
των δοντιών, αλλά καθαρίζει επίσης το σμάλτο και 
αναζωογονεί την στοματική κοιλότητα.

 ` ειδικό παρασκεύασμα για την καθημερινή 
φροντίδα

 ` σύγχρονη φόρμουλα αφρού
 ` με υπερανθρακικό νάτριο
 ` βολική χρήση χάρη στην αντλία υγιεινής
 ` προορίζεται για ενήλικες 

50 ml | 503032

24,90 EUR
498,00 EUR / 1 l

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ
PROBIOTIC TOOTHBRUSH CLEANER

Αποτρέπει αποτελεσματικά τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων 
που προκαλούν τερηδόνα. Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανάπτυξης 
μικροοργανισμών που προκαλούν αποσύνθεση του όδοντος.

 ` εξαιρετικά αποδοτικό - μία δόση επαρκεί για επτά ημέρες
 ` φιλικό προς το περιβάλλον
 ` κατάλληλο και για οδοντοστοιχίες

10 × 4 ml | 713006

31,90 EUR
79,75 EUR / 100 ml

Η τέλεια στοματική υγιεινή σημαίνει επίσης τη 
φροντίδα των εργαλείων για το βούρτσισμα των 
δοντιών που αποτελεί έναν βιότοπο επικίνδυνων 
για την υγεία μικροοργανισμών. Φροντίζοντας το 
φυσικό περιβάλλον και θέλοντας να σας παρέχουμε 
ολοκληρωμένη προστασία, δημιουργήσαμε ένα 
καινοτόμο προβιοτικό παρασκεύασμα βασισμένο στη 
δράση ευεργετικών βακτηριακών στελεχών.

FONTAINAVIE DENTAL

100% ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

ΝΕΟ

Γνωρίστε το αυθεντικό μας 
σήμα και αναζητήστε το σε 
άλλα προϊόντα – καθένα 

από αυτά είναι φιλικό προς 
το περιβάλλον!



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ 
ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ 

ΥΓΙΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
Θέλετε να απολαμβάνετε επαγγελματικη φροντίδα των μαλλιων σας απο την 

άνεση του σπιτιού σας; -Τωρα μπορείτε! Για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες 
σας, δημιουργήσαμε τη διάσημη σειρά καλλυντικών HAIRLAB,  

η οποία εξασφαλίζει στα μαλλιά σας μια υγιή και όμορφη εμφάνιση. Η πλούσια 
σύνθεση και οι τέλειες συνταγές, προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, θα 

κάνουν το όνειρο ενός υπέροχου χτενίσματος πραγματικότητα. Προσφέρετε στα 
μαλλιά σας ό, τι καλύτερο και θα γίνουν αυτά η ομορφότερή σας διακόσμηση.

Μάτσεϊ Μανιέβσκι (Maciej Maniewski) – κομμωτής διασημοτήτων, βιρτουόζος 
του ψαλιδιού, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα 

«Master Cut» και οικοδεσπότης του προγράμματος «Haircut Salon Affair», 
ειδικός στις μεταμορφώσεις στο πρόγραμμα «Sablewska way to fashion», 
χορηγός πολιτισμού, επί σειρά ετών σχετιζόμενος με την βιομηχανία της 

μόδας. Ένας άνθρωπος, για τον οποίο τα μαλλιά δεν κρύβουν κανένα 
μυστικό. Τώρα είναι ο πρεσβευτής της αποκλειστικής σειράς HAIRLAB.



SWIFT2 STYLING
RAPID2 

REFRESHING

52 53

HAIRLAB
Τα τέλεια μονταρισμένα μαλλιά αποτελούν το όνειρο όλωνόσων θελουν να πειραματίζονται με την εμφάνισή τους. 
Κοτσίδες, μπούκλες, όγκος, mohawks - αφήστε τη φαντασία σας να τρέξει και η σειρά SWIFT² STYLING θα σας κάνει να 
απολαμβάνετε το τέλειο χτένισμα για απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Απροσδόκητες επισκέψεις, αναπάντεχα ταξίδια και συναντήσεις – ανεξάρτητα των περιστάσεων θέλουμε να μοιάζουμε 
τέλεια. Η σειρά RAPID² REFRESHING θα δώσει στα μαλλιά σας μια άψογη εμφάνιση σε κάθε περίσταση.  

ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΏΝ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
SWIFT2 STYLING HAIRSPRAY

Περιέχει πανθενόλη και κερατίνη που καλλιεργούν και υποστηρίζουν 
την αναδόμηση της δομής όλων των τύπων μαλλιών, βελτιώνοντας 
την κατάστασή τους. Τα κάνει λαμπερά και φορμαρισμένα ακριβώς 
όπως τα θέλετε. 

 ` αστραπιαίο φινίρισμα για χτένισμα διαρκείας
 ` προσθέτει λάμψη και όγκο στα μαλλιά
 ` φεύγει εύκολα με το χτένισμα
 ` έχει ευχάριστο, φρουτώδες άρωμα

150 ml | 520021

13,90 EUR
92,67 EUR / 1 l

ΞΗΡΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΏΝ
RAPID2 HAIR REFRESH DRY SHAMPOO

Χάρη στο άμυλο ρυζιού και το αλεύρι ταπιόκας, δρα ως σφουγγάρι 
που απορροφά το υπερβολικό σμήγμα και τις ακαθαρσίες. Δίνει στα 
μαλλιά μια τόσο ευχάριστη μυρωδιά σαν μόλις να τα πλύνατε με 
κανονικό σαμπουάν. Η ιδιαίτερη φόρμουλα εξασφαλίζει άμεση δράση 
και άνευ προηγουμένου ευκολία στη χρήση. 

 ` καθαρίζει και αναζωογονεί αποτελεσματικά τα μαλλιά χωρίς 
την χρήση νερού

 ` αυξάνει εμφανώς την πυκνότητά τους και τα ανεβάζει εκ 
βάσεως

 ` ιδανικό για ταξίδια ή πριν από μια απροσδόκητη αναχώρηση, 
με μυρωδιά μήλου

150 ml | 520020

13,90 EUR
92,67 EUR / 1 l



AQUA2

54 55

HAIRLAB
Χάρη στην έντονα θρεπτική φόρμουλα εμπλουτισμένη με επιπλέον ποσότητα υαλουρονικού οξέος, η σειρά AQUA² 
ενυδατώνει τέλεια τα ξηρά, επιρρεπή στο φριζάρισμα και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Αποκαθιστά την ελαστικότητα και τη 
μεταξένια τους υφή, προστατεύοντας παράλληλα το χρώμα τους και δίνοντάς τους απίστευτη λάμψη. 

ΕΛΑΙΟ ΜΑΛΛΙΏΝ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΏΣΗ
AQUA2 OIL 

Ενυδατώνει και λειαίνει τα μαλλιά, 
αποτρέπει την διμιουργία ψαλίδων 
και διευκολύνει το χτένισμα. Τα ειδικά 
επιλεγμένα συστατικά προστατεύουν τα 
μαλλιά από την απώλεια ύδατος. Αρκεί να 
τους κάνετε μασάζ με μερικές σταγόνες του 
ελαίου.

 ` περιέχει θρεπτικό έλαιο jojoba που 
βελτιώνει την κατάσταση των μαλλιών

 ` μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρεγμένα 
και στεγνά μαλλιά

 ` ενυδατώνει βαθιά τα μαλλιά, δίνοντάς 
τους εξαιρετική απαλότητα και λάμψη

100 ml | 520004

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
AQUA2 MASK

Σωτηρία για τα ξηρά, κατεστραμμένα και φριζαρισμένα 
μαλλιά Η μάσκα τα ενυδατώνει και τα θρέφει έντονα, 
κάνοντάς τα να φαίνονται υγιή και λαμπερά. Επιπλέον, 
διευκολύνει το χτένισμά τους. Αποτέλεσμα: γερά μαλλιά 
γεμάτα λάμψη.

 ` ξεπλένεται
 ` πλούσια σε πολύτιμα έλαια: λιναρόσπορου, jojoba και 
ρυζιού

 ` αποτρέπει την σπάσιμο της τριχας και τον στατικό 
ηλεκτρισμό

 ` για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα της μάσκας, 
προσθέστε σε αυτήν μερικές σταγόνες ελαίου  
Aqua2 Oil

 ` εάν έχετε βαμμένα μαλλιά, προσθέστε στη μάσκα 
μερικές σταγόνες Ideal2 Colour Elixir, το οποίο και θα 
αναδείξει το εξαιρετικό χρώμα τους. Προσδίδοντάς 
τους εξαιρετική λάμψη

250 ml | 520003

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 

30 ml | 520003.02

7,90 EUR
263,33 EUR / 1 l

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
AQUA2 SHAMPOO

Κάνει ακόμη και τα πιο ξηρά μαλλιά να 
ανακτήσουν την υγιή εμφάνιση και την λάμψη 
τους. Χάρη στο υαλουρονικό οξύ, ενυδατώνει, 
θρέφει και ενδυναμώνει τέλεια. Καθαρίζει 
απαλά τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής.

 ` με έντονα ενυδατικό υαλουρονικό οξύ
 ` κάνει τα μαλλιά λαμπερά και ελαστικά
 ` καλύτερα να εφαρμόζεται μαζί με το Aqua2

250 ml | 520001

36,90 EUR
147,60 EUR / 1

50 ml | 520001.02

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΟ  
ΤΑΞΙΔΙ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΟ  
ΤΑΞΙΔΙ



INTENSE2 
REGENERATING

56 57

HAIRLAB
Χάρη στα προσεκτικώς επιλεγμένα συστατικά, εξασφαλίζει έντονη ενυδάτωση και θρέψη στα ξηρά και ταλαιπωρημένα 
μαλλιά. Η σειρά αποτελείται από τρία τέλεια επιλεγμένα προϊόντα τα οποία σας εγγυώνται τη τέλεια κατάσταση των 
μαλλιων σας.

ΣΠΡΕΥ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Αναζωογονεί και αναδομεί ακόμη και 
τα πιο κατεστραμμένα και ευαίσθητα 
μαλλιά. Χάρη στην ελαφριά και 
λεπτή του σύνθεση δεν τα επιβαρύνει 
ενώ διευκολύνει το χτένισμα και το 
στυλάρισμα. 

 ` περιέχει πανθενόλη που θρέφει τα 
μαλλιά

 ` δεν απαιτεί έκπλυση
 ` εξαιρετικά γρήγορο και εύκολο 
στην εφαρμογή: ψεκάστε το στα 
μαλλιά σας από τις ρίζες έως τα 
άκρα για να ανακτήσετε μια υγιή 
εμφάνιση

150 ml | 520007

36,90 EUR
246,00 EUR / 1 l

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 
ΜΑΛΛΙΏΝ
INTENSE2 REGENERATING MASK

Εάν έχετε πρόβλημα με κατεστραμμένα, πολύ 
ευαίσθητα μαλλιά, αυτή η μάσκα είναι ιδανική για 
εσάς. Η πανθενόλη που περιέχεται σε αυτήν είναι 
υπεύθυνη για την ενυδάτωση των μαλλιών, καθώς 
και για την αναδόμηση και ενίσχυσή τους. Τα μαλλιά 
γίνονται πιο γερά και πιο έντονα.

 ` ξεπλένεται
 ` επαγγελματική φροντίδα ακόμη και για τα 
πιο κατεστραμμένα μαλλιά

 ` για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα της 
μάσκας, προσθέστε μερικές σταγόνες 
ελαίου Ideal2 Colour Elixir (ειδικά εάν τα 
μαλλιά σας είναι βαμμένα)

250 ml | 520006

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

30 ml | 520006.02

7,90 EUR
263,33 EUR/ 1l

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 
ΜΑΛΛΙΏΝ
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Σχεδιασμένο για ξηρά, εύθραυστα, πολύ 
κατεστραμμένα μαλλιά, ευαίσθητα  κατόπιν 
χημικών θεραπειών. Περιέχει πανθενόλη, χάρη 
στην οποία θρέφει, αναδομεί και ενδυναμώνει 
τέλεια. Καθαρίζει απαλά το τριχωτό της 
κεφαλής. 

 ` θρέφει έντονα τα κατεστραμμένα μαλλιά
 ` συνδυάζει τέλεια καθαριστικές, 
αναγεννητικές και προστατευτικές 
ιδιότητες

 ` να χρησιμοποιείται μαζί με το 
Intense2 Regenerating Mask 

250 ml | 520005

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

50 ml | 520005.02

7,90 EUR
158,00 EUR/ 1l

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΟ  
ΤΑΞΙΔΙ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΟ  
ΤΑΞΙΔΙ



IDEAL2 
COLOUR

58 59

IDEAL2 COLOR - Ενισχύει σε βάθος το χρώμα των μαλλιών σας,ιδιαίτερα μετα απο θεραπεία βαφής χρωματος, 
προστατεύοντάς τα απο το ξεθώριασμα. Τα μαλλιά θα ενυδατωθούν και θα τραφούν επιπλέον χάρη στο περιεχόμενο 
των πολύτιμων συστατικών. Το χτένισμά σας θα μοιάζει ακριβώς όπως μετά την διαδικασία βαφής από την κομμώτριά 
σας.

HAIRLAB

ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑ
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Συνιστάται για όλους τους τύπους 
μαλλιών μετά τη βαφή. Ενισχύει το 
βάθος και την ανθεκτικότητα του 
χρώματος.

 ` ξεπλένεται
 ` κάνει τα μαλλιά να φαίνονται 
υγιή και να εκπέμπουν εξαιρετική 
λάμψη

 ` απλώς προσθέστε 5-10 σταγόνες 
στο Ideal2 Colour Mask για να 
τους δώσετε μια ξεχωριστή 
σκίαση

75 ml | 520011

45,90 EUR
611,85 EUR / 1 l

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑ  
IDEAL2 COLOUR MASK 

Η μοναδική φόρμουλα δίνει λάμψη και 
βελτιώνει την ανθεκτικότητα του χρώματος. 
Η μάσκα προστατεύει τα βαμμένα μαλλιά 
από το ξεθώριασμα, ενώ ταυτόχρονα τα 
αναδομεί και τα θρέφει, κάνοντάς τα έτσι να 
μοιάζουν υγιή και λαμπερά. 

 ` περιέχει φυσικά φίλτρα έναντι της 
υπεριώδους ακτινοβολίας

 ` η φόρμουλα προστατεύει το χρώμα 
από το ξεθώριασμα και παρέχει λάμψη 
μακράς διαρκείας

 ` τα μαλλιά γίνονται μεταξένια μαλακά
 ` για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα 
της δράσης της μάσκας, αξίζει να της 
προσθέσετε μερικές σταγόνες  
Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520010

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑ
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Χάρη στα προσεκτικώς επιλεγμένα 
συστατικά, εξασφαλίζει επαγγελματική 
φροντίδα των μαλλιών μετά τη βαφή. 
Μαζί με τη μάσκα της ίδιας σειράς, 
αποτελεί μια εξαιρετική αγωγή η οποία 
βοηθά στη διατήρηση της αρχικής 
απόχρωσης των βαμμένων μαλλιών και 
αποτρέπει το θάμπωμά τους.

 ` περιέχει πανθενόλη και εκχύλισμα 
εκουιζέτου

 ` χρησιμοποιήστε το μαζί με το Ideal2 
Colour Mask και το Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520019

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l



CURLY2
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Πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, τα προϊόντα CURLY² κάνουν τα σγουρά μαλλιά πιο ομαλά και πιο εύπλαστα. 
Τα προστατεύουν από την υγρασία, τις καιρικές συνθήκες και την υψηλή θερμοκρασία κατά το στυλάρισμα.

HAIRLAB

ΓΑΛΑΚΤΏΝΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΓΟΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Το υδρολυμένο κολλαγόνο που περιέχεται 
στη σύνθεση κάνει τα μαλλιά πιο λεία και πιο 
εύπλαστα. Το γαλάκτωμα τα προστατεύει 
επίσης από την υγρασία, τις καιρικές συνθήκες 
και την υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια 
του στυλαρίσματος.

 ` τιθασεύει το στρίψιμο των μπουκλών και 
ταυτόχρονα τις ενυδατώνει

 ` χωρίς ξέβγαλμα
 ` χάρη στην περιεκτικότητα σε υδρολυμένες 
πρωτεΐνες σίτου, λειαίνει τα σγουρά 
μαλλιά, δημιουργώντας στην επιφάνειά 
τους ένα προστατευτικό φιλτρο 

175 ml | 520002

36,90 EUR
210,70 EUR / 1

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΣΓΟΥΡΑ 
ΜΑΛΛΙΑ
CURLY2 SHAMPOO

Σχεδιασμένο για μαλλιά με τάση να 
σγουραίνουν και να κυματίζουν. Σε 
συνδυασμό με τη μάσκα της ίδιας σειράς, 
αποτελεί μια εξειδικευμένη αγωγή που 
τιθασεύει το στρίψιμο των μπουκλών και τις 
κάνει απαλές στην αφή. 

 ` βάση για την φροντίδα των 
απείθαρχων βοστρύχων

 ` εμπλουτισμένο με πανθενόλη και 
υδρολυμένο κολλαγόνο

 ` χρησιμοποιήστε με το Curly2 Mask και 
το Curly2 Smoothing Emulsion

250 ml | 520017

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΣΓΟΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
CURLY2 MASK

Συμπληρώνει τέλεια τη φροντίδα των 
σγουρών μαλλιών. Η συνεργική δράση 
ολόκληρης της σειράς των καλλυντικών, 
τα οποία είναι απαλά για το τριχωτό της 
κεφαλής και τα μαλλιά, υποστηρίζει το 
ξέμπλεγμα και το στυλάρισμά τους.

 ` διευκολύνει το στυλάρισμα των 
σγουρών μαλλιών

 ` με βούτυρο καριτέ, λάδι αβοκάντο και 
υδρολυμένο κολλαγόνο

 ` χρησιμοποιήστε την με το Curly2 
Shampoo και το Curly2 Smoothing 
Emulsion  

250 ml | 520018

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l



VOLUME 2 DELICATE2 
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Η σειρά εγγυάται απίστευτο όγκο ενώ θρέφει και ενυδατώνει. 
Χάρη στη μοναδική φόρμουλα, τα μαλλιά σας θα ενισχυθούν και 
εσείς θα ανακαλύψετε εκ νέου την ελαστικότητα και τη λάμψη 
τους.

HAIRLAB

ΣΠΡΕΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΓΚΟΥ ΤΏΝ ΜΑΛΛΙΏΝ
VOLUME2 SPRAY

Χάρη στην περιεκτικότητα σε 
υδρολυμένη πρωτεΐνη σίτου, κάνει τα 
μαλλιά αφράτα, αυξάνοντας οπτικά τον 
όγκο τους. Έχει λεπτή συνοχή, οπότε δεν 
τα βαραίνει.

 ` χωρίς ξέβγαλμα
 ` απλά ψεκάστε το στα μαλλιά σας για 
να τους δώσετε απίστευτο όγκο

 ` με θρεπτική δράση
 ` χρησιμοποιήστε το μαζί με το 
Volume2 Shampoo

150 ml | 520009

36,90 EUR
246,00 EUR / 1 l

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΓΚΟΥ ΤΏΝ ΜΑΛΛΙΏΝ
VOLUME2 SHAMPOO

Χάρη σε αυτό, τα λεπτά, ευαίσθητα και χωρίς 
όγκο μαλλιά δεν θα σας απασχολούν πλέον. 
Περιέχει υδρολυμένη πρωτεΐνη σίτου που 
επηρεάζει την θρέψη, την ενυδάτωση και 
την αύξηση του όγκου τους.

 ` για καθημερινή χρήση
 ` με λεπτή υφή που δεν επιβαρύνει τα 
μαλλιά

 ` τα κάνει αφράτα, προσδίδοντάς τους 
ελαφρότητα και ανύψωση

250 ml | 520008

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ 
ΔΕΡΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
DELICATE2 SHAMPOO

Χάρη στην πλούσια φόρμουλα και τις 
καταπραϋντικές ιδιότητες, καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς του τριχωτού της κεφαλής και 
αποκαθιστά την ισορροπία του. Έτσι, τα μαλλιά 
αποκτούν ζωτικότητα και ενυδατώνονται σωστά.

 ` καταπραΰνει το τριχωτό της κεφαλής 
θρέφοντας ταυτόχρονα τα μαλλιά

 ` για όλους τους τύπους μαλλιών

250 ml | 520012

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

Καθαρίζει απαλά τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη ενυδάτωση των 
μαλλιών χάρη στα τέλεια επιλεγμένα συστατικά.

 



ANTI 
DANDRUFF2
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Η σειρά ANTI DANDRUFF² ρυθμίζει την υπερβολική έκκριση σμήγματος και τον σχηματισμό πιτυρίδας χάρη στην 
καινοτόμο φόρμουλα και τον πλούτο συστατικών. Ενισχύει τα μαλλιά, κάνοντάς τα εξαιρετικά λαμπερά και θρεπτικά.

HAIRLAB

ΑΝΤΙΠΙΤΥΡΙΔΙΚΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ  
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Περιέχει πολύτιμα δραστικά συστατικά όπως 
εκχύλισμα σημύδας, βιταμίνες Β6 και ΡΡ, καθώς 
και πανθενόλη, που καθαρίζουν το τριχωτό της 
κεφαλής.

 ` χάρη στις καταπραϋντικές του ιδιότητες, 
μειώνει την αίσθηση του κνησμού

 ` έχει καταπραϋντική επίδραση στο τριχωτό 
της κεφαλής

 ` λειτουργεί τέλεια τόσο στην ξηρή όσο και 
στην λιπαρή πιτυρίδα

 ` εύκολο στην εφαρμογή: αρκεί να εντρίψετε 
μια μικρή ποσότητα ελιξιρίου σε βρεγμένα 
μαλλιά

150 ml | 520015

36,90 EUR
246,00 EUR / 1 l

ΑΝΤΙΠΙΤΥΡΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ  
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Η φόρμουλα του σαμπουάν καθαρίζει επιμελώς 
το τριχωτό της κεφαλής, αφήνοντάς μια 
αίσθηση φρεσκάδας. Βοηθά στην καταπράυνση 
του κνησμού, της ξηρότητας και του ερεθισμού 
που προκαλείται από την πιτυρίδα. 

 ` υποστηρίζει την καταπολέμηση της ξηρής 
πιτυρίδας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τέλεια 
τη δομή της κερατίνης των ξηρών και 
εύθραυστων μαλλιών

 ` καταπραΰνει και θρέφει το τριχωτό της 
κεφαλής

 ` καλύτερα να χρησιμοποιείται μαζί με το 
Anti Dandruff2 Elixir 

250 ml | 520016

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l



STRONG2 
& MORE HAIRENERGISING2
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HAIRLAB Τέλεια αναζωογόνηση στο τριχωτό της κεφαλής και τελεια 
ενισχυμένη υφή των μαλλιών. Το σαμπουάν τα εμποδίζει να 
πέσουν και τα κάνει να λάμπουν με μια ασυνήθιστη, υγιή 
λάμψη χάρη στα πολύτιμα συστατικά και την μοναδική του 
συνταγή.

ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ 
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
ENERGISING2 SHAMPOO 

Σχεδιασμένο για μαλλιά που έχουν την τάση να πέφτουν. 
Περιέχει ενισχυτικά φυτικά εκχυλίσματα, μεταξύ άλλων 
εκχύλισμα τζίνσενγκ και αρκτίου. Έχει ομαλοποιητική και 
αναγεννητική δράση.

 ` ιδανικό για άντρες που ονειρεύονται υγιή, πυκνά 
μαλλιά

 ` για καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε με το 
Strong2 & More Hair Oil

250 ml | 520013

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

50 ml | 520013.02

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΟ  
ΤΑΞΙΔΙ

Βελτίωση της κατάστασης της ρίζας. Αποτρέπει την απώλεια μαλλιων σε πολυ μεγαλο βαθμό. Δυναμώνει τα αδύνατα 
μαλλια και τα ευαίσθητα προς απωλεια.

ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΜΑΛΛΙΏΝ
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Περιέχει ένα επιλεγμένο μείγμα φυτικών 
εκχυλισμάτων (αγριαψιθιά, κιγχόνη, βήχιο) και 
δραστικών ουσιών (ψευδάργυρος, βιταμίνες), τα 
οποία βελτιώνουν την κατάσταση των ριζών των 
μαλλιών.

 ` έχει ένα ευχάριστο, δροσιστικό άρωμα
 ` εύκολο στη χρήση: εντρίψτε 15-20 σταγόνες 
στο τριχωτό της κεφαλής κάθε δεύτερη μέρα

30 ml | 520014

45,90 EUR
1377,00 EUR / 1



ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Το κύριο κίνητρο των δράσεών μας είναι οι ανάγκες σας. Ζούμε σε εξαιρετικά έντονες 
εποχές - το άγχος, η κόπωση και η περιβαλλοντική ρύπανση αποτελούν αδιαχώριστους 
συντρόφους μας κάθε μέρα. Επιπλέον, η πρόσβαση σε υγιεινά, φυσικά προϊόντα είναι 
δύσκολη ενώ ο γρήγορος ρυθμός ζωής διευκολύνει την ανάπτυξη κακών συνηθειών - 
ακανόνιστα γεύματα, λίγος ύπνος, έλλειψη άθλησης. Γι' αυτό κάνουμε ό, τι μπορούμε 

για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα NUTRICODE σας επιτρέπουν να ανακτήσετε την 
ισορροπία της ζωής σας, υποστηρίζοντας την ορθή λειτουργία του οργανισμού.
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KONJAC 
ONE WEEK PACK
SUPERFOOD

7 × 200 g | 807006

33,90 EUR
24,21 EUR / 1 kg

KONJAC 
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 g | 807003

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

KONJAC 
RICE
SUPERFOOD

200 g | 807001  

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

KONJAC 
SPAGHETTI
SUPERFOOD

200 g | 807004

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

KONJAC 
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

200 g | 807002

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

KONJAC 
PENNE
SUPERFOOD

200 g | 807005

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:
• ζάχαρη

• Λίπος

• δημητριακά

• γλουτένη

• σόγια

• συστατικά ζωικής προέλευσης

NUTRICODE 
Βρίσκεστε σε δίαιτα low-carb, fit, keto, paleo, vege; Δεν έχει σημασία, γιατί το konjac αποτελεί μια 
υπερ-τροφή. Πειραματιστείτε με τις γεύσεις, τις υφές και τις προσθήκες για να δημιουργήσετε 
γευστικά γεύματα χωρίς επιπλέον θερμίδες.

NEO

ΣΥΝΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΜΕΓΑ-ΣΕΤ
Το σημαντικότερο είναι η σωστή 
διατροφή να σας γίνει συνήθεια. Γι' 
αυτό σας δίνουμε την ευκαιρία να 
δημιουργήσετε ένα τέλειο σετ για όλη 
την εβδομάδα. Εσείς αποφασίζετε τι 
θα συσκευάσουμε σε αυτό. Μπορείτε 
να επιλέξετε και από τους πέντε 
τύπους προϊόντων konjac και και έχετε 
κάθε μέρα μια διαφορετική υγιεινή 
μερίδα στο πιάτο σας. 

KONJAC SUPERFOOD 
Μια υγιής εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά ζυμαρικά 
και το ρύζι. Καταλαγιάζει την πείνα χωρίς να δημιουργεί 
τύψεις ενώ χάρη στη μεγάλη ποσότητα ινών, σας επιτρέπει 
να φάτε μέχρι να χορτάσετε και να βελτιώνετε την εντερική 
κινητικότητα. Φροντίστε να το δοκιμάσετε εντάσοντάς το στο 
διαιτολόγιό σας. 
• χαμηλό σε θερμίδες
• ιδανικό ως συνοδευτικό σε πιάτα γεύματος, αλμυρές 

σαλάτες ή γλυκά επιδόρπια
• ιδανικό για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα FIT6
• έτοιμο σε 2 λεπτά

ΣΕ ΣΕΤ ΕΙΝΑΙ 
ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ
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ΑΣΗΜΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΧΡΥΣΟ
Η χρήση κολλοειδούς ασημιού για λόγους 
υγείας χρονολογείται από το μεταίχμιο 
του 19ου και του 20ού αιώνα. Λόγω των 
βακτηριοκτόνων, αντιικών και αντιμυκητιακών 
ιδιοτήτων του, έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στη 
θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από 
μικροοργανισμούς. Βασιζόμενοι στη γνώση τόσων 
γενεών, χρησιμοποιήσαμε την ισχύ του για να 
δημιουργήσουμε το σύγχρονο παρασκεύασμα 
NUTRICODE.

SILVER PRO ADVANCED FORMULA

• περιέχει πολύτιμο κολλοειδές ασήμι
• με φυσικό έλαιο ευκαλύπτου
• χωρίς αλκοόλ και φθόριο
 
Διαλύστε μια κουταλιά της σούπας σε 250 ml νερού. 
 
250 ml | 501023

42,90 EUR
171,60 EUR / 1 l

NUTRICODE 

IMMUNE-UP ELIXIR
FOOD SUPPLEMENT

•  τα καλύτερα φυσικά συστατικά με ευεργετική επίδραση στην 
ανοσία του οργανισμού

• εμπλουτισμένο με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για την 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

• εύκολη και ευχάριστη εφαρμογή χάρη στην υγρή μορφή 
σιροπιού

 
Λάβετε 15 ml του παρασκευάσματος χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και 
καταναλώστε πριν από το φαγητό. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ  
480 ml | 801205

42,90 EUR
89,38 EUR / 1l

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ:
• το θυμάρι και η εχινάκεια η στενόφυλλη συμβάλλουν 

στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

• το τζίντζερ εκτιμάται για την ευεργετική του επίδραση στη 
βελτίωση της ζωτικότητας, υποστηρίζει την λειτουργία των 
αναπνευστικών οδών

• η βιταμίνη C και ο ψευδάργυρος βοηθούν στην ενίσχυση 
της ανοσίας

• το oneseed hawthorn υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία 
του κυκλοφορικού συστήματος

NEO

NEO

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ



VIT-C POWDER
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• βιταμίνη C υψηλότερης ποιότητας
• διαλύεται τέλεια
• κατάλληλο για vegan και χορτοφάγους 

Λάβετε 1 g του παρασκευάσματος χρησιμοποιώντας τη μεζούρα 
και διαλύστε σε 200 ml νερού. Πιείτε το μία φορά την ημέρα στη 
διάρκεια του φαγητού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 500 ΗΜΕΡΕΣ  
500 g | 801105

35,90 EUR
71,80 EUR / 1 kg

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ:
• βοηθά στη διατήρηση των σωστών ψυχολογικών 

λειτουργιών και της λειτουργίας του νευρικού και 
του ανοσοποιητικού συστήματος

• συμβάλλει στη διατήρηση του σωστού 
ενεργειακού μεταβολισμού και στη μείωση του 
αισθήματος κόπωσης και αδυναμίας

• υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου για 
τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των 
αιμοφόρων αγγείων, των οστών, του χόνδρου, 
του δέρματος, των ούλων και των δοντιών

• υποστηρίζει την προστασία των κυττάρων από 
το οξειδωτικό στρες και αυξάνει την απορρόφηση 
του σιδήρου

• επηρεάζει την αναγέννηση της μειωμένης 
μορφής βιταμίνης Ε

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Εκτιμάται ότι περίπου το 80% της βιταμίνης D του 
οργανισμού, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, παράγεται μέσω της δερματικής 
σύνθεσης υπό την επίδραση του ηλιακού φωτός1. 
Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως το γεωγραφικό πλάτος, η 
συννεφιά, το επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
η ηλικία ή ο τόνος δέρματος. Επομένως, για να 
παρέχετε στον εαυτό σας τη σωστή δόση της 
λεγόμενης βιταμίνης του ηλίου, ανεξάρτητα από τις 
καιρικές συνθήκες ή τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά, 
το Ινστιτούτο Τροφίμων και Διατροφής συνιστά τη 
συμπλήρωσή της τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και 
στους ενήλικες, καθ’ όλο το έτος.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
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¹ Walicka M., Jasik A., Paczyńska M., Wąsowski M., Tałałaj M., 
Marcinowska-Suchowierska M., Μειωμένη λήψη βιταμίνης D – 
πρόβλημα κοινωνικό, „Postępy Nauk Medycznych” 2019, τόμος  
XXXII, αριθ. 1, σελ. 14-22.

2000
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NUTRICODE 

VIT-D3 DROPS
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

•  βοηθά στη σωστή λειτουργία των μυών και του ανοσοποιητικού 
συστήματος και στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου

• υποστηρίζει την διατήρηση υγιών δοντιών και οστών καθώς και του 
καταλλήλου επιπέδου ασβεστίου στο αίμα

• η βιταμίνη D3 που περιέχεται στο παρασκεύασμα λαμβάνεται από 
πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας – από φύκια που καλλιεργούνται στην 
Ευρώπη

• κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans
 
Παιδιά άνω του 1 έτους: Πάρτε 2 σταγόνες την ημέρα. Ενήλικες - πάρτε  
5 σταγόνες την ημέρα. Μετρήστε την δόσηχρησιμοποιώντας το σταγονόμετρο στο 
κουταλάκι. Καταναλώστε πριν από το φαγητό. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

10 ml | 801204

34,90 EUR
349,00 EUR / 100 ml

NEO

NEO

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
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ΕΝΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ:
• η γλυκομαννάνη καθώς φουσκώνει στο στομάχι, δίνει μια 

αίσθηση χόρτασης, χάρη στην οποία, όντας στη διάρκεια 
μιας διαιτας χαμηλών θερμίδων, υποστηρίζει την απώλεια 
περιττών κιλών

• το χρώμιο συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα ενώ έχει θετική επίδραση 
στον μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών

NUTRICODE 

SLIM BODY SYSTEM
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• τελεια βοήθεια στη διάρκεια της δίαιτας αδυνατίσματος
• εξαιρετική υποστήριξη στον έλεγχο του βάρους
• σύγχρονη φόρμουλα βασισμένη σε γλυκομαννάνη και χρώμιο 
 
Ρίξτε το περιεχόμενο του φακελίσκου σε 200 ml ζεστού ή χλιαρού νερού, 
ανακατεύοντας έντονα. Καταναλώστε το αμέσως μόλις το ετοιμάσετε, πίνοντας 
κατόπιν άφθονο νερό.

90 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
360 g | 801104

94,90 EUR
263,61 EUR / 1 kg

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ:
• Το κολλαγόνο του γάδου του Ατλαντικού έχει 

θετική επίδραση στην κατάσταση του δέρματος, 
συμβάλλοντας στην σφριγηλότητα και την 
βελτίωση της ελαστικότητάς του

• η βιταμίνη C βοηθά στη σωστή παραγωγή 
κολλαγόνου

•  συνένζυμο Q10 - ένα συστατικό που παράγεται 
φυσικά από τον οργανισμό, η παραγωγή του 
οποίου μειώνεται με την ηλικία - επιβραδύνει 
την εμφάνιση ρυτίδων και την χαλάρωση του 
δέρματος

• η βιταμίνη Α και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν 
στη διατήρηση υγιούς δέρματος, ενώ ο χαλκός 
βοηθά στη διατήρηση του ορθού χρωματισμού 
του

COLLABEAUTY Q10 EXPERT
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• σύμμαχος στον αγώνα ενάντια στο πέρασμα του χρόνου
• υψηλή περιεκτικότητα σε κολλαγόνο από γάδο του 

Ατλαντικού
• με συνένζυμο Q10, γνωστό ως ελιξίριο νεότητας
• εμπλουτισμένο πολύτιμες για το δέρμα βιταμίνες και 

μέταλλα
 
Λάβετε με την βοήθεια της μεζούρας 5 g του παρασκευάσματος και 
διαλύστε τα σε 150 ml νερού. Πιείτε το το βράδυ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
150 g | 801103

69,90 EUR
466,00 EUR / 1 kg

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
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Η ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΕΛΕΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ:
• η λακτοφερίνη παρέχει στα νεογέννητα 

θρεπτικά συστατικά και παρέχει αντιβακτηριακή 
προστασία

• τα πλούσια σε προλίνη πεπτίδια (PRP) 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού 
συστήματος

• οι πρωτεΐνες περιέχουν εξωγενή αμινοξέα 
που αποτελούν ένα «δομικό στοιχείο» του 
ανοσοποιητικού συστήματος

• οι ανοσοσφαιρίνες αμβλύνουν την 
πορεία πολλών συστημικών παθήσεων 
και υποστηρίζουν την ενεργή ανοσία στην 
προστασία από λοιμώξεις

• οι βιταμίνες B6, C και D καθώς και  
ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στην καλή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

• η σπιρουλίνα χαρακτηρίζεται από υψηλή 
περιεκτικότητα σε πλήρεις πρωτεΐνες, 
οργανικά μικροθρεπτικά συστατικά, 
συμπεριλαμβανομένου του πολύτιμου 
γ-λινολενικού λιπαρού οξέος (GLA) και του 
βιοδιαθέσιμου σιδήρου

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• περιέχει το πρώτο αγελαδινό γάλα (πρωτόγαλα) και 
σπιρουλίνα που λαμβάνεται από θαλάσσια φύκια, 
τα οποία υποστηρίζουν την ορθή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος

• συνιστάται κυρίως σε άτομα που εκτίθενται 
σε ψυχικό και σωματικό στρες, υπερβολικά 
καταπονημένα, εξαντλημένα, τα οποία επιθυμούν να 
λάβουν ταχεία υποστήριξη της ανοσίας τους

 
Πάρτε από 1 κάψουλα πρωί και βράδυ, με νερό.  

2 × 30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
19,4 g, 22,2 g  | 801034

79,90 EUR
1920,67 EUR / 1 kg

NUTRICODE ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ:
1. ΧΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ  
Ο τέλειος συνδυασμός συστατικών με το «καλημέρα»

• η γκουαράνα, η οποία έχει σχεδόν 3 φορές περισσότερη καφεΐνη 
από τον καφέ, και το εκχύλισμα τζίνσενγκ διεγείρουν τέλεια τον 
μεταβολισμό, τονώνουν τον οργανισμό, προσδίδουν ενέργεια 
και σφριγηλότητα, ενώ συντονίζουν θετικά και ενισχύουν την 
σωματική και ψυχική ικανότητα

• η βιταμίνη Β6 διασφαλίζει την καλή λειτουργία του οργανισμού, 
ενισχύει την δράση του μαγνησίου και αυξάνει την ανοσία

2. ΧΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Η δύναμη των συστατικών για μια δραστήρια ημέρα 

• το φυσικό εκχύλισμα μπακόπας του Μονιέ υποστηρίζει τον 
οργανισμό σε περιπτώσεις απώλειας ισχύος και ζωτικότητας 
- βοηθά στη συγκέντρωση, βελτιώνει την ευεξία, αποκαθιστά 
εκπληκτικές ποσότητες ενέργειας για περαιτέρω δράση

• το παντοθενικό οξύ βοηθά στην ανάκτηση της ισορροπίας του 
οργανισμού, μειώνοντας το στρες και την κόπωση

3. ΧΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ  
Ένα σύνολο συστατικών για «καληνύχτα»

• το μελισσόχορτο και η withania somnifera καταπραΰνουν τις 
καταστάσεις νευρικής έξαρσης, ερεθισμού και άγχους, έχουν 
ηρεμιστική επίδραση, χαλαρώνουν τον οργανισμό, σας βοηθούν 
να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε ήρεμα καθώς και να βελτιώσετε 
τη διάθεση ενώ επιδρούν θετικά στη νυχτερινή αναγέννηση του 
οργανισμού

• η βιταμίνη Β6 ενισχύει τις επιδράσεις του μαγνησίου και βοηθά 
στη διατήρηση της ισορροπίας του οργανισμού

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• ένα μοναδικό σύστημα 30 ημερών που αποτελείται από  
3 διαφορετικά δισκία που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας

• προσαρμοσμένο με ιδανικό τρόπο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
του οργανισμού κατά την διάρκεια της ημέρας

• με κιτρικό μαγνήσιο και L-pidolate, τα οποία, σύμφωνα 
με τις νεώτερες έρευνες, χαρακτηρίζονται από εξαιρετική 
βιοδιαθεσιμότητα

• επιλεγμένα συστατικά για τέλεια κατάσταση επί 24 ώρες
 
Πάρτε από 1 δισκίο το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ με νερό.

3 × 30 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ  
3 × 36 g | 801009

79,90 EUR
739,81 EUR / 1 kg
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VITAMINS FOR HER 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• μια μοναδική σύνθεση βιταμινών και μετάλλων ειδικά 
σχεδιασμένη για γυναίκες

• ο μοναδικός συνδυασμός θρεπτικών συστατικών 
υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του οργανισμού κατά 
τη διάρκεια της ημέρας

• με φολικό οξύ - εξαιρετικά σημαντικό για τις γυναίκες που 
σχεδιάζουν μια εγκυμοσύνη ή είναι ήδη έγκυες

 
Πάρτε 2 δισκία στη διάρκεια της ημέρας με νερό.  
 
2 × 30 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
33 g, 21,9 g | 801011

79,90 EUR
1455,37 EUR / 1 kg

Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: 
•  η θειαμίνη, η ριβοφλαβίνη και 

η βιταμίνη Β12 συμβάλλουν 
στην αύξηση της ενέργειας και 
της ζωτικότητας, ρυθμίζοντας 
την λειτουργία του ενεργειακού 
μεταβολισμού

• οι βιταμίνες A, C και E προστατεύουν 
από το οξειδωτικό στρες, υποστηρίζουν 
την λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και την κυκλοφορία

• το φολικό οξύ ρυθμίζει την ανάπτυξη 
και την λειτουργία των κυττάρων του 
σώματος, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
για την ορθή ανάπτυξη του εμβρύου, 
πρόκειται περί ενός υποχρεωτικού 
συμπληρώματος για τις γυναίκες που 
προγραμματίζουν μια εγκυμοσύνη

• η βιταμίνη D και K εξασφαλίζουν γερά 
κόκκαλα και δόντια και αυξάνουν την 
ανοσία του οργανισμού

• το χρώμιο μειώνει την όρεξη για 
γλυκά, λαμβάνει μέρος στην καύση του 
λίπους, υποστηρίζει την διατήρηση 
ενός σωστού σωματικού βάρους

NUTRICODE 

VITAMINS FOR HER 50+
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• εξαιρετική υποστήριξη για την υγεία των γυναικών άνω των 50 ετών
• χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε εκχύλισμα φυσικού κόκκινου 

τριφυλλιού, καταπραΰνει τα ενοχλητικά συμπτώματα της 
εμμηνόπαυσης, όπως είναι οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις,  
η ευερεθιστότητα και η αδυναμία

• η τέλεια σύνθεση συστατικών αποκαθιστά την ορμονική ισορροπία, 
βελτιώνει την ευεξία και έχει θετική επίδραση στην υγεία και την 
όμορφη εμφάνιση, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε πλήρως τη ζωή

Πάρτε 3 δισκία στην διάρκεια της ημέρας με νερό.

30 + 60 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
33 g, 66 g | 801012

79,90 EUR
1455,37 EUR / 1 kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ  
ΩΡΙΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 
• το εκχύλισμα κόκκινου τριφυλλιού 

είναι αποτελεσματικό στην 
ανακούφιση των συμπτωμάτων της 
εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις και οι 
αλλαγές στη διάθεση

• ο σίδηρος υποστηρίζει τέλεια 
την ορθή παραγωγή ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και αιμοσφαιρίνης και 
τη μεταφορά οξυγόνου στο σώμα ενώ 
συμβάλλει επίσης στη μείωση της 
κούρασης και της υποτονικότητας

• ο ψευδάργυρος και ο χαλκός 
συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών, 
όμορφων μαλλιών, δέρματος και 
νυχιών, ενώ προστατεύουν τα 
κύτταρα έναντι του οξειδωτικού στρες

• η θειαμίνη, η νιασίνη και η βιοτίνη 
υποστηρίζουν τέλεια τη σωστή 
λειτουργία του νευρικού συστήματος 
και την διατήρηση φυσιολογικών 
ψυχολογικών λειτουργιών

• το μαγγάνιο συμβάλλει στη 
διατήρηση ενός επαρκούς 
ενεργειακού μεταβολισμού καθώς και 
υγιών οστών
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΑΝΔΡΩΝ: 
• το Tribulus terrestris (τρίβολος  

ο χερσαίος) ενεργοποιεί την επιθυμία 
και υποστηρίζει τέλεια τη σεξουαλική 
απόδοση

• ο ψευδάργυρος βοηθά στη διατήρηση 
της σωστής ισορροπίας οξέων-βάσεων 
καθώς και του επαρκούς επιπέδου 
τεστοστερόνης στο αίμα

• η θειαμίνη υποστηρίζει 
αποτελεσματικά την λειτουργία του 
νευρικού συστήματος και της καρδιάς

• το παντοθενικό οξύ συμβάλλει 
σημαντικά στη μείωση του 
αισθήματος κόπωσης και 
υποτονικότητας ενώ βοηθά στη 
διατήρηση του σωστού επιπέδου 
νοητικής απόδοσης

• η βιταμίνη D είναι υπεύθυνη για την 
επιθυμητή συγκέντρωση ασβεστίου 
στο αίμα, τα υγιή δόντια και οστά 
ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος

VITAMINS FOR HIM
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• μια εξαιρετική σύνθεση βιταμινών και ανόργανων 
συστατικών που ενισχύει συνολικά τη σωματική και 
διανοητική απόδοση

• το φυσικό εκχύλισμα τριβόλου του χερσαίου ρυθμίζει τα 
επίπεδα τεστοστερόνης, αυξάνει τη λίμπιντο, πυροδοτεί την 
επιθυμία και έχει θετική επίδραση στη σεξουαλική απόδοση

• παρέχει υψηλότερης ποιότητας βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία απαραίτητα για την καλή λειτουργία του 
οργανισμού 

Πάρτε 2 δισκία στην διάρκεια της ημέρας με νερό.
 
2 × 30 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
2 × 33 g | 801010

79,90 EUR
807,07 EUR / 1 kg 

NUTRICODE ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΟΞΕΩΝ-
ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: 
• το εκχύλισμα τριαντάφυλλου Centifolia 

υποστηρίζει τις φυσιολογικές διαδικασίες 
εξάλειψης των μεταβολικών προϊόντων 
και βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας 
οξέων-βάσεων

• ο ψευδάργυρος έχει θετική επίδραση 
στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και προστατεύει τα κύτταρα 
έναντι του οξειδωτικού στρες

• το ασβέστιο είναι υπεύθυνο για τον σωστό 
μεταβολισμό της ενέργειας και βοηθά στη 
σωστή λειτουργία των πεπτικών ενζύμων

• το μαγνήσιο και ο σίδηρος μειώνουν το 
αίσθημα κόπωσης και υποτονικότητας

• το κάλιο και ο χαλκός υποστηρίζουν 
τη σωστή λειτουργία του νευρικού 
συστήματος

• το εκχύλισμα τσουκνίδας υποστηρίζει την 
αποβολή του νερού από τον οργανισμό

• τα εκχυλίσματα μελισσόχορτου και 
λυκίσκου διευκολύνουν την εγκοίμηση, 
ενώ παρέχοντας έναν καλό ύπνο, 
συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση των 
οξέων από τον οργανισμό

INNER BALANCE
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• διατηρεί την ισορροπία οξέων-βάσεων
• πηγή βασικών μικροθρεπτικών συστατικών
• ιδανικό για άτομα που εκτίθενται σε αγχωτικό τρόπο ζωής, 

αισθάνονται εξαντλημένα και καταναλώνουν προϊόντα που 
δηλητηριάζουν τον οργανισμό με οξέα, όπως ζάχαρη, καφές, 
αλκοόλ και υψηλώς επεξεργασμένα τρόφιμα

Λάβετε 2 κάψουλες πριν τον ύπνο με νερό. Καταναλώστε το περιεχόμενο  
1 φακελίσκου 2 φορές την ημέρα, διαλύοντάς το σε 200 ml νερού.

60 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ + 60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ  
240 g, 30 g | 801301

79,90 EUR
295,93 EUR / 1 
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ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΒΟΤΑΝΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:
• ο ανθός ιβίσκου υποστηρίζει τη 

σωστή μεταβολική διαδικασία και την 
απομάκρυνση της περίσσειας ύδατος από 
τον οργανισμό

• το φύλλο πράσινου τσαγιού είναι ένα 
εξαιρετικό αντιοξειδωτικό ενώ υποστηρίζει 
επίσης την δράση των πεπτικών ενζύμων, 
επηρεάζοντας θετικά το μεταβολισμό

• η σεντέλλα η ασιατική και το ιπποφαές 
υποστηρίζουν το κυκλοφορικό σύστημα, 
επηρεάζοντας θετικά τη λειτουργία του 
οργανισμού

• οι καρποί μύρτιλλου υποστηρίζουν τον 
κατάλληλο καθαρισμό του οργανισμού από 
τα περιττά μεταβολικά προϊόντα

DETOX HERBAL INFUSION
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• υποστηρίζει τέλεια τις φυσικές διαδικασίες καθαρισμού 
του οργανισμού από τα περιττά μεταβολικά προϊόντα

• δημιουργεί ένα αρωματικό αφέψημα που συνδυάζει 
νόστιμη γεύση και ευεργετικές ιδιότητες 

Ρίχνουμε 1 μεζούρα του προϊόντος (2 g) σε ένα δοχείο, ρίχνουμε ζεστό νερό 
(περίπου 150 ml) και αφήνουμε για 2 έως 3 λεπτά.
Πίνετε 2 φορές την ημέρα - μετά το πρωινό και μετά το μεσημεριανό 
φαγητό, όχι μετά τις 18:00 το απόγευμα.

75 g | 801101 

11,90 EUR
158,67  EUR / 1 kg

NUTRICODE 

ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ 
ΓΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΩΡΑ 
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ:
• η ρίζα πικραλίδας υποστηρίζει την σωστή 

λειτουργία του ήπατος και την ορθή 
πορεία των πεπτικών διαδικασιών

• τα ίχνη αραβοσίτου, ονωνίδος της 
ακανθώδους και το άνθος ιβίσκου 
υποστηρίζουν την απομάκρυνση της 
περίσσειας νερού από τον οργανισμό 
και μαζί του των περιττών μεταβολικών 
προϊόντων, υποστηρίζοντας τη διαδικασία 
της προσπάθειας για μια λεπτή σιλουέτα

• το άνθος ρόδου αποτελεί πλούσια πηγή 
βιταμίνης C

SKINNY HERBAL INFUSION
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• ένα μοναδικό μείγμα βοτάνων που συνδυάζει εξαιρετική 
γεύση και ιδιότητες που υποστηρίζουν τη διατήρηση ενός 
υγιούς σωματικού βάρους

• χάρη στο περιεχόμενο των φυσικών συστατικών, 
έχει θετική επίδραση στη λειτουργία ολόκληρου του 
οργανισμού 

Ρίχνουμε 1 μεζούρα του προϊόντος (2 g) σε ένα δοχείο, ρίχνουμε ζεστό νερό 
(περίπου 150 ml) και αφήνουμε για 2 έως 3 λεπτά.
Πίνετε 2 φορές την ημέρα - μετά το πρωινό και μετά το μεσημεριανό φαγητό, 
όχι μετά τις 18:00 το απόγευμα.

75 g | 801102 

11,90 EUR
158,67  EUR / 1 kg

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
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DRENA PLUS
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• σχεδιασμένο για τα άτομα που μάχονται κατά του προβλήματος της 
κατακράτησης ύδατος στον οργανισμό

• με προσεκτικά επιλεγμένα εκχυλίσματα φυτών που έχουν διουρητικές 
ιδιότητες

• υποστηρίζει τέλεια την υδάτινη ισορροπία και την αποτοξίνωση του 
οργανισμού

Μετρήστε 15 ml του παρασκευάσματος χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και διαλύστε τα σε 
1,5 λίτρο νερού. Πίνετε από λίγο κατά την διάρκεια της ημέρας, το αργότερο έως αργά το 
απόγευμα.
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
480 ml | 801201

58,90 EUR
122,71 EUR / 1 l 

ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ:
• το εκχύλισμα λευκών φασολιών 

υποστηρίζει την απομάκρυνση 
του υπερβολικού νερού από τον 
οργανισμό και την ορθή λειτουργία 
του ουροποιητικού συστήματος

• το εκχύλισμα φύλλων σημύδας 
βοηθά στον καθαρισμό του 
οργανισμού από περιττά 
μεταβολικά προϊόντα

• το εκχύλισμα εκουιζέτου 
ρυθμίζει τέλεια και υποστηρίζει 
την ισορροπία του ύδατος στον 
οργανισμό

• το φύλλο του φυτού ορθόσιφων 
είναι ένα από τα πιο διάσημα 
βότανα στη λαϊκή ιατρική, ρυθμίζει 
την απομάκρυνση της περίσσειας 
νερού από το οργανισμό

• το εκχύλισμα ρίζας ταράξακου 
του φαρμακευτικού υποστηρίζει 
τέλεια το έργο του ήπατος και της 
χοληδόχου κύστης, έχει θετική 
επίδραση στις πεπτικές διαδικασίες 
και στην απομάκρυνση των 
περιττών μεταβολικών προϊόντων

NUTRICODE 

ACTIVE BURN FAT KILLER
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• τα τέλεια συστατικά επιτρέπουν την διατήρηση ενός υγιούς 
σωματικού βάρους, επιταχύνοντας την καύση του λίπους

• υποστηρίζει τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης που ευθύνονται 
για το τέντωμα και την ελαστικότητα του δέρματος

• η πολύ εύπεπτη, υγρή μορφή του όχι μόνο παρέχει εξαιρετικά 
αποτελεσματική δράση, αλλά βοηθά επίσης στην καταπολέμηση 
της πείνας κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ αναπτύσσει την θετική 
συνήθεια της συχνής πόσης νερού

Μετρήστε 15 ml του παρασκευάσματος χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και διαλύστε τα σε 
1,5 λίτρο νερού. Πίνετε από λίγο κατά την διάρκεια της ημέρας, το αργότερο έως αργά το 
απόγευμα.
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
480 ml | 801202

58,90 EUR
122,71 EUR / 1 l 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΔΥΝΑΜΙΣΜΑΤΟΣ:
• Η L-καρνιτίνη είναι μια ουσία που 

εμφανίζεται φυσικά στον οργανισμό, 
επιταχύνει τη διαδικασία μεταβολισμού 
του λίπους

• τα εκχυλίσματα ανανά, παπάγιας και 
γκουαράνα βελτιώνουν τις πεπτικές 
διαδικασίες μέσω των σωστών διαδικασιών 
μεταβολισμού των λιπών και των 
υδατανθράκων

• τα εκχυλίσματα ταράξακου του 
φαρμακευτικού και γαϊδουράγκαθου 
βοηθούν στην απομάκρυνση της 
περίσσειας ύδατος μαζί με τα άχρηστα 
για τον οργανισμό μεταβολικά προϊόντα, 
γεγονός που έχει θετική επίδραση στη 
διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους

• τα εκχυλίσματα ασιατικής σεντέλλας και 
σταφυλιών υποστηρίζουν την σύνθεση 
κολλαγόνου και ελαστίνης, τα οποία και 
ευθύνονται για το σωστό τέντωμα και την 
ελαστικότητα του δέρματος

• εκχύλισμα νεραντζιού - πηγή καλίου 
και διαλυτών ινών - λόγω του χαμηλού 
γλυκαιμικού δείκτη, διατηρεί ένα ορθό, 
φυσιολογικό μεταβολικό ρυθμό, ειδικά των 
λιπών, συμπληρώνοντας τη δράση όλων 
των παραπάνω συστατικών

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
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CELLUFIGHT
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• μια καινοτόμος απάντηση στο σύγχρονο πρόβλημα που επηρεάζει 
όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες - το λεγόμενο δέρμα με 
όψη φλοιού πορτοκαλιού

• λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις, παρεμβαίνοντας τόσο στην 
πηγή του προβλήματος όσο και εξαλείφοντας τις αρνητικές του 
επιπτώσεις

• προσεκτικά επιλεγμένα φυτικά εκχυλίσματα υποστηρίζουν 
τον καθαρισμό του οργανισμού  από μεταβολικά προϊόντα και 
διατηρούν τον κατάλληλο μεταβολισμό των λιπών, συμβάλλοντας 
στη μείωση της κυτταρίτιδας 

Πάρτε μισό δισκίο την ημέρα με νερό. 

660 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 120 ΗΜΕΡΕΣ 
33,6 g | 801036

58,90 EUR
1752,98 EUR / 1 kg 

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΦΡΙΓΗΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟ 
ΔΕΡΜΑ: 
• το εκχύλισμα κουρκούμης 

υποστηρίζει τον καθαρισμό του 
οργανισμού και τη διατήρηση 
του σωστού μεταβολισμού του 
λίπους, κάτι που μειώνει τα σημάδια 
της κυτταρίτιδας και αυξάνει την 
αίσθηση του κορεσμού

• το εκχύλισμα σεντέλλας της 
ασιατικής βοηθά στη διατήρηση 
της ελαστικότητας του δέρματος και 
της σωστής δομής του λιπώδους 
ιστού

• το εκχύλισμα ινδικής τσουκνίδας 
περιέχει φορσκολίνη, η οποία, 
επηρεάζοντας τις μεταβολικές 
διεργασίες των λιπών, βοηθά στη 
διατήρηση ενός υγιούς σωματικού 
βάρους και μειώνει ορατά το ζάρωμα 
του δέρματος

• τα εκχυλίσματα μελίλωτου του 
φαρμακευτικού και καστάνου 
διατηρούν τη βέλτιστη κυκλοφορία 
του αίματος, η οποία είναι μία από 
τις βασικές προϋποθέσεις για λείο 
δέρμα χωρίς κυτταρίτιδα

NUTRICODE 

IDEAL SHAPE
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• ένα τέλειο συμπλήρωμα για τη διατροφή των ατόμων που θέλουν 
να διατηρήσουν μια λεπτή σιλουέτα και ενδιαφέρονται για την 
υγεία τους

• τα προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά έχουν θετική επίδραση 
στην κατάσταση του οργανισμού και, μαζί με μια δίαιτα χαμηλών 
θερμίδων, σας βοηθούν να χάσετε περιττά κιλά ή να διατηρήσετε 
ένα υγιές σωματικό βάρος 

Πάρτε από 1 κάψουλα το πρωί και το απόγευμα στη διάρκεια του φαγητού, με νερό. 

60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
26,2 g | 801024

27,90 EUR
950,38 EUR / 1 kg

ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: 
• κάθε κάψουλα είναι μια βόμβα υγείας με 

βιταμίνες, αμινοξέα και μέταλλα

• το νεαρό κριθάρι, χάρη στην υψηλή 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες που μειώνουν την 
απορρόφηση των λιπών και υποστηρίζουν τις 
πεπτικές διαδικασίες, είναι μια αναντικατάστατη 
υποστήριξη για τον οργανισμό κατά την 
διαδικασία του αδυνατίσματος και της 
διατήρησης του σωστού σωματικού βάρους

• το πράσινο τσάι συμβάλλει στη βελτίωση 
της γενικής υγείας, αλλά βοηθά επίσης στην 
απώλεια βάρους, οι υψηλές συγκεντρώσεις 
πολυφαινολών θεϊνης και κατεχίνης σε 
αυτό επιταχύνουν τον μεταβολικό ρυθμό 
σε κατάσταση ηρεμίας, γεγονός που με τη 
σειρά του επιτρέπει την καύση περισσοτέρων 
θερμίδων

• το θαλάσσιο κολλαγόνο – έχοντας υποστεί 
υψηλής μορφής καθαρισμό και λαμβανόμενο 
βάσει των φαρμακευτικών προτύπων - μειώνει 
οπτικά τις ρυτίδες, επιβραδύνει τη διαδικασία 
γήρανσης του δέρματος και βελτιώνει την 
ενυδάτωση, καθιστώντας το δέρμα απαλό και 
ελαστικό

• ο ψευδάργυρος εμπλέκεται στη διατήρηση του 
σωστού μεταβολισμού των υδατανθράκων και 
της ισορροπίας οξέωνς-βάσεων συμβάλλοντας 
επίσης στην καλή κατάσταση των μαλλιών, του 
δέρματος και των νυχιών

ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΜΗΝΩΝ
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HAIR SKIN NAILS
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• Συνιστάται για άτομα που θέλουν να ενδυναμώσουν 
τα μαλλιά και τα νύχια τους και να φροντίσουν το 
δέρμα

• με τη φόρμουλα Pro-Beauty
• ιδανικό για γυναίκες και άντρες 

Λαμβάνετε 1 δισκίο την ημέρα με νερό.

56 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 56 ΗΜΕΡΕΣ 
44,8 g | 801005

21,90 EUR
488,84 EUR / 1 l

ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΑΛΛΙΑ, 
ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ΔΕΡΜΑ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΗ ΝΥΧΙΑ: 
• ο χαλκός επηρεάζει το χρώμα 

των μαλλιών

• ο ψευδάργυρος παρέχει 
δομικά στοιχεία για τα νύχια

• ο σίδηρος εξασφαλίζει την 
σωστή ανάπτυξη των μαλλιών

• το εκχύλισμα ροδιού έχει 
ισχυρές αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες

• η βιοτίνη βοηθά στη 
διατήρηση υγιών μαλλιών και 
δέρματος

• η μαγιά μπύρας περιέχει 
πολύτιμα θειικά αμινοξέα - 
μεθειονίνη και κυστεΐνη

• οι βιταμίνες A, B2, B6, B12, C 
και E έχουν θετική επίδραση 
στην κατάσταση των μαλλιών, 
του δέρματος και των νυχιών

BEAUTY DETOX
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• η ομορφιά και η υγεία σε μία κάψουλα
• ο καινοτόμος συνδυασμός σπιρουλίνας και 

κολλαγόνου θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε τον 
οργανισμό σας σε άριστη κατάσταση και να μοιάζετε 
τέλεια

• με εκχύλισμα καρπών ασερόλας πλουσίων σε 
βιταμίνη C 

Λαμβάνετε 2 κάψουλες στη διάρκεια της ημέρας με νερό.  
 

60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
44,7 g | 801014

28,90 EUR
646,53 EUR / 1 kg 

NUTRICODE 

ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ  
ΠΡΑΣΙΝΟ SUPERFOOD 

ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ   
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ  

Ένα μοναδικό φύκι, που 
περιλαμβάνεται στα κορυφαία 
10 υπερπροϊόντα, το οποίο 
περιέχει 3 φορές περισσότερη 
πρωτεΐνη από το κρέας 
(περίπου 70%) και περισσότερο 
ασβέστιο από το γάλα. Είναι 
μια από τις πλουσιότερες 
πηγές χλωροφύλλης, βήτα-
καροτενίου και νουκλεϊκών 
οξέων μεταξύ όλων των 
τροφίμων ζωικής και φυτικής 
προέλευσης. Καθαρίζει το 
ήπαρ και τα νεφρά από τοξίνες, 
αποξινώνει τον οργανισμό 
και μειώνει το επίπεδο της 
κακής χοληστερόλης. Χάρη 
στην περιεκτικότητα σε 
φαινυλαλανίνη, βελτιώνει 
την πέψη και αναστέλλει 
την όρεξη. Είναι απλά ένα 
«πράσινο χρυσάφι» για τον 
οργανισμό μας.

Το φυσικό, θαλάσσιο κολλαγόνο 
που λαμβάνεται από άγριο 

σολομό – ένα συστατικό 
εξαιρετικής καθαρότητας και 

συγκέντρωσης - εγγυάται την 
καθυστέρηση της γήρανσης 
του δέρματος, βελτιώνει την 

ενυδάτωσή του και μειώνει 
την ορατότητα των ρυτίδων. 

Επιπλέον, αναστέλλει τις 
φλεγμονές, οι οποίες οδηγούν 

σε βλάβη, πόνο και απώλεια 
λειτουργικότητας των 

αρθρώσεων. Ένα πανέμορφο, 
ενυδατωμένο, νεανικό δέρμα 
και μια εξαιρετική κατάσταση 

των αρθρώσεων - από εδώ και 
πέρα αυτός ο ασυνήθιστος 
συνδυασμός είναι για εσάς 

εφικτός.
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VITALITY BOOST
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• μια σύνθεση από τέλεια επιλεγμένα συστατικά που 
επηρεάζουν τη ροή της σωματικής και ψυχικής ενέργειας 
κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς και καλύτερη 
ξεκούραση τη νύχτα

• πλούσια πηγή βιταμινών και μετάλλων
• κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans
 
Πάρτε 2 δισκία πριν τον ύπνο τη νύχτα με νερό. 
Λάβετε δια του στόματος το περιεχόμενο ενός φακελίσκου την ημέρα.  

30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ + 60 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
300 g, 48 g | 801302

79,90 EUR
229,60 EUR / 1

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΡΥΘΜΟ:
• το χρώμιο συμβάλλει στη διατήρηση του 

κατάλληλου επιπέδου γλυκόζης στο αίμα

• το σελήνιο βοηθά στην προστασία των 
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες

• ο σίδηρος λαμβάνει χώρα στη μεταφορά 
οξυγόνου στον οργανισμό

• η πιπερίνη από μαύρο πιπέρι 
υποστηρίζει την πέψη και την 
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών

• η νιασίνη, το παντοθενικό οξύ και  
η ριβοφλαβίνη, ενισχυμένα επιπλέον 
με καφεΐνη από γκουαράνα και τεΐνη 
πράσινου τσαγιού, συμβάλλουν στη 
μείωση του αισθήματος κόπωσης και 
υποτονικότητας

• το παντοθενικό οξύ επηρεάζει τη νοητική 
απόδοση

• οι βιταμίνες της ομάδος Β φροντίζουν το 
νευρικό σύστημα

• η θειαμίνη είναι υπεύθυνη για την σωστή 
λειτουργία της καρδιάς

• η βιταμίνη Ε βοηθά στην προστασία των 
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH SYSTEM
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• μια πρωτοποριακή σύνθεση ενεργών συστατικών 
σχεδιασμένη για άτομα που θέλουν να φροντίσουν την 
φυσική τους κατάσταση

• υποστηρίζει την λειτουργία των αρθρώσεων κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο - επηρεάζοντας θετικά τόσο τον αρθρικό 
χόνδρο όσο και τους μυς και τους τένοντες που εμπλέκονται 
στην εργασία τους

• περιέχει φυσικό, υψηλώς καθαρισμένο θαλάσσιο κολλαγόνο 
που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική βιοδιαθεσιμότητα 

Λαμβάνετε 2 κάψουλες στη διάρκεια της ημέρας με νερό. 

2 × 60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
13,93 g, 15,22 g | 801018

79,90 EUR
2740,99 EUR / 1 kg

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΤΑ: 
• το κολλαγόνο είναι το κύριο δομικό 

υλικό των τενόντων και των χόνδρων που 
συνθέτουν τις αρθρώσεις (στο συμπλήρωμα 
έχει χρησιμοποιηθεί υψηλώς καθαρισμένο 
θαλάσσιο κολλαγόνο, που λαμβάνεται βάσει 
φαρμακευτικών προτύπων)

• η βιταμίνη C βοηθά στη σωστή παραγωγή 
κολλαγόνου ώστε να διασφαλισθεί η ορθή 
λειτουργία του χόνδρου και των οστών

• το σκαφίδιο της Βαικάλης αποτελεί ισχυρό 
αντιοξειδωτικό, υποστηρίζει αποτελεσματικά 
την προστασία των αρθρώσεων, των τενόντων 
και των μυών

• η βιταμίνη D βοηθά στη σωστή λειτουργία 
των μυών, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά 
την εργασία των αρθρώσεων

• το ασβέστιο απαιτείται για την διατήρηση 
υγιών οστών

• η θειική γλυκοζαμίνη είναι ένας σημαντικός 
πρόδρομος μιας σειράς βιομορίων, 
συμπεριλαμβανομένης της χονδροϊτίνης, 
ενός από τα κύρια συστατικά του χόνδρου των 
αρθρώσεων
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NUTRICODE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ:
NUTRICODE VITALITY BOOST  
– μια διατροφική ένεση
• το εκχύλισμα γκουαράνα περιέχει πολύ μεγάλη 

δόση καφεΐνης, η οποία έχει διεγερτικό αποτέλεσμα 
σε περίπτωση σωματικής και πνευματικής κόπωσης, 
προσδίδει ενέργεια, μειώνει την υπνηλία και την κόπωση, 
ενισχύει την συγκέντρωση και τη μνήμη

• • η νιασίνη, το παντοθενικό οξύ και η ριβοφλαβίνη 
είναι υπεύθυνα για την ορθή λειτουργία του νευρικού 
συστήματος - διαχειρίζονται τα ενεργειακά αποθέματα 
του οργανισμού, αμβλύνουν την νευρική ένταση, έχουν 
θετική επίδραση στη διάθεση και την πνευματική 
απόδοση

• • το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού είναι ένα φυσικό 
αντιοξειδωτικό που υποστηρίζει την μάχη του οργανισμού 
έναντι των ελευθέρων ριζών

NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– ιδανική ισορροπία
• το μαγνήσιο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της 

ισορροπίας των ηλεκτρολυτών στον οργανισμό, τον 
υποστηρίζει στη διάρκεια της σωματικής και διανοητικής 
προσπάθειας, είναι υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία του 
νευρικού συστήματος και της κυκλοφορίας, ενώ επίσης 
παρακολουθεί την ορθή λειτουργία των μυών

• η βιταμίνη Β6 είναι σύμμαχος του μαγνησίου - αυξάνει 
την απορρόφησή του, υποστηρίζει επίσης τις ψυχολογικές 
λειτουργίες και είναι υπεύθυνη για τον σωστό ενεργειακό 
μεταβολισμό του οργανισμού

VITALITY BOOST  
& MAGNESIUM POWER
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• η καλώς απορροφήσιμη υγρή μορφή εξασφαλίζει την καλύτερη 
απορρόφηση των συστατικών και σχεδόν άμεση δράση

• αναπτύχθηκε ούτως ώστε όλα τα συστατικά να συμπληρώνουν και 
να ενισχύουν τις ιδιότητές τους

• με νόστιμη, δροσιστική γεύση 

Πιείτε μία φορά την ημέρα ένα Vitality Boost αμέσως μετά το άνοιγμα ενώ περίπου δύο ώρες 
αργότερα, πιείτε ένα Magnesium Power για να αναπληρώσετε τα επίπεδα μαγνησίου.

3 ×VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM POWER 
6 x 25 ml | 801203

24,90 EUR
166,00 EUR / 1 kg

IMMUNO
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• 100% φυσική βιταμίνη C
• φόρμουλα με προσθήκη ψευδαργύρου,το οποίο βοηθά 

στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
• ιδανικό για άτομα που υποφέρουν από 

συχνάκρυολογήματα, καθώς και για όσους αθλούνται  
ή εργάζονται χειρονακτικώς

• με γεύση ασερόλας και βύσσινου
• κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans 

Πιπιλίστε 2 δισκία την ημέρα. 
 
60 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΠΙΛΙΣΜΑ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
72 g | 801004

18,90 EUR
262,50 EUR / 1 kg

ΥΠΕΡ-ΒΥΣΣΙΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
Βιταμίνη C προερχόμενη αποκλειστικά από φυσικά εκχυλίσματα και φρούτα 
ασερόλας. Η ασερόλα, επίσης γνωστή ως βύσσινο των Μπαρμπάντος, είναι ένα 
ύπερ-φρούτο που περιέχει 30 φορές περισσότερη βιταμίνη C από το λεμόνι. Με 
τη σειρά του, το άγριο ρόδο είναι επίσης πλούσιο σε βιοφλαβονοειδή, τα οποία 
αποτελούν φυσικά αντιοξειδωτικά. Η τακτική πρόσληψη βιταμίνης C βοηθά στη 
διατήρηση της ανοσίας, έχει ευεργετική επίδραση στα δόντια, το δέρμα, τα οστά 
και το νευρικό σύστημα ενώ προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.
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ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 

πηκτίνες)
• φυστίκια, σόγια και γάλα
• τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά

• προσθήκη ζάχαρης

Η ΣΙΛΟΥΕΤΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 
ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΧΕΣ 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΕΙΝΑΣ:
• η γλυκομαννάνη σε συνδυασμό 

με μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων 
συμβάλλει στην απώλεια βάρους

• το χρώμιο βοηθά στη διατήρηση 
των φυσιολογικών επιπέδων 
γλυκόζης στο αίμα, μειώνοντας την 
επιθυμία για γλυκά και την επιθυμία 
για σνακ μεταξύ των γευμάτων

• το εκχύλισμα από Garcinia cambogia 
αποτελεί πηγή υδροξυκιτρικού οξέος 
(HCA), το οποίο επιβραδύνει την 
παραγωγή λίπους στον οργανισμό

• το ασβέστιο συμβάλλει στη σωστή 
λειτουργία των πεπτικών ενζύμων

• η βιταμίνη C υποστηρίζει την 
παραγωγή κολλαγόνου

• η βιοτίνη και η βιταμίνη Β2 
συμβάλλουν στη διατήρηση μιας 
υγιούς επιδερμίδας

SLIM EXTREME
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• υποστηρίζει το αδυνάτισμα, μειώνει την λιγούρα
• περιέχει γλυκομαννάνη με υψηλή αποτελεσματικότητα 

μείωσης του βάρους
• επιτρέπει την διατήρηση όμορφου δέρματος κατά τη 

διάρκεια μιας δίαιτας αδυνατίσματος
• μοναδικό σύστημα „All day weight control”
• κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans

Πάρτε 2 δισκία 3 φορές την ημέρα με άφθονο νερό (1 ή 2 ποτήρια). 
Πάρτε 1 αναβράζον δισκίο καθημερινά πριν από το φαγητό, διαλύοντάς το σε  
200 ml νερού.

180 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
+ 30 ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | 801303

79,90 EUR
201,17 EUR / 1 l 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για άτομα που θέλουν να προσέξουν την όρασή τους. 
Ιδανικό για όσους περνούν πολύ χρόνο μπροστά στην 
οθόνη, εκτίθενται σε τεχνητό φωτισμό και αντιμετωπίζουν 
συχνές δυσφορίες σχετιζόμενες με την καταπόνηση των 
οφθαλμών. 

EYE PROTECT GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• τέλεια σύνθεση δραστικών συστατικών
• υποστήριξη της σωστής όρασης
• με λουτεΐνη και ζεαξανθίνη
• κατάλληλο για χορτοφάγους 

Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα.

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
90 g | 801411

27,90 EUR
310,00 EUR / 1 kg

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ:
• η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη είναι οι κύριες 

χρωστικές ουσίες της ωχράς κηλίδας, οι οποίες 
μεταξύ άλλων βελτιώνουν την οπτική οξύτητα και 
προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή από βλάβες 
λόγω του μπλε φωτός

• ο ψευδάργυρος βοηθά στη διατήρηση της 
φυσιολογικής όρασης και του μεταβολισμού της 
βιταμίνης Α

• οι βιταμίνες E και C βοηθούν στην προστασία των 
κυττάρων έναντι του οξειδωτικού στρες, κάτι που 
έχει θετική επίδραση στη διατήρηση της σωστής 
κατάστασης της όρασης
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ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• γάλα

• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες)

• συντηρητικά

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• γάλα και προσθήκη ζάχαρης

• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες)

• συντηρητικά

PROPOLIS PRO GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• υποστηρίζει την ανοσία παίδων και ενηλίκων και βοηθά 
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος 
και της γρίπης

• νόστιμη φόρμουλα με πρόπολη, βιταμίνη C καθώς και έναν 
ειδικά επιλεγμένο συνδυασμό φυτικών εκχυλισμάτων από 
βατόμουρο και εχινάκειας της στενοφύλλου

• κατάλληλο για χορτοφάγους
 
Παιδιά άνω των 12 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα. 
Ενήλικες: Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα.

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ  
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟΥ 
60 g | 801401

22,90 EUR
381,67 EUR / 1 kg

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για παιδιά και ενήλικες που θέλουν να ενισχύσουν την 
ανοσία του οργανισμού, ειδικά το φθινόπωρο και το 
χειμώνα, όταν ο κίνδυνος μόλυνσης αυξάνεται σημαντικά.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ 
Η πρόπολις (μπροστά από την πόλη - η λέξη εμπεριέχει την έννοια 
της προστασίας και της άμυνας) είναι μια ουσία που παράγεται από τις 
μέλισσες, οι οποίες την χρησιμοποιούν για την προστασία της κυψέλης 
από τους απρόσκλητους επισκέπτες. Λόγω των ευεργετικών της 
ιδιοτήτων, παίζει ανάλογο ρόλο στον ανθρώπινο οργανισμό.  
Η πρόπολη είναι πλούσια σε βιταμίνες (B1, B2, B5, B6, C, D, E), στοιχεία 
(συμπεριλαμβανομένων μαγνησίου, ψευδαργύρου, καλίου, ασβεστίου, 
μαγγανίου, σιδήρου), φλαβονοειδών, τερπενίων και αρωματικών 
εστέρων. Έχει αντιιικές, αντιμυκητιακές και βακτηριοκτόνες ιδιότητες, 
χάρη στις οποίες βοηθά στην ενίσχυση της ανοσίας και στηρίζει την 
αναγέννηση του οργανισμού

 
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑΣ:
• η πρόπολη είναι μια ουσία φυσικής προέλευσης· 

χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, 
μέταλλα και βιοδραστικές ενώσεις, βοηθά 
στην αύξηση της ανοσίας του οργανισμού και 
υποστηρίζει επίσης τη θεραπεία λοιμώξεων

• ο καρπός κουφοξυλιάς είναι ένα εξαιρετικό 
αντιοξειδωτικό, περιέχει μεταξύ άλλων 
φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα, στερόλες, τανίνες 
και ανόργανα άλατα, υποστηρίζει τις διαδικασίες 
καθαρισμού του οργανισμού

• η εχινάκεια η στενόφυλλη υποστηρίζει τη σωστή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού και του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος, βοηθά στην 
ανακούφιση των συμπτωμάτων της γρίπης και του 
κρυολογήματος

• η βιταμίνη C βοηθά στη σωστή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος και προστατεύει τα 
κύτταρα από το οξειδωτικό στρες ενώ βοηθά και 
στη μείωση του αισθήματος της κόπωσης και της 
υποτονικότητας

ΒΟΜΒΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ 
ΝΟΣΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΕΛΕ:
• η βιταμίνη C υποστηρίζει το ανοσοποιητικό 

σύστημα

• η βιταμίνη Β3 βοηθά στη διατήρηση υγιούς 
δέρματος

• η βιταμίνη Β5 έχει θετική επίδραση στη νοητική 
απόδοση

• η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στη ρύθμιση της 
ορμονικής δραστηριότητας

• η βιταμίνη Β12 υποστηρίζει την παραγωγή 
ερυθρών αιμοσφαιρίων

• το φολικό οξύ είναι απαραίτητο για τις έγκυες 
γυναίκες 
 
Όλες οι βιταμίνες συμβάλλουν στη μείωση της 
κούρασης και της κόπωσης, αυξάνοντας την 
ποιότητα της καθημερινής ζωής των παιδιών, των 
εφήβων και των ενηλίκων.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για παιδιά και ενήλικες που θέλουν να συμπληρώσουν 
την καθημερινή τους διατροφή, π.χ. με ένα σύμπλεγμα 
βιταμινών Β, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή 
λειτουργία του οργανισμού.  

VIT-COMPLETE GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• η δύναμη των θρεπτικών συστατικών για όλη την 
οικογένεια

• υποστήριξη της σωστής λειτουργίας του οργανισμού
• μια εξαιρετική πηγή βιταμινών για τους χορτοφάγους 

Παιδιά άνω των 4 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα. 
Ενήλικες: Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα. 

30 ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΙΚΑ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΑΝΑΝΑ, ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 
60 g | 801401

22,90 EUR
381,67 EUR / 1 kg



400 IU  
σε μια 
δόση

100 101

NUTRICODE 

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 

πηκτίνες)
• φυστίκια, σόγια και γάλα

• τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά

• προσθήκη ζάχαρης

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• γάλα

• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες)

• συντηρητικά

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για άτομα που θέλουν να συμπληρώσουν τη διατροφή 
τους με τα απαραίτητα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, να 
ενισχύσουν την ανοσία και να υποστηρίξουν τη 
λειτουργία του νευρικού και του κυκλοφορικού τους 
συστήματος.

ΤΑ ΟΞΕΑ OMEGA-3 ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:
• υποστηρίζουν το νευρικό σύστημα και διατηρούν 

την διανοητική απόδοση

• συμβάλλουν στη διατήρηση ικανής όρασης

• βοηθούν στη φροντίδα του κυκλοφορικού 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
λειτουργίας της καρδιάς

• ρυθμίζουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα

• συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος

O! MEGA-3 GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• υποστήριξη της σωστής λειτουργίας του οργανισμού
• περιέχει λιπαρά οξέα ωμέγα-3 που προέρχονται από 

λιναρόσπορο
• κατάλληλο για χορτοφάγους  

Παιδιά άνω των 4 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα. 
Ενήλικες: Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα.

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
120 g | 801404

27,90 EUR
199,17 EUR / 1 kg

Το άλφα-λινολενικό οξύ (ALA) ανήκει στα απαραίτητα λιπαρά 
οξέα (EFAs) της ομάδας ωμέγα-3. Επιπλέον, μεταποιείται εντός 
του οργανισμού σε οξέα EPA και DHA που είναι εξαιρετικά 
πολύτιμα για την υγεία.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για παιδιά και ενήλικες που θέλουν να συμπληρώσουν την 
ανεπάρκεια σε βιταμίνη D3, να ενισχύσουν την ανοσία και 
να φροντίσουν το σκελετικό και μυϊκό τους σύστημα.

VID-D3 GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• συμπληρώνει τέλεια τις ελλείψεις στην λεγόμενη 
βιταμίνη του ήλιου, απαραίτητης για την σωστή 
λειτουργία του οργανισμού

• κατάλληλο για χορτοφάγους 

Παιδιά άνω των 4 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα. 
Ενήλικες: Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα.   

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΦΡΑΟΥΛΑΣ 
75 g | 801403

22,90 EUR
305,33 EUR / 1 kg

 
Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Η βιταμίνη D3 όχι μόνο βοηθά στη διατήρηση υγιών 
οστών και δόντιών, αλλά επίσης υποστηρίζει τη 
σωστή λειτουργία των μυών και του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Η μακροχρόνια ανεπάρκειά της μπορεί 
να διαταράξει την φυσιολογική ισορροπία του 
οργανισμού και να οδηγήσει σε πολλές σοβαρές, 
χρόνιες παθήσεις. Ο πιο σημαντικός τρόπος παροχής 
βιταμίνης D3 είναι η δερματική της σύνθεση υπό την 
επίδραση του ηλιακού φωτός, οπότε το φθινόπωρο και 
τον χειμώνα, ή και ολόκληρο τον χρόνο σε περιοχές με 
περιορισμένη ηλιοφάνεια, η συμπλήρωσή της είναι 
ζωτικής σημασίας. 
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ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για άτομα που θέλουν να ενισχύσουν τα δόντια και τα 
οστά τους και να συμπληρώσουν την έλλειψη βιταμίνης 
D στον οργανισμό.

NUTRICODE 

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• φυστίκια, σόγια και γάλα

• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες)

• τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• φυστίκια, σόγια και γάλα

• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες)

• τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά

• προσθήκη ζάχαρης

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από πεπτικές 
παθήσεις που προκαλούνται π.χ. από άγχος, αλλαγές 
στο περιβάλλον και στη διατροφή και λόγω αντιβιοτικής 
θεραπείας. 

 
ΤΙ ΟΦΕΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D;
• σωστό επίπεδο ασβεστίου στο αίμα

• ισχυρά οστά και υγιή δόντια

• αποτελεσματική εργασία των μυών

• σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

• βελτίωση της διαδικασίας κυτταρικής διαίρεσης

• επαρκή απορρόφηση του ασβεστίου και του 
φωσφόρου 

HEALTHY BONES GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης D
• για υγιή δόντια και γερά οστά
• με προσθήκη ασβεστίου 

Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα.

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ 
66 g | 801406

22,90 EUR
346,97 EUR / 1 kg

Κάθε ζελεδάκι περιέχει έως και 2,5 δισεκατομμύρια 
μονάδες του αναγνωρισμένου στελέχους των 
προβιοτικών βακτηρίων Bacillus coagulans. 
Η εξαιρετική αντοχή τους τα καθιστά ανθεκτικά 
στον όξινο γαστρικό χυμό και δεν υπόκεινται σε 
πέψη, ανακουφίζοντας τις πεπτικές παθήσεις όπως η 
δυσκοιλιότητα ή η διάρροια.

PROBIOTIC GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• ολοκληρωμένη αποκατάσταση της φυσικής εντερικής 
μικροχλωρίδας του οργανισμού

• πολλαπλά, θετικά αποτελέσματα στον οργανισμό, ειδικά 
στο πεπτικό σύστημα

• κατάλληλο για χορτοφάγους 

Παιδιά άνω των 4 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα. 
Ενήλικες: Πάρτε 1-2 ζελεδάκια ημερησίως.

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΦΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  
60 g | 801405

27,90 EUR
398,33 EUR / 1 kg

 
ΙΔΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Η αλλαγή του περιβάλλοντος και της διατροφής 
επηρεάζει δυσμενώς την εντερική χλωρίδα. Οι 
διαταραχές στην ισορροπία της, δηλαδή η δυσβολία, 
οδηγεί σε πεπτικά προβλήματα, δυσφορία στον 
πεπτικό σωλήνα και δυσανεξία των καταναλωθέντων 
προϊόντων. Η χρήση Probiotic Gummies ενώ ταξιδεύετε 
θα μειώσει τον κίνδυνο αυτών των συμπτωμάτων 
και θα διευκολύνει επίσης την πέψη των τοπικών 
τροφίμων, επιτρέποντάς σας να τα απολαύσετε στο 
έπακρο.
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NUTRICODE 

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 
• γάλα και προσθήκη ζάχαρης

• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες)

• συντηρητικάi

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 
• γάλα και προσθήκη ζάχαρης

• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες)

• συντηρητικά

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για αθλητές και σωματικώς ενεργά άτομα που θέλουν να 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ποιότητα της προπόνησής 
τους καθώς και τα ικανοποιητικά της αποτελέσματα.

 
ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΜΙ 
Όταν τα αποτελέσματα της άσκησης στο γυμναστήριο 
δεν είναι ικανοποιητικά, το BCAA έρχεται προς 
διάσωση - ένα σύμπλεγμα τριών αμινοξέων 
(L-λευκίνης, L-ισολευκίνης και L-βαλίνης σε βέλτιστη 
αναλογία 2: 1: 1) τα οποία βοηθούν στην κατασκευή 
και ανοικοδόμηση του μυϊκού ιστού. Δεδομένου 
ότι καμμία από αυτές τις ουσίες δεν παράγεται από 
τον οργανισμό, αξίζει να τις παρέχετε υπό τη μορφή 
συμπληρώματος διατροφής ώστε να υποστηρίξετε 
τη διαδικασία της προσπάθειάς σας για επίτευξη μιας 
αθλητικής εμφάνισης.

STRONG MUSCLE GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• με βάση τα αμινοξέα BCAA
• εξαιρετική υποστήριξη για τους αθλητές και τα 

σωματικώς ενεργά άτομα
• υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της 

προπόνησης και την αναγέννηση μετά την άθληση
• κατάλληλο για χορτοφάγους 

Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα. 

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
114 g | 801408

33,90 EUR
297,37 EUR / 1 kg

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για άτομα που χρειάζονται μια επιπλέον δόση ενέργειας 
κατά την άσκηση.

ENERGY KICK GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• μια εξαιρετική πηγή ενέργειας για ενεργά άτομα
• υποστηρίζει την αντοχή κατά τη διάρκεια της άσκησης
• υποστηρίζει τις διαδικασίες αναγέννησης μετά την 

προπόνηση
• βοηθά στη διατήρηση μιας λεπτής σιλουέτας
• κατάλληλο για χορτοφάγους 

Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα. 

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 
ΓΕΝΟΥΣ VACCINIUM 
117 g | 801407

33,90 EUR
289,74 EUR / 1 kg

 
ΛΙΠΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στα Energy Kick Gummies, έχουμε συμπεριλάβει την 
L-καρνιτίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά 
λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια, όπου μετατρέπονται 
αυτά σε ενέργεια απαραίτητη για την καλή λειτουργία 
των κυττάρων του οργανισμού. Χάρη στις ιδιότητές 
της, είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των αθλητών οι 
οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την αντοχή κατά 
τη διάρκεια της προπόνησης και να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες αναγέννησης μετά την άσκηση.
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NUTRICODE 

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• γάλα και προσθήκη ζάχαρης

• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες)

• συντηρητικά

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 

πηκτίνες)

• φυστίκια, σόγια και γάλα

• τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά

• προσθήκη ζάχαρης

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για σωματικώς ενεργά άτομα που αδυνατίζουν και θέλουν 
να βελτιώσουν την ζωτικότητά τους.

 
ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΩΜΑ
Το συζευγμένο λινελαϊκό οξύ (CLA) χρησιμοποιείται 
συνήθως από άτομα που αθλούνται ή βρίσκονται σε 
δίαιτα μείωσης, καθώς υποστηρίζει την καύση λίπους 
ενώ έχει πολλαπλές δράσεις θετικές για την υγεία. Σε 
συνδυασμό με την τακτική προπόνηση και τις υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες, θα γίνει ο σύμμαχός σας στο 
δρόμο για μια τέλεια σιλουέτα.

FIT LINE GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• bβασισμένο σε συζευγμένο λινελαϊκό οξύ (CLA)
• υποστηρίζει την επίτευξη μιας καλλίγραμμη σιλουέτας
• κατάλληλο για χορτοφάγους

Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα. 

30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΚΕΡΑΣΙ 
117 g | 801409

33,90 EUR
289,74 EUR / 1 kg

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;   
Για όλους, όσοι θέλουν να χάσουν βάρος με φυσικό και 
διασκεδαστικό τρόπο και να αποκτήσουν υγεία.

PERFECT SLIM GUMMIES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• με φυσικά εκχυλίσματα για τέλεια σιλουέτα
• περιέχει κετόνες βατόμουρου της υψηλότερης 

ποιότητας 
• κατάλληλο για χορτοφάγους 

Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα. 

28 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΜΗΛΟ  
112 g | 801410

36,90 EUR
329,46 EUR / 1 kg

 
Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΚΑΛΛΟΣ
• το χλωρογενικό οξύ που περιέχεται στο εκχύλισμα 

πράσινου καφέ μειώνει τη συσσώρευση 
υδατανθράκων και λιπών στον οργανισμό 
και προάγει την εντατικοποίηση της καύσεως 
του λίπους, αυτό το αποτέλεσμα ενισχύεται 
επιπλέον από την καφεΐνη, η οποία διεγείρει τον 
μεταβολισμό

• Το εκχύλισμα Garcinia cambogia, το οποίο είναι 
πηγή υδροξυκιτρικού οξέος (HCA), επιβραδύνει την 
παραγωγή λίπους στον οργανισμό

• το εκχύλισμα κετόνης από σμέουρα συμβάλλει 
στη μείωση της εναπόθεσης λίπους και 
υποστηρίζει την καύση του ήδη συσσωρευμένου 
λίπους, επιπλέον, επιταχύνει το μεταβολισμό και 
ρυθμίζει την γλυκόζη στο αίμα 



ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
• απώλεια 1,25 κιλών ανά εβδομάδα

• μείωση της περιφέρειας του σώματος

• χωρίς αποτέλεσμα γιο-γιο

• σημαντική βελτίωση της ευεξίας

• απόκτηση αποθεμάτων θετικής ενέργειας

• ανάπτυξη υγιών διατροφικών συνηθειών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIT6  
Ονειρεύεστε μια τέλεια φιγούρα, αλλά σας είναι δύσκολο να βρείτε χρόνο και κίνητρα για τακτική άσκηση και επισκέψεις 
σε διατροφολόγους; Ή μήπως δεν ξέρετε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να φάτε; Μπορείτε να πάψετε πια να ανησυχείτε γι’ 
αυτό. Έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει τη ζωή σας μια για πάντα. 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα FIT6 είναι μια καινοτόμος μέθοδος μείωσης σωματικού βάρους που δημιουργήθηκε από ειδικούς στην 
κλινική διαιτολογία. Στόχος του δεν είναι μόνο η μείωση των περιττών κιλών, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 
υγείας και της ευεξίας.

Ανακαλύψτε ένα καινοτόμο πρόγραμμα διατροφής που εγγυάται φυσική απώλεια βάρους χωρίς 
φαινόμενο γιο-γιο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Η απώλεια βάρους είναι μια δύσκολη διαδικασία για τον 
οργανισμό σας, ακόμα κι αν δεν το αισθάνεστε αυτό 
σωματικά. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα FIT6 του παρέχει 
θρεπτικά συστατικά υψηλής ποιότητας υπό τη μορφή των 
καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής NUTRICODE. 
Σε κάθε βήμα του αδυνατίσματος αντιστοιχεί και ένα 
διαφορετικό σύνολο προϊόντων, ιδανικό για τις ανάγκες του 
οργανισμού κατά την δεδομένη στιγμή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον κλινικό μας διατροφολόγο, ο οποίος 
θα σας βοηθήσει να διαλύσετε τυχόν αμφιβολίες και θα 
σας κινητοποιήσει ώστε να ενεργήσετε. Δεν χρειάζεται να 
κλείσετε ραντεβού και να πηγαίνετε σε συναντήσεις - θα 
επικοινωνήσετε μαζί του διαδικτυακά όποτε το χρειαστείτε.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ, ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ
Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη και τα 
κίνητρα. Λόγω της έλλειψης αυτών των παραγόντων, 
σταματάμε συχνά το αδυνάτισμα και επιστρέφουμε στις 
παλιές, ανθυγιεινές συνήθειες μας με παραίτηση και ένα 
αίσθημα αδυναμίας. Έχοντας αυτό κατά νου, μαζί με το 
πρόγραμμα, δημιουργήθηκε μια κοινότητα - ένας χώρος 
όπου κάθε συμμετέχων μπορεί να μοιραστεί τις δυσκολίες, τις 
σκέψεις και τα επιτεύγματά του.

ΕΝΑ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Επιπλέον, διαθέτουμε έναν ιστότοπο γεμάτο διατροφικές 
εμπνεύσεις για εσάς καθώς και λογαριασμούς στο Instagram 
και στο Facebook γεμάτους με ενδιαφέρουσες διατροφικές 
πληροφορίες. Με την ένταξή σας στην κοινότητα FIT6, 
θα διαπιστώσετε ότι η απώλεια βάρους δεν ήταν ποτέ πιο 
ευχάριστη, πιο εύκολη και... πιο νόστιμη.
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6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΣΙΛΟΥΕΤΑ 
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία στάδια χωρισμένα σε 
έξι βήματα και ένα επιπλέον στάδιο, κατά τη διάρκεια του 
οποίου ο συμμετέχων μεταβαίνει στην λεγόμενη δίαιτα 
σταθεροποίησης. Κάθε βήμα είναι ένας μήνας.  
Η διάρκεια της διατροφής εξαρτάται από το πόσο θέλετε 
να αδυνατίσετε. Όσο περισσότερα κιλά πρέπει να χάσετε, 
τόσο περισσότερα βήματα πρέπει να κάνετε. Μπορείτε 
να σταματήσετε τη διατροφή ανά πάσα στιγμή και να 
ξεκινήσετε μια περίοδο συντήρησης διάρκειας 2 μηνών.

 ` ελαχιστοποίηση των φλεγμονών του οργανισμού

 ` μειωμένη περιφέρεια σώματος

 ` απώλεια βάρους

 ` βελτιωμένη ευεξία

 ` αίσθημα ελαφράδας

 ` βελτίωση της συνολικής κατάστασης της υγείας

 ` σταθεροποίηση του βάρους χωρίς αποτέλεσμα γο-γιο

 ` μονιμοποίηση των υγιών διατροφικών συνηθειών

 ` σταδιακή προετοιμασία του σοργανισμού για κατανάλωση 
κάθε είδους τροφής

 ` το σώμα γίνεται πιο «ανεκτικό» ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρμογή λιγότερο περιοριστικών διατροφικών κανόνων

 ` αποφυγή δημιουργίας οιδημάτων και κατακράτησης υγρών 
στον οργανισμό, ώστε να ρυθμιστεί ο μεταβολισμός του

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΩΝ

 ` περαιτέρω αποτοξίνωση και καθαρισμός του  
οργανισμού

 ` απώλεια βάρους

 ` αποτροπή της απώλειας σφριγηλότητας του σώματος

 ` μείωση της ορατότητας της κυτταρίτιδας

 ` διατήρηση της μυϊκής μάζας

 ` βελτιωμένη ευεξία και ζωτικότητα

 ` παροχή στον οργανισμό των απαραιτήτων θρεπτικών 
συστατικών 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

 ` διέγερση των μυών προς διευκόλυνση της 
ανάπτυξής τους

ΤΟΝΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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FEDERICO MAHORA FRAGRANCES

FEDERICO MAHORA BODY CAR E

FEDERICO MAHORA MAK EUP

AURILE

PUR E HOME

SMART & CLEAN

FRAGRANCES LIST

LIST OF PRODUCTS ACCOR DING
TO FRAGRANCE FA MILIES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; 

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ

greece@distribution.fmworld.com

Βασική έδρα της εταιρείας 
ul. Żmigrodzka 247 

51-129 Wrocław, Πολωνία

Βρείτε μας στο Facebook 
fb.com/FMWORLDDistribution

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό 
μας κατάστημα 

shop-global.fmworld.com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΤΑΙΡΟΣ



ΚΑΤΑΠΛΗΞΤΕ ΜΕ ΤΗ 
ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

Η όσφρηση είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη αίσθηση. Τα αρώματα σας κάνουν να επιστρέφετε 
μέσω των αναμνησεων σε όμορφα μέρη, συναρπαστικές καταστάσεις ή ανθρώπους που είναι 
σημαντικοί για εσάς. Γι' αυτό και τα αρώματα είναι τόσο συναρπαστικά - είναι αξέχαστα. Όπου 
κι αν πάτε, γεμίζετε με αυτά τον χώρο, στον οποίο παραμένουν για πολύ μετά την αναχώρησή 

σας. Θα πρέπει λοιπόν να σας κάνουν να αισθάνεστε σίγουροί και ξεχωριστοί. Κάντε ένα 
μαγικό ταξίδι στον κόσμο των αρωμάτων για να βρείτε το δικό σας μοναδικό άρωμα.



6   7

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ Οι έμπειροι δημιουργοί συνθέσεων, κατά την ταξινόμηση των αρωμάτων χρησιμοποιούν τις 
αρωματικές οικογένειες, γνωστές και ως οσφρητικές ομάδες. Γνωρίστε τις κυριότερες εξ αυτών ώστε 
να ταιριάξετε τέλεια το άρωμα με τον χαρακτήρα σας και την εκάστοτε περίσταση.

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ   
αισθησιακή και ρομαντική

Είναι η πιο πολυάριθμη και πολυποίκιλη 
οικογένεια αρωμάτων. Οι λουλουδάτες συνθέσεις 
δημιουργούν φρέσκα, ευάερα και ευαίσθητα 
μπουκέτα. Μην διστάσετε να πειραματιστείτε 
με τα αρώματα και να τα αλλάζετε ανάλογα με 
την περίσταση. Η ρομαντική φύση αυτών των 
αρωμάτων δημιουργήθηκε για να τονίσει τον 
αισθησιασμό.

FOUGERE- ΦΟΥΖΕΡ 
σαγηνευτική και κλασική

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οικογένεια αρωμάτων 
που κυριαρχείιται από δάσος, χόρτο και 
βότανα. Το όνομα προέρχεται από τα γαλλικά 
και σημαίνει φτέρη. Σχεδιασμένο για όσους 
εκτιμούν τα κλασικά και σέβονται την αξία των 
παραδοσιακών κανόνων ομορφιάς. Συνθέσεις, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν τον επαγγελματισμό και 
τονίζουν το στυλ ενός ώριμου άνδρα.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
φρέσκια και αναζωογονητική 

Ζουμερά φρούτα δημιουργούν την εξαιρετικά 
αναζωογονητική ομάδα εσπεριδοειδών η οποία 
προσφέρει μια αναζωογονητική αίσθηση και μια 
εκπληκτική ώθηση ενέργειας. Θα τονίσει την 
ιδιοσυγκρασία σας, την κοινωνική και χαρούμενή 
σας φύση, ενώ θα σας εισάγει σε μια θετική 
διάθεση. Ιδανική για άτομα που αγαπούν τη ζωή 
και εκτιμούν την χαλαρότητα και την άνεση. 

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
δυνατή και ατίθαση

Τα αρώματα που συνδέονται με τις χώρες της Άπω 
Ανατολής, θυμίζουν εξωτικά ταξίδια, μυστηριώδη 
μέρη και ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Πρόκειται για 
συνθέσεις με ζεστό και εξωτικό χρώμα. Εμφανίζονται 
επίσης γλυκές και καπνιστές νότες. Είναι ιδανικά για 
τις φθινοπωρινές και χειμερινές ημέρες καθώς και για 
ειδικές περιστάσεις.

CHYPRE 
αγηνευτική και δελεαστική

Η οικογένεια αυτή κυριαρχείται από έντονες, 
αποφασιστικές και κομψές συνθέσεις. Θυμίζουν 
τη μυρωδιά των μεταξωτών κασκόλ και των 
κομψών γαντιών. Οι νότες από ξύλο και βότανα 
που δονούνται εντός των αρωμάτων τους δίνουν 
ταυτόχρονα μια καθαρή και φρέσκια μυρωδιά που 
προσελκύει την προσοχή και δίνει αυτοπεποίθηση. 
Ταιριάζουν σε άτομα με έντονο χαρακτήρα, 
ενδιαφέροντα και αισθησιακά.  

ΞΥΛΩΔΗ 
κομψή και κλασάτη 

Οι ζεστές και βαθιές νότες σε συνδυασμό με τις 
εκλεπτυσμένες συγχορδίες δημιουργούν την 
κομψή και εκλεπτυσμένη ομάδα των ξύλινων 
αρωμάτων. Πολλά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για 
τη δημιουργία αρωμάτων ήδη από την αρχαιότητα. 
Διακρίνονται από το ρητινώδες άρωμα δάσους. Αυτές 
οι ρομαντικές, μυστηριώδεις και ευγενείς συνθέσεις 
προσδίδουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας.



ΞΥΛΩΔΗ 
κομψή και κλασάτη 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
PURE ROYAL 500
170500
Χαρακτήρας: μνημειώδης, αλλά 

φωτεινός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: αγγελική, σαφράν, λάιμ, 

γαλβάνιο, φλοιός λάιμ, 
μανταρίνι

Καρδιάς: γιασεμί, ηλιοτρόπιο, μύρρα, 
καρότο, ίρις

Βάσης: σανδαλόξυλο, βανίλια, 
λάβδανο, δρύινα βρύα, 
δέρμα, βετιβέρ Αϊτής, 
μόσχος

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

35,90 EUR
718,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL  
GOLDEN EDITION 
UNISEX
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Η πλούσια δομή του αρώματος PURE ROYAL 500, φαινομενικά ετερογενής 
και με αντιθεση, δημιουργεί μια εκπληκτικά συνεκτική ιστορία. Ξεκινά με 
φρέσκες και φωτεινές νότες εσπεριδοειδών και γαλβανίου, συνοδευόμενες 
από εκφραστική αγγελική και σαφράν. Στη συνέχεια η καρδιά του αρώματος 
- ένα λουλουδάτο μπουκέτο με ίχνη με αρωματικού μύρου. Τέλος, παίρνει 
τον τελικό του χαρακτήρα, δείχνοντας την πραγματική μεγαλειότητά του, την 
οποία οφείλει στις οργανικές και ξύλινες συγχορδίες.

NEO

Οι ευγενέστερες αρωματικές νότες δημιουργούν μια πρωτότυπη σύνθεση εξαιρετικής 
διαρκείας - είναι η χρυσή έκδοση της σειράς PURE ROYAL. Ανακαλύψτε τις εξαιρετικές 
συγχορδίες κλεισμένες σε ένα μοναδικό φιαλίδιο.



   

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l
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NEO PURE ROYAL 
UNISEX

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
δυνατή και ατίθαση

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
PURE ROYAL 913
170913
Κεφαλής:  ροζ πιπέρι, περγαμόντο, 

πορτοκάλι, φυστίκι
Καρδιάς:  καρύδα, ylang-ylang, 

γιασεμί, πολύανθος
Βάσης:  βενζοϊκή ρητίνη, φασόλι 

τόνκα, βανίλια, κεχριμπάρι

PURE ROYAL 920
170920
Χαρακτήρας: αχαλίνωτος, 

εκπληκτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροζ πιπέρι, θυμίαμα, 

τριαντάφυλλο
Καρδιάς:  δέρμα, κόκκινα φρούτα, 

σαφράν
Βάσης: ροδάκινο, oud, κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
GOURMAND
PURE ROYAL 923
170923
Χαρακτήρας: γοητευτικός, 

ελκυστικός, αφοπλιστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής: νότες εσπεριδοειδών, 

πικάντικες νότες, κανέλα, 
γαρίφαλο, τζίντζερ, 
κάρδαμο, φρουτώδεις 
νότες

Καρδιάς: ξύλινες νότες, νότες 
λουλουδιών

Βάσης: κεχριμπάρι, μόσχος, νότες 
πούδρας

PURE ROYAL 930
170930
Χαρακτήρας: ορεκτικός, γλυκός και 

ξηρός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  oud, γλυκές νότες, μέλι
Καρδιάς:  ρόδο της Δαμασκού, 

γαρύφαλλο
Βάσης:  βρύα, κεχριμπάρι, 

πατσουλί

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE
PURE ROYAL 925
170925
Χαρακτήρας: μπίζνες, μοντέρνος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, φασκόμηλο, 

νερόλι
Καρδιάς:  μοσχοκάρυδο, κρίνος, 

πικάντικες νότες
Βάσης:  δρύινα βρύα, κεχριμπάρι, ξύλο 

κέδρου, λευκός μόσχος

PURE ROYAL 926
170926
Χαρακτήρας: ώριμος, καθορισμένος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  σαφράν, θυμάρι, βατόμουρο
Καρδιάς:  γιασεμί, θυμίαμα, ξύλο κέδρου, 

βανίλια
Βάσης: ξύλινες νότες, κεχριμπάρι, 

δέρμα, βρύα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΟΥΖΕΡ
PURE ROYAL 927
170927
Χαρακτήρας: ώριμος, ασυμβίβαστος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροζ μούρα, περγαμόντο, λουίζα, 

κύμινο
Καρδιάς:  πιπέρι, ίριδα, ρόδο, 

μοσχοκάρυδο
Βάσης:  πατσουλί, βανίλια, κεχριμπάρι, 

νότες ζώων

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
φρέσκια και αναζωογονητική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
PURE ROYAL 914 
170914
Χαρακτήρας: δροσιστικός, αφρώδης, 

γλυκός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, πράσινες νότες, 

αλμυρές νότες
Καρδιάς:  φασκόμηλο, φρουτώδεις νότες, 

άνθινες νότες
Βάσης:  ξύλινες νότες, κεχριμπάρι, 

μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
PURE ROYAL 917 
170917
Χαρακτήρας: σοβαρός με 

ακτινοβόλες νύξεις
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκάλι, μανταρίνι, 

φασκόμηλο
Καρδιάς:  γιασεμί, πορτοκαλανθός
Βάσης:  μέλι, ηλιόλουστες νότες

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ   
αισθησιακή και ρομαντική

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ 
ΝΟΤΑ
PURE ROYAL 915
170915
Χαρακτήρας: ζουμερός, γλυκός, 

ευάερος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  υάκινθος, γαρύφαλλο
Καρδιάς:  κρίνος της κοιλάδας, 

γιασεμί, άγριο 
τριαντάφυλλο

Βάσης:  λευκό κεχριμπάρι, μόσχος

PURE ROYAL 922
170922
Χαρακτήρας: δυσερμήνευτος, βαθύς
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκαλανθός, 

φυλλώδεις νότες, 
γαρύφαλλο

Καρδιάς:  ylang-Ylang, γιασεμί, ρόδο
Βάσης:  ξύλο κέδρου, μόσχος, 

κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE ROYAL 918
170918
Χαρακτήρας: φωτεινός, φρέσκος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ραβέντι, φύλλο ροδάκινου
Καρδιάς:  βιολέτα, ρόδο
Βάσης:  ανοιχτόχρωμο ξύλο, 

μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
PURE ROYAL 921
170921
Χαρακτήρας: εκθαμβωτικός, 

ενεργοποιητικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, καλαμοντίνη, 

πορτοκάλι
Καρδιάς:  ιβίσκος, άνθος λωτού, 

πορτοκαλανθός, γιασεμί
Βάσης:  βανίλια, κίστος, ξύλο 

κέδρου, μέλι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE ROYAL 929
170929
Χαρακτήρας: ζεστός, χαρούμενος, 

δελεαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  παιωνία, μήλο, 

φρουτώδεις νότες, νότες 
εσπεριδοειδών

Καρδιάς:  ρόδο Δαμασκού, 
γαρίφαλο, γιασεμί

Βάσης:  λευκός μόσχος, 
κεχριμπάρι, βρύα, δέρμα

CHYPRE 
σαγηνευτική και δελεαστική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE ROYAL 916
170916
Χαρακτήρας: μυστηριώδης, 

ενδιαφέρων
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, βασιλικό, 

μέντα
Καρδιάς:  φρέζια, αχλάδι, 

τριαντάφυλλο
Βάσης:  μόσχος, πατσουλί, 

σανταλόξυλο

FOUGERE 
σαγηνευτική και κλασική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΛΕΒΑΝΤΑΣ
PURE ROYAL 919    
170919
Χαρακτήρας: αξιοπρεπής, εκφραστικός, 

ανοιχτόχρωμος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λάιμ, βασιλικός, λεμόνι
Καρδιάς:  γιασεμί, λεβάντα, λευκό 

τσάι
Βάσης:  δρύινα βρύα, βέτιβερ, 

μόσχος, κεχριμπάρι 

ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΝΟΤΑ
PURE ROYAL 928    
170928
Χαρακτήρας: καταπλήσσει με την 

μυρωδιά του βατόμουρου
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  βατόμουρο, μαύρη σταφίδα, 

ροδάκινο, λεμόνι, πράσινες 
νότες

Καρδιάς:  κυκλάμινο, λευκά άνθη, 
γλυκές νότες

Βάσης:  σανταλόξυλο, κεχριμπάρι, 
βρύα

ΞΥΛΩΔΗ 
κομψή και κλασάτη 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΑΝΘΕΩΝ
PURE ROYAL 924
170924
Χαρακτήρας: μη-δεσμευτικός, 

ανοιχτός, φιλικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, νερόλι, σαφράν, 

κάρδαμο, μοσχοκάρυδο
Καρδιάς:  ρόδο Δαμασκού, γιασεμί, 

πορτοκαλανθός, νότες 
λουλουδιών, ξύλο κέδρου

Βάσης:  κεχριμπάρι, γλυκό ξύλο, 
σανταλόξυλο, βανίλια, γάλα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
FOUGERE
PURE ROYAL 931
170931
Χαρακτήρας: αρχέγονος, 

αχαλίνωτος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροζ μούρα, λευκό δάσος, 

τριαντάφυλλο
Καρδιάς:  ίρις, σαφράν, δέρμα, 

κεχριμπαρόδεντρο
Βάσης:  βανίλια, λευκά βρύα, 

ξηρό ξύλο, μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ
PURE ROYAL 932
170932
CΧαρακτήρας: χαλαρωτικός, 

γοητευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  βανίλια, κουμαρίνη, 

κεχριμπαρόδεντρο, 
μόσχος

Καρδιές:  αρτεμισία, μέντα, 
ανοιχτόχρωμο ξύλο

Βάσης:  κάρδαμο, λεβάντα, 
φρέσκα άνθη

Το PURE ROYAL unisex ταιριάζει απόλυτα στις τρέχουσες τάσεις, η οποία μας επιστρέφει πισω στην 
κλασική αρωματοποιία, όταν τα αρώματα δεν είχαν ανατεθεί σε κάθε φύλο ξεχωριστα. Πρόκειται για 
εξαιρετικά πρωτότυπες συνθέσεις που δημιουργήθηκαν για γυναίκες και άντρες.



ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ   
αισθησιακή και ρομαντική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE
PURE ROYAL 908
170908
Χαρακτήρας: εκλεπτυσμένος, φρέσκος  

 πρωινός κήπος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, κορίανδρο, 

δαμάσκηνο
Καρδιάς: γιασεμί, τριαντάφυλλο, 

παιωνία, καστόρι
Βάσης: πατσουλί, σπόροι ambrette, 

βρύα, κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ 
ΝΟΤΑ
PURE ROYAL 909
170909
Χαρακτήρας: φρέσκος, με ίχνη 

αρπακτικότητας
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μανταρίνι, μέλι, 

ρούμι
Καρδιάς:  ορχιδέα, μανόλια, 

γιασεμί, τριαντάφυλλο, 
πορτοκαλανθοί, ηλιοτρόπιο

Βάσης:  σανταλόξυλο, εσπεριδοειδή, 
μύρο, περουβιανό βάλσαμο, 
δέρμα, βανίλια

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
φρέσκια και αναζωογονητική 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE
PURE ROYAL 902 
170902
Χαρακτήρας: φρέσκος, φωτεινός, 

αναζωογονητικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, περγαμόντο, 

λεμόνι
Καρδιάς:  petitgrain, πορτοκαλανθός, 

πιπέρι
Βάσης:  ξύλο κέδρου, μόσχος, βρύα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ 
PURE ROYAL 903
170903
Χαρακτήρας: ενεργοποιητικός, 

θετικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, περγαμόντο, 

λεμόνι, petitgrain, 
δεντρολίβανο

Καρδιάς:  νερόλι, πορτοκαλανθός, 
γιασεμί

Βάσης:  ξύλο κέδρου, μόσχος, 
ροδάκινο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΑΪΜ
PURE ROYAL 911
170911
Χαρακτήρας: θετικός, σαγηνεύει με 

μια νότα λάιμ
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, 

περγαμόντο, λάιμ, 
βασιλικός, λεμόνι

Καρδιάς:  θυμάρι, λιλά, γιασεμί, ίρις
Βάσης:  βέτιβερ, πατσουλί, ξύλο 

κέδρου, λάβδανο, μόσχος

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
δυνατή και ατίθαση
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE ROYAL 904
170904
Χαρακτήρας: επαναστατικός, 

τολμηρός, ζωντανός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κύμινο, κάρδαμο, 

κυκλάμινο
Καρδιάς:  θυμίαμα, ίριδα, γήινες 

νότες
Βάσης:  μόσχος, δέρμα, 

σανταλόξυλο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE ROYAL 905
170905
Χαρακτήρας: εξισορρόπηση μεταξύ 

θείου και ανθρώπινου
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  δαμάσκηνο, βατόμουρο, 

ραβέντι, ρόδι, γαρίφαλο
Καρδιάς:  ροζ πιπέρι, γιασεμί, 

opoponax, πατσουλί, 
κρίνος

Βάσης:  αγιόξυλο γένους 
guaiacum, ξύλο κέδρου, 
κεχριμπάρι, θυμίαμα, 
βανίλια

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ
PURE ROYAL 906
170906
Χαρακτήρας: φλογερός, αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, νεκταρίνι, 

τζίντζερ
Καρδιάς:  γιασεμί, γαρίφαλο, φύλλα 

κανέλας, δεντρολίβανο, 
ηλιοτρόπιο

Βάσης:  βανίλια, φασόλια τόνκα, 
ξύλο κέδρου, καπνός, 
πατσουλί

CHYPRE 
σαγηνευτική και δελεαστική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ
PURE ROYAL 901
170901
Χαρακτήρας: κλασικός, 

ισορροπημένος, κομψός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, αρτεμισία, 

άρκευθος
Καρδιάς:  κάρδαμο, τζίντζερ, 

λεβάντα
Βάσης:  ξύλο κέδρου, κεχριμπάρι, 

πατσουλί

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
PURE ROYAL 912
170912
Χαρακτήρας: αστικός, μοντέρνος, 

επιτυχής
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λεμόνι, 

πιπέρι, petitgrain
Καρδιάς:  νερόλι, πορτοκαλανθός, 

βασιλικός
Βάσης:  μόσχος, βέτιβερ

ΞΥΛΩΔΗ 
κομψή και κλασάτη 
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE ROYAL 900
170900
Χαρακτήρας: συναρπαστικός, 

μοναδικός, μαγεύει με 
άρωμα κερασιών

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μαύρο κεράσι, λικέρ 

κερασιού, πικρά 
αμύγδαλα

Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, γιασεμί, 
βύσσινο

Βάσης:  φασόλι τόνκα,  
σανταλόξυλο, βέτιβερ, 
κέδρος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
PURE ROYAL 907
170907
Χαρακτήρας: φρέσκος, άπιαστος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κίτρινο μανταρίνι, 

λεμόνι, ανανάς, 
περγαμόντο, χείρανθος 
ο χείριος, κάρδαμο, ροζ 
πιπέρι

Καρδιάς:  γιασεμί, κρίνος της 
κοιλάδας, μαύρο πιπέρι, 
ίριδα, νότες όζοντος

Βάσης:  ξηρό ξύλο, λευκός 
μόσχος, ζεστές νότες, 
νότες πούδρας, βετιβέρ, 
ξύλο κέδρου

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
GOURMAND
PURE ROYAL 910
170910
Χαρακτήρας: ξηρός, σπασμένος με 

γλυκάδα
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γιασεμί, σαφράν
Καρδιάς:  βάλσαμο έλατου, ξύλο 

κέδρου
Βάσης:  κασμιρόξυλο, άμβρα, 

βρύα, καστανή ζάχαρη

12 13

PURE ROYAL 
UNISEX

Καθολικά αρώματα - αφενός ισχυρά και εκφραστικά, αφετέρου σπασμένα με φωτεινές και φρέσκες 
πινελιές. Πρόκειται για αρώματα που ενώ μπορείτε να τα μοιραστείτε με τον σύντροφό σας, ούτως 
ή άλλως θα μυρίζουν διαφορετικά σε καθέναν από εσάς.



14 15

Αισθησιακά, γεμάτα φινέτσα, εκπληκτικά - τέτοια είναι τα γυναικεία αρώματα PURE ROYAL. 
Πρόκειται για εξαιρετικά αρώματα για τις σύγχρονες ντάμες που εκτιμούν τόσο τις έντονες, 
εκλεπτυσμένες αρωματικές νότες όσο και την όμορφη εμφάνιση του φιαλιδίου.

CON UNA NOTA 
ORIENTALE
PURE ROYAL 146
170146
Χαρακτήρας: γλυκός, μυστηριώδης
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  φρέζια, μήλο, πιπεριά της 

Τζαμάικας
Καρδιάς:  βιολέτα, ιβίσκος, ρόδο, 

σαμπούκος
Βάσης:  λάβδανο σανταλόξυλο, 

κέδρος, καστόρι

PURE ROYAL 147
170147
Χαρακτήρας: καλαίσθητος, 

γοητευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λίτσι, μανταρίνι, ροδάκινο
Καρδιάς:  δαμάσκηνο, κρίνος της 

κοιλάδας, κρίνος
Βάσης:  βανίλια, κεχριμπάρι, 

μόσχος, καστόρι

PURE ROYAL 317
170317
Χαρακτήρας: δελεαστικός, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κόκκινα μούρα, ροζ πιπέρι
Καρδιάς:  βατόμουρο, ροδάκινο, 

βιολέτα, σαμπούκος
Βάσης:  πατσουλί, κεχριμπάρι

PURE ROYAL 352
170352
Χαρακτήρας: βελούδινος, ελκυστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκαλανθός
Καρδιάς:  γιασεμί
Βάσης:  πατσουλί, μέλι

PURE ROYAL 355
170355
Χαρακτήρας: αισθησιακός, ελκυστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  νότες εσπεριδοειδών
Καρδιάς:  τσάι γιασεμιού, κρίνος
Βάσης:  σανταλόξυλο, κέδρος, 

βανίλια

ΜΕ ΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΗ
ΝΟΤΑ
PURE ROYAL 141 
170141
Χαρακτήρας: πεντακάθαρος, 

ρομαντικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  yuzu, ρόδι, συγχορδία 

πάγου
Καρδιάς:  λωτός, μανόλια, παιωνία
Βάσης:  κεχριμπάρι, μόσχος, 

μαόνι

PURE ROYAL 707
170707
Χαρακτήρας:  γεμάτος ενέργεια, 

επαναφέρει καλοκαιρινές 
αναμνήσεις

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λεμόνι, 

πορτοκάλι, μανταρίνι, 
φυλλώδεις νότες

Καρδιάς:  κρίνος της κοιλάδας, 
γιασεμί, υδάτινες νότες

Βάσης:  πατσουλί, ροδάκινο, 
άμβρα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
PURE ROYAL 298 
170298
Χαρακτήρας:  γεμάτος ενέργεια, 

φρέσκος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  εσπεριδοειδή, παιωνία
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, όσμανθος
Βάσης:  πατσουλί, σανταλόξυλο

PURE ROYAL 810 
170810
Χαρακτήρας:  λεπτεπίλεπτος, 

απαλός, θηλυκός, 
χαρωπός

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μανταρίνι, 

μαύρη σταφίδα
Καρδιάς:  ροζ παιωνία, 

τριαντάφυλλο, κρίνος 
της κοιλάδας, ροδάκινο, 
βερίκοκο

Βάσης:  μόσχος, κεχριμπάρι, 
πατσουλί, δρύινα βρύα

PURE ROYAL 833
170833
Χαρακτήρας: πούδρινος, αξιοπρεπής, 

θηλυκός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροδάκινο, πορτοκάλι, 

αγιόκλημα
Καρδιάς:  πολύναθος, γιασεμί, ίρις
Βάσης:  σανταλόξυλο, ξύλο κέδρου, 

βανίλια, μόσχος

PURE ROYAL 835
170835
Χαρακτήρας: γλυκός, αλλά με αιχμές, 

εριστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μήλο, αχλάδι, περγαμόντο, 

λεμόνι, ροδάκινο
Καρδιάς:  κρίνος της κοιλάδας, 

γιασεμί, τριαντάφυλλο, 
ίρις

Βάσης:  ξύλο κέδρου, πατσουλί, 
βανίλια, άμβρα, μόσχος

PURE ROYAL 836
170836
Χαρακτήρας: καθαρός, ευχάριστος, 

αισιόδοξος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  αχλάδι, μήλο, περγαμόντο, 

κρίνος της κοιλάδας, 
βατόμουρο

Καρδιάς:  παιωνία, τριαντάφυλλο, 
μανόλια, φρέζια

Βάσης: σανδαλόξυλο, μόσχος, 
πατσουλί, κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ALDEHYD
PURE ROYAL 826
170826
Χαρακτήρας: κλασικός, φρέσκος
 Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  αλδεΰδη, περγαμόντο, 

βιολέτα
Καρδιάς:  κρίνος της κοιλάδας, 

γιασεμί, υλάνγκ-υλάνγκ
Βάσης:  γαρίφαλο, ίρις, μόσχος

PURE ROYAL 806
170806
Χαρακτήρας: έντονος, χαρωπός, 

θετικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, γιασεμί, 

υδάτινες νότες
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, 

πολύανθος, ylang-ylang
Βάσης:  μόσχος, σανταλόξυλο, 

κέδρος

PURE ROYAL 807
170807
Χαρακτήρας: ρομαντικός, ελαφρύς, 

φρέσκος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, νερόλι, 

φύλλα πορτοκαλιάς
Καρδιάς:  άγριο ροδάκινο, κρίνος 

της κοιλάδας, γιασεμί
Βάσης:  ξύλο κέδρου, μόσχος

PURE ROYAL 817
170817
Χαρακτήρας: χαρούμενος, 

λεπτεπίλεπτος, γεμάτος 
λάμψη

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  βατόμουρο, λεμόνι
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, νερόλι
Βάσης:  μόσχος, βανίλια, πατσουλί

PURE ROYAL 818
170818
Χαρακτήρας: χαρούμενος, φρέσκος, 

δελεαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κόκκινα μούρα, μανταρίνι, 

λεμόνι, αχλάδι
Καρδιάς:  γαρδένια, γιασεμί, κρίνος 

της κοιλάδας, νερόλι
Βάσης:  βανίλια, πατσουλί, 

μόσχος, βενζοϊκή ρητίνη

PURE ROYAL 827
170827
Χαρακτήρας: χαρούμενος, γεμάτος 

ενέργεια, ηλιόλουστος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροδάκινο, λεμόνι, άνθος 

μηλιάς, ζουμερό αχλάδι, 
φύλλα βιολέτας

Καρδιάς:  γιασεμί, φρέζια, ιβίσκος, 
πράσινα φύλλα

Βάσης:  μόσχος, ξύλο κέδρου, 
σανταλόξυλο

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ  
αισθησιακή και ρομαντική
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE ROYAL 281 
170281
Χαρακτήρας:  δονούμενος, ζεστός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μαύρη σταφίδα
Καρδιάς:  γιασεμί, τριαντάφυλλο
Βάσης:  μόσχος, φράουλα

PURE ROYAL 322 
170322
Χαρακτήρας: χαρούμενος, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κυδώνι, γκρέιπφρουτ
Καρδιάς:  γιασεμί, υάκινθος
Βάσης:  λευκός μόσχος, ξύλο 

κέδρου

PURE ROYAL 708
170708
Χαρακτήρας: αρμονικός, χυμώδης
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λίτσι, 

ροδάκινο
Καρδιάς: γιασεμί, παιωνία, 

πορτοκαλανθός Βάσης: 
ξύλινες νότες, βρύα, 
μόσχος

PURE ROYAL 711
170711
Χαρακτήρας: ώριμος, 

ισορροπημένος, φιλικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μήλο, μανταρίνι, 

γαρίφαλο, πορτοκάλι
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, γιασεμί, 

πορτοκαλανθός
Βάσης:  πατσουλί, βανίλια, 

μόσχος, σανταλόξυλο

PURE ROYAL 800 
170800
Χαρακτήρας: θηλυκός, χαρμόσυνος, 

ηλιόλουστος, πλήρης 
θετικής ενέργειας

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, γκρέιπφρουτ, 

μαύρη σταφίδα
Καρδιάς:  γιασεμί, πολύανθος, 

ylang-ylang
Βάσης:  τριαντάφυλλο, 

σανδαλόξυλο, μόσχος

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE ROYAL 365  
170365
Χαρακτήρας:  κλασικός, με μια 

ένδειξη μπαρόκ 
λαμπρότητας

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, περγαμόντο
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, νάρκισσος, 

γιασεμί, γεράνι, πατσουλί
Βάσης:  σανταλόξυλο, βανίλια, 

λευκός μόσχος, φασόλια 
τόνκα

PURE ROYAL 710
170710
Χαρακτήρας: δελεαστικός, 

ασυμβίβαστος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γιασεμί, όσμανθος, ρόδο
Καρδιάς:  τουμπερόζα, νάρκισσος
Βάσης:  κεχριμπάρι, ξύλο κέδρου

PURE ROYAL 713
170713
Χαρακτήρας: ρόδινος, καθορισμένος, 

κομψός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  σαφράν
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, γιασεμί, 

παιωνία
Βάσης:  ξύλινες νότες, μόσχος, 

άμβρα

PURE ROYAL 715
170715
Χαρακτήρας: αντιθετικός, κομψός, 

κλασικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κίτρινο μανταρίνι, 

πράσινο αχλάδι, ροζ 
πιπέρι, μαύρη σταφίδα, 
ροδάκινο, μήλο

Καρδιάς:  μεγαλόφυλλο γιασεμί, 
πορτοκαλιά, κρίνος της 
κοιλάδας, τριαντάφυλλο, 
κατιφές

Βάσης:  πατσουλί, λευκός μόσχος, 
ξύλο κέδρου, ξηρό ξύλο, 
βανίλια, κασμίρι

PURE ROYAL 777
170777
Χαρακτήρας: κομψός, ήρεμος, vintage
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, ροδάκινο, 

δαμάσκηνο, μαύρη σταφίδα, 
κρίνος, αχλάδι

Καρδιάς:  μιμόζα, τριαντάφυλλο, 
γιασεμί, ηλιοτρόπιο, κρίνος 
της κοιλάδας, καρύδα

Βάσης:  βανίλια, σανδαλόξυλο, φασόλι 
τόνκα, μόσχος, καραμέλα

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
φρέσκια και αναζωογονητική 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΥ
PURE ROYAL 801 
170801
Χαρακτήρας: φρέσκος, ρομαντικός, 

αισθησιακός, χαριτωμένος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κοκτέιλ εσπεριδοειδών, ροζ 

μούρα, αχλάδι, πράσινες νότες
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, μανόλια, 

γιασεμί νυκτός
Βάσης:  πατσουλί, βανίλια, φασόλι 

τόνκα, σανταλόξυλο

CON UNA NOTA DI 
LIMONE
PURE ROYAL 828
170828
Χαρακτήρας: ευχάριστος, γεμάτος 

γλυκύτητα
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, βατόμουρο, αμύγδαλο, 

μαύρη σταφίδα
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, 

πορτοκαλανθός, γιασεμί
Βάσης:  βανίλια, πατσουλί, άμβρα, 

μόσχος

CON NOTA FLOREALE
PURE ROYAL 709
170709
Χαρακτήρας: αναζωογονητικός, 

διαφανής, ανεξάρτητος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λεμόνι, νερόλι, 

κατιφές
Καρδιάς:  βιολετί, γιασεμί, κυκλάμινο
Βάσης:  μαύρο κεχριμπάρι, μόσχος, 

βετιβέρ, ξύλο κέδρου

PURE ROYAL 714
170714
Χαρακτήρας: ζωηρός, χαρούμενος, 

ανοιχτός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λάιμ, άνθος 

μήλου, ζουμερό αχλάδι
Καρδιάς:  γιασεμί, ρόδο, μαύρο πιπέρι
Βάσης:  μόσχος, σανδαλόξυλο, 

ηλιοτρόπιο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ
PURE ROYAL 712
170712
Χαρακτήρας: ενεργητικός, φωτεινός, 

νότιος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λεμόνι, κόκκινα 

μούρα, κλημεντίνη, άνθος 
μήλου

Καρδιάς:  κάρδαμο, γιασεμί
Βάσης:  σανδαλόξυλο, ξύλο κέδρου, 

μόσχος
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PURE ROYAL 162
170162
Χαρακτήρας: κλασικός, ελαφρώς 

γλυκός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μέλι άνθεων
Καρδιάς:  ρόδο, βανίλια
Βάσης:  μόσχος, πατσουλί 

PURE ROYAL 359
170359
Χαρακτήρας: μαγνητικό, έντονο
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γιασεμί, ηλιοτρόπιο
Καρδιάς:  ρίζα ίριδος, κασμιρόξυλο
Βάσης:  άμβρα, βανίλια

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ 
PURE ROYAL 366 
170366
Χαρακτήρας: επαναστατικός, 

αστικός, σέξι, γατίσιος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροζ πιπέρι, 

πορτοκαλανθός, αχλάδι
Καρδιάς:  καφές, γιασεμί
Βάσης:  βανίλια, πατσουλί, ξύλο 

κέδρου

ΞΥΛΩΔΗ 
κομψή και κλασάτη 

CON UNA NOTA 
FRUTTATA
PURE ROYAL 358 
170358
Χαρακτήρας: εξαιρετικά θηλυκός, 

ευχάριστος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μαύρη 

σταφίδα
Καρδιάς:  γιασεμί, κρίνος της 

κοιλάδας
Βάσης:  ξύλο κέδρου, 

σανταλόξυλο, φασόλι 
τόνκα, βανίλια

PURE ROYAL 809 
170809
Χαρακτήρας: φινετσάτος, 

εκλεπτυσμένος, 
καλαίσθητος

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, τζίντζερ, 

υδάτινες νότες
Καρδιάς: θυμίαμα, ρόδο, πατσουλί
Βάσης: μόσχος, βανίλια, βέτιβερ 

PURE ROYAL 820
170820
Χαρακτήρας: αισθησιακός, 

προκλητικός, μαγνητικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκαλανθός, ροδάκινο
Καρδιάς:  ylang-ylang, ρόδο
Βάσης:  σανταλόξυλο, άμβρα, 

βανίλια, μόσχος

PURE ROYAL 834
170834
Χαρακτήρας: ζεστός, κρεμώδης, 

αγκαλιαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, κρίνος της 

κοιλάδας
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, καρύδα, 

κρίνος
Βάσης:  βενζοϊκή ρητίνη, 

κεχριμπάρι, ξύλο, βανίλια, 
σανταλόξυλο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ 
PURE ROYAL 286
170286
Χαρακτήρας: σέξι, εκλεπτυσμένος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο
Καρδιάς:  ρόδο, πατσουλί
Βάσης:  άμβρα, πορτοκάλι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE ROYAL 142
170142
Χαρακτήρας: προκλητικός, εθιστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής: βατόμουρα, φύλλα 

μανταρινιού
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, 

πολύανθος, 
πορτοκαλανθός

Βάσης:  σανδαλόξυλο, φασόλι 
τόνκα, βανίλια

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 
PURE ROYAL 171
170171
Χαρακτήρας: εκφραστικός, έντονος, 

σαγηνευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ανανάς, νεκταρίνι, 

ζουμερό αχλάδι
Καρδιάς:  ροζ παιωνία, φρέζια, 

frangipani
Βάσης:  μόσχος, σανδαλόξυλο, 

πατσουλί, φασόλι τόνκα, 
βανίλια

 

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
δυνατή και ατίθαση

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 
PURE ROYAL 825
170825
Χαρακτήρας: κομψός, μη-

προφανής
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λεβάντα, 

αρτεμισία
Καρδιάς:  βάλσαμο έλατου, 

γιασεμί, ξύλο κέδρου
Βάσης:  βρύα δρυός, μόσχος, 

βανίλια

CHYPRE 
σαγηνευτική 
και δελεαστική 
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ 
PURE ROYAL 362
170362
Χαρακτήρας: καθηλωτικός, 

σαγηνευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  φύλλο 

φραγκοστάφυλου
Καρδιάς:  ρόδο, φρέζια
Βάσης:  πατσουλί, βανίλια, 

ambroxide, ξυλώδεις 
νότες

PURE ROYAL 804  
170804
Χαρακτήρας: τολμηρός, μοντέρνος, 

όλος χάρη
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, μαύρη 

σταφίδα, φύλλα 
μπαμπού

Καρδιάς:  ρόδο, παιωνία, 
πορτοκαλανθός

Βάσης:  πατσουλί, πραλίνα, 
μόσχος

PURE ROYAL 811  
170811
Χαρακτήρας: φρέσκος, επιπόλαιος, 

αναιδής
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, αχλάδι, 

βατόμουρο
Καρδιάς:  γιασεμί, 

πορτοκαλανθός, ρόδο
Βάσης:  κεχριμπάρι, πατσουλί, 

μόσχος

PURE ROYAL 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

PURE ROYAL 829
170829
Χαρακτήρας: κομψός, προσδίδων 

αυτοπεποίθηση
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, λεμόνι, 

νεκταρίνι
Καρδιάς:  πιπέρι, φρέζια, παιωνία
Βάσης:  καραμέλα, μόσχος, 

βανίλια, σανταλόξυλο

CON UNA NOTA 
FLOREALE
PURE ROYAL 802
170802
Χαρακτήρας: προκλητικός, 

αισθησιακός, πρωτότυπος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, ροζ πιπέρι 

καλαμποκιού, θαλασσινό 
αλάτι

Καρδιάς:  γεράνι, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο

Βάσης:  πατσουλί, μόσχος, βανίλια

PURE ROYAL 803  
170803
Χαρακτήρας: αισθησιακός, 

δελεαστικός, 
σκανδαλώδης

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκάλι, μέλι, άγριο 

ροδάκινο
Καρδιάς:  γαρδένια, 

πορτοκαλανθός, ίρις
Βάσης:  πατσουλί, βανίλια, 

κεχριμπάρι

PURE ROYAL 819
170819
Χαρακτήρας: εκλεπτυσμένος, 

μοντέρνος, κομψός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροζ πιπέρι, περγαμόντο, 

άνθος δαμάσκηνου
Καρδιάς:  τούρκικο τριαντάφυλλο, 

άγριο γιασεμί, πατσουλί
Βάσης:  δέρμα, κεχριμπάρι, 

βελανιδιά, ξύλο
 σανταλόξυλο, φασόλι 

τόνκα, βανίλια
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ΝΕΟ PURE ROYAL 
ΑΝΔΡΙΚΟ

Ένα νέο άρωμα σε μια πραγματικά βασιλική έκδοση. Ανακαλύψτε συναρπαστικές συνθέσεις και 
αφήστε τον εαυτό σας να γοητευτεί από τον πλούτο των εξαιρετικά έντονων και σαγηνευτικών 
συγχορδιών που θα λειτουργούν ως αφροδισιακά. Επιλέξτε το ιδανικό άρωμα που θα αναδεικνύει 
τέλεια τον χαρακτήρα σας.

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
φρέσκια και αναζωογονητική

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ 
ΝΟΤΑ
PURE ROYAL 840 
170840
Χαρακτήρας: ελκυστικός, φωτεινός, 

πολλαπλών νοημάτων
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  τζίντζερ, μανταρίνι, λεμόνι, 

βασιλικός, περγαμόντο, 
φύλλο βιολέτας

Καρδιάς:  πορτοκαλανθός, πιπέρι, 
φύλλα καπνού, άνθος 
γκρέιπφρουτ

Βάσης:  κεχριμπάρι, πατσουλί, 
βελανιδιά, βετιβέρ, ξύλο 
κέδρου, δέρμα
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ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ
PURE ROYAL 199
170199
Χαρακτήρας: πλούσιος, πολλαπλών 

νύξεων
Αρωματικές νότες::
Κεφαλής: ιταλικό μανταρίνι, μέντα
Καρδιάς: κανέλα, τούρκικο 

τριαντάφυλλο, κάρδαμο
Βάσης: δερμάτινες νότες

PURE ROYAL 815 
170815
Χαρακτήρας: έντονος, λαμπερός, 

μαγνητίζων, δονούμενος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής: τζίντζερ, θυμάρι, 

περγαμόντο, 
γκρέιπφρουτ, ρητίνη, 
λεμόνι

Καρδιάς: λικέρ, μήλο, κανέλα, πιπέρι, 
βανίλια, λεβάντα, γεράνι

Βάσης: ζάχαρη, βέτιβερ, μύρο, 
ολιμπάνουμ, κεχριμπάρι, 
μόσχος, βελανιδιά, δέρμα

PURE ROYAL 832
170832
Χαρακτήρας: ασυμβίβαστος, 

απότομος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μαύρο πιπέρι, λεβάντα
Καρδιάς:  ίριδα, γαρίφαλο, κανέλα
Βάσης:  μαύρη βανίλια, πατσουλί

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE ROYAL 301
170301
Χαρακτήρας: ενεργητικός, δυνατός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, λεμόνι
Καρδιάς:  ξύλο κέδρου, κολίανδρος
Βάσης:  άμβρα, λάβδαδο

PURE ROYAL 326 
170326
Χαρακτήρας: σαγηνευτικός, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  φύλλα σημύδας
Καρδιάς:  κάρδαμο, αφρικανική 

βιολέτα
Βάσης:  ξύλινες νότες, μόσχος

PURE ROYAL 152 
170152
Χαρακτήρας: κομψός, αρμονικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο
Καρδιάς:  πιπέρι, θυμίαμα, δέρμα, 

καπνός
Βάσης:  ξύλο κέδρου

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE
PURE ROYAL 838
170838
Χαρακτήρας: ανυπόμονος, 

εκφραστικός, 
αδυσώπητος

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, νερόλι
Καρδιάς:  πορτοκαλανθός, ξύλο 

κέδρου
Βάσης:  δέρμα, λευκός μόσχος, 

κεχριμπάρι, άμβρα, 
ξύλινες νότες

ΦΟΥΖΕΡ  
σαγηνευτική και κλασική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΤΕΡΗΣ
PURE ROYAL 332    
170332
Χαρακτήρας: ελαφρύς, γεμάτος 

ενέργεια
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πράσινο μήλο, μέντα, 

μανταρίνι
Καρδιάς:  τζίντζερ, φασκόμηλο, 

φτέρη
Βάσης:  βελανιδιά, μόσχος, 

σανταλόξυλο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE ROYAL 169 
170169
Χαρακτήρας: χαλαρωτικός, 

πικάντικος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι Σικελίας
Καρδιάς:  δεντρολίβανο, ροδόξυλο, 

πιπέρι Σιτσουάν
Βάσης:  θυμίαμα, βρύα βρυός

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
δυνατή και ατίθαση
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE ROYAL 813 
170813
Χαρακτήρας: συγκινητικός, 

λατρευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γιασεμί, λεμόνι, μέντα, 

περγαμόντο
Καρδιάς:  αψιθιά, λεβάντα, καφές
Βάσης:  μόσχος, σανδαλόξυλο, 

φασόλι τόνκα, πατσουλί, 
βανίλια, κεχριμπάρι, βρύα

PURE ROYAL 830
170830
Χαρακτήρας: ισχυρός, για άντρες με 

αυτοπεποίθηση
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πράσινο μήλο, μανταρίνι
Καρδιάς:  πορτοκαλανθός, λεβάντα, 

σπόροι καρότου, 
συγχορδία ρουμιού, 
μοσχοκάρυδο

Βάσης:  δέρμα, βανίλια, φασόλι 
τόνκα, ξύλο κέδρου

CHYPRE 
σαγηνευτική και δελεαστική

PURE ROYAL 335
170335
Χαρακτήρας: εκφραστικός, 

μοντέρνος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροδόξυλο, κάρδαμο, 

πιπέρι
Καρδιές:  βέτιβερ, oud
Βάσης:  βανίλια, άμβρα

PURE ROYAL 812 
170812
Χαρακτήρας: ισχυρός, μοντέρνος, 

εκλεπτυσμένος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μαύρο 

πιπέρι, μοσχοκάρυδο
Καρδιάς:  έλαιο monoi, θυμάρι, 

λεβάντα
Βάσης:  ξύλο κέδρου, πατσουλί, 

μόσχος

PURE ROYAL 821
170821
Χαρακτήρας: ενεργοποιητικός, 

χαρισματικός,
αποπλανητικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, δαμάσκηνο, 

κορμός ξύλου στα 
κύμματα

Καρδιάς:  φουντούκι, ξύλο κέδρου, 
λευκό μέλι

Βάσης:  πατσουλί, βρύα, ξηρό ξύλο

PURE ROYAL 822
170822
Χαρακτήρας: έντονος, πολυδιάστατς, 

εθιστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, θυμίαμα, 

πιπέρι
Καρδιάς:  νότες νερού, λεβάντα, 

δαμάσκηνο
Βάσης:  ξύλο κέδρου, 

σανταλόξυλο, βέτιβερ, 
κεχριμπάρι

PURE ROYAL 837
170837
Χαρακτήρας: τολμηρός, πρωτότυπος, 

εκπλήσσων
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μαύρο 

πιπέρι, λευκό πιπέρι
Καρδιάς:  ξύλοκέδρου, φασκόμηλο
Βάσης:  φασόλι τόνκα, 

κεχριμπαρόξυλο, κακάο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΕΒΑΝΤΑΣ
PURE ROYAL 300
170300
Χαρακτήρας: ελαφρύς, δυναμικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λεμόνι, 

γκρέιπφρουτ
Καρδιάς:  τζίντζερ, λεβάντα
Βάσης:  ξύλο κέδρου του Άτλαντος

PURE ROYAL 814 
170814
Χαρακτήρας: έντονος, μαγνητικός, 

δυναμικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  τζίντζερ, κάρδαμο, 

γλυκάνισο, μήλο
Καρδιάς:  κανέλα, λεβάντα, αψέντι, 

δαμάσκηνο, βιολέτα
Βάσης:  ξύλο κέδρου, ξηρό δάσος, 

κεχριμπάρι, βανίλια, 
φασόλι τόνκα, μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΑΜΠΕΡΙΟΥ 
PURE ROYAL 823
170823
Χαρακτήρας: παραπαίων, πολυτελής, 

αμφιλεγόμενος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  άγρια λεβάντα, φασκόμηλο
Καρδιάς:  ανθός βανίλιας, ίριδα, 

αμύγδαλο
Βάσης:  μόσχος κασμίρι, φασόλι 

τόνκα, δέρμα, κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
GOURMAND
PURE ROYAL 839
170839
Χαρακτήρας: συναισθηματικός, 

απαραίτητος, γεμάτο 
αγάπης

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κάρδαμο, ροζ πιπέρι, μέντα, 

φασκόμηλο
Καρδιάς:  βιολετί, φύλλα, 

πορτοκαλανθός, λεβάντα, 
ανανάς

Βάσης:  βανίλια, ξύλο κέδρου, 
κεχριμπάρι, αγιόξυλο 
γένους guaiacum

ΞΥΛΩΔΗ 
κομψή και κλασάτη
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE ROYAL 195 
170195
Χαρακτήρας: ευγενικός, κλασικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κολίανδρος, βασιλικός
Καρδιάς:  κάρδαμο
Βάσης:  ξύλο κέδρου, κεχριμπάρι, 

καπνός

PURE ROYAL 824
170824
Χαρακτήρας: φρέσκος, ανέμελος, 

διαφανής
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  φλούδα λάιμ, πράσινο 

μανταρίνι
Καρδιάς:  ανθός γκρέιπφρουτ, 

ζαχαρωμένο τζίντζερ, 
κίτρινο μανταρίνι

Βάσης:  βέτιβερ, λευκός μόσχος, 
κεχριμπαρόξυλο

PURE ROYAL 831
170831
Χαρακτήρας: διαυγής, φρέσκος, 

ήπιος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μανταρίνι, 

πράσινες νότες
Καρδιάς:  λεβάντα, ραβέντι, άνθος 

μήλου
Βάσης:  σανδαλόξυλο, βελανιδιά, 

ξύλο κέδρου, μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΠΑΤΣΟΥΛΙ
PURE ROYAL 160 
170160
Χαρακτήρας: ήπιος, εκπλήσσων
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  φύλλα ντομάτας, υδάτινα 

άνθη, μαύρη σταφίδα
Καρδιάς:  μαύρο πιπέρι, ρόδο
Βάσης:  πατσουλί

PURE ROYAL 198 
170198
Χαρακτήρας: ασταμάτητος, 

εκφραστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο
Καρδιάς:  μαύρο πιπέρι, καπνός
Βάσης:  πατσουλί, κυπαρίσσι

PURE ROYAL 327  
170327
Χαρακτήρας: ατίθασος, ισχυρός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, ροζ πιπέρι
Καρδιάς:  μοσχοκάρυδο, τζίντζερ, 

γιασεμί
Βάσης:  βετιβέρ, πατσουλί, 

λάβδανο

PURE ROYAL 334  
170334
Χαρακτήρας: αναζωογονητικός, με 

πικάντ νότες
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι
Καρδιάς:  φύλλα γερανιού, μαύρο 

πιπέρι, ροζ πιπέρι
Βάσης:  ξύλο κέδρου, βετιβέρ, 

πατσουλί

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΒΕΤΙΒΕΡ
PURE ROYAL 151  
170151
Χαρακτήρας: εκλεπτυσμένος, 

εντυπωσιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, περγαμόντο, 

τζίντζερ
Καρδιάς:  ξύλο κέδρου, κεχριμπάρι
Βάσης:  γεράνι, μόσχος

Ένας σύγχρονος τζέντλεμαν φροντίζει πάντοτε κάθε λεπτομέρεια, ακόμη και την μικρότερη. Γι' 
αυτό το κομψό άρωμα PURE ROYAL θα αποτελέσει από σήμερα το σήμα κατατεθέν σας. Η υψηλή 
συγκέντρωση εγγυάται συναρπαστικές αισθήσεις και απίστευτη ανθεκτικότητα του αρώματος.

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL 
ΑΝΔΡΙΚΑ
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
PURE ROYAL 142 / 170142.02

PURE ROYAL 146 / 170146.02

PURE ROYAL 147 / 170147.02

PURE ROYAL 162 / 170162.02

PURE ROYAL 171 / 170171.02

PURE ROYAL 298 / 170298.02

PURE ROYAL 317 / 170317.02

PURE ROYAL 322 / 170322.02

PURE ROYAL 352 / 170352.02

PURE ROYAL 359 / 170359.02

PURE ROYAL 362 / 170362.02

PURE ROYAL 366 / 170366.02

PURE ROYAL 800 / 170800.02

PURE ROYAL 803 / 170803.02

PURE ROYAL 807 / 170807.02

PURE ROYAL 809 / 170809.02

PURE ROYAL 810 / 170810.02

PURE ROYAL 811 / 170811.02

PURE ROYAL 817 / 170817.02

PURE ROYAL 820 / 170820.02

ΑΝΔΡΙΚΑ
PURE ROYAL 199 / 170199.02

PURE ROYAL 301 / 170301.02

PURE ROYAL 327 / 170327.02

PURE ROYAL 334 / 170334.02

PURE ROYAL 335 / 170335.02

PURE ROYAL 814 / 170814.02

PURE ROYAL 815 / 170815.02

PURE ROYAL 821 / 170821.02

PURE ROYAL 822 / 170822.02

PURE ROYAL 823 / 170823.02

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 15 mll

14,90 EUR
993,33 EUR / 1 l

PURE ROYAL 15 ML 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΑ

Χάρη στο μικρό και ελαφρύ φιαλίδιο, μπορείτε πάντα να έχετε μαζί σας το αγαπημένο σας άρωμα - 
στα ταξίδια, στις πιο σημαντικές στιγμές ή τις καθημερινές σας εργασίες. Θα αισθάνεστε σιγουριά σε 
κάθε περίσταση. 

ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ STICK
SOLID PERFUME STICK

Θα χωρέσουν τόσο στο τσαντάκι όσο και στην τσέπη. Θα σας κάνουν να νιώσετε ξεχωριστοί σε 
οποιοδήποτε μέρος και ανά πάσα στιγμή. Περιέχουν έλαια: καστόρινα και από γλυκά αμύγδαλα καθώς και 
κήρους: candelilla, ηλιόσπορου και carnauba.

 `  σε πρακτική μορφή
 ` ευχάριστα στην εφαρμογή
 ` ιδανικά για μικρές και μεγάλες εξόδους
 ` εμπνευσμένα από τα αρώματα PURE ROYAL

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
PURE ROYAL 809 / 522809

UNISEX  
PURE ROYAL 900 / 522900

5,5 g

XX,XX EUR
XXXX,73 EUR / 100 g

ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ STICK

COMING SOON
Η καθυστέρηση στην παράδοση των αρωμάτων σε stick οφείλεται σε λόγους 

ανεξάρτητους από εμάς, οι οποίοι σχετίζονται με την πανδημία Covid-19.
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NEO PURE  
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

Μεταξύ των νέων αρωμάτων PURE θα βρείτε σίγουρα μια υπέροχη σύνθεση, στην οποία δεν θα 
μπορείτε να αντισταθείτε. Αισθησιακά, κερδίζοντας το ενδιαφέρον και προκαλώντας την έκπληξη - 
γνωρίστε μοναδικές αρωματικές νότες εμπνευσμένες από την ομορφιά της γυναικείας φύσης.

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ  
αισθησιακή και ρομαντική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE 716
100716 
Χαρακτήρας: γλυκός, γοητευτικός, 

ανέμελος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, λεμόνι, 

βατόμουρο, μαύρη 
σταφίδα

Καρδιάς:  γιασεμί, μανόλια,υδάτινες  
νότες

Βάσης:  μόσχος, ξύλο κέδρου, 
σανταλόξυλο

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
δυνατή και ατίθαση

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
PURE 717 
100717
Χαρακτήρας: δελεαστικός, 

προκλητικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πιπέρι, φρέσκα λουλούδια, 

μόσχος νερού
Καρδιάς:  γιασεμί, λευκός μόσχος
Βάσης:  σανταλόξυλο, κασμίρι, 

κατεψυγμένος μόσχος



26 27

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
PURE 702
100702
Χαρακτήρας: εκφραστικός, γεμάτος 

πάθος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, περγαμόντο, 

νότες νερού
Καρδιάς:  γιασεμί, πελαργόνιο, 

κρίνος της κοιλάδας
Βάσης:  μόσχος, κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΗ
ΝΟΤΑ
PURE 07
100007
Χαρακτήρας: ισορροπημένος, ήπιος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ανανάς, παιωνία, 

αρωματικά μπιζέλια
Καρδιάς:  φρέζια, γιασεμί, κρίνος
Βάσης:  σανδαλόξυλο, ξύλο 

κέδρου, μόσχος

PURE 174
100174 
Χαρακτήρας: μαγικός, αστραπιαίος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλή:  φρέζια, λίτσι
Καρδιάς:  κρίνος, μανόλια, γιασεμί, 

τζίντζερ, πιπέρι
Βάσης:  κεχριμπάρι, μόσχος

CON UNA NOTA 
ACQUATICA
PURE 488
100488
Χαρακτήρας: ελαφρύς, λαμπερός, 

κομψός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, 

περγαμόντο, λίτσι, 
υδάτινες νότες

Καρδιάς:  ρόδο, γιασεμί, μανόλια, 
γαρύφαλλο

Βάσης:  σανταλόξυλο, κεχριμπάρι, 
βελανιδιά, ξύλο κέδρου, 
μόσχος

PURE 449
100449
Χαρακτήρας: πολλαπλών νύξεων, 

συναρπαστικός, 
χαριτωμένος

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, μανταρίνι, αχλάδι, 

περγαμόντο, γλυκόριζα, 
ραβέντι, ροδάκινο, ανανά, 
καρύδα, δαμάσκηνο, 
γκρέιπφρουτ, κάρδαμο

Καρδιάς:  μεγαλόφυλλο γιασεμί, 
ρόδο, κρίνος της 
κοιλάδας, πορτοκαλιά, 
ηλιόλουστες νότες, 
βιολέτα, πελαργόνια, 
ίζημα κρασιού

Βάσης:  βανίλια, γκουρμέ, 
πατσουλί, μόσχος, 
σανδαλόξυλο, ξύλο 
κέδρου, ξηρό ξύλο

PURE 486
100486
Χαρακτήρας: γλυκός, κοριτσίστικος, 

ορεκτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροζ πιπέρι, βατόμουρο, 

περγαμόντο
Καρδιάς:  παιωνία, τριαντάφυλλο, 

κρίνος της κοιλάδας, ίρις
Βάσης:  σανταλόξυλο, πατσουλί, 

ξύλο κέδρου, μόσχος

PURE 700 
100700  
Τύπος: θηλυκός, αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, μήλο, φύλλα 

βιολέτας
Καρδιάς:  παιωνία, κρίνος της 

κοιλάδας
Βάσης:  ξύλο κέδρου, μόσχος, 

κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE
PURE 485
100485
Χαρακτήρας: εκπληκτικό, 

διφορούμενο
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, μαύρη σταφίδα, 

φύλλα βακκίνιου
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, 

πορτοκαλανθός, γιασεμί, 
ροδάκινο

Βάσης:  πατσουλί, ξύλο κέδρου, 
κεχριμπάρι, βανίλια, 
φασόλι τόνκα, βελανιδιά, 
μόσχος

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ  
αισθησιακή και ρομαντική
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE 10
100010 
Χαρακτήρας: ζεστός, γλυκός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, φύλλα κισσού,  

magnolia champaca
Καρδιάς:  γιασεμί, αφρικανική 

ορχιδέα, τριαντάφυλλο
Βάσης:  αμάραντος, βατόμουρα, 

μόσχος

PURE 17
100017
Χαρακτήρας: διεγερτικός, φιλικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πεπόνι, ροδάκινο, μήλο
Καρδιάς:  φρέζια, κρίνος, μιμόζα, 

πολύανθος, γιασεμί
Βάσης:  ξύλο κέδρου, yλάνγκ 

yλάνγκ, μόσχος

PURE 25
100025 
Χαρακτήρας: αρμονικός, ελαφρώς 

τολμηρός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πράσινο μήλο, υδάτινες 

πινελιές
Καρδιάς:  γιασεμί, φρέζια, ίρις, 

παθανθές
Βάσης:  σανταλόξυλο, κέδρος, 

βανίλια

PURE 180
100180 
Χαρακτήρας: σαγηνευτικός, 

μεταβλητός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λίτσι, βατόμουρο, ρόδο
Καρδιάς:  φρέζια, κρίνος της κοιλάδας, 

ξύλο κέδρου
Βάσης:  βανίλια, άμβρα, βετιβέρ

PURE 420
100420 
Χαρακτήρας: σαγηνευτικά ηδύς, 

δελεαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κόκκινα φρούτα, μανταρίνι
Καρδιάς:  κρίνος της κοιλάδας, 

παιωνία
Βάσης:  πραλίνα, κεχριμπάρι, 

μόσχος, καραμέλα

PURE 427
100427 
Χαρακτήρας: χαρούμενός, 

σαγηνευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  βατόμουρο, περγαμόντο
Καρδιάς:  ρόδο, ίρις, βιολέτα
Βάσης:  πατσουλί

PURE 437
100437 
Χαρακτήρας: σαγηνευτικός, γεμάτος 

γλυκύτητα
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, φράουλα, 

φρέσκα λουλούδια
Καρδιάς:  ροδάκινο, όσμανθος, 

μπισκοτάκια βατόμουρου
Βάσης:  κακάο, κεχριμπάρι, 

βανίλια

PURE 438
100438 
Χαρακτήρας: γλυκός, θηλυκός, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  άνθος μήλου, νεκταρίνι, 

αχλάδι
Καρδιάς:  γιασεμί, παιωνία, 

ηλιοτρόπιο
Βάσης:  καστανή ζάχαρη, λιβάνι, 

βανίλια, μόσχος

PURE 443
100443 
Χαρακτήρας: κομψός, δελεαστικός, 

θερμό
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκάλι, περγαμόντο, 

μαύρη σταφίδα
Καρδιάς:  γιασεμί, πορτοκαλανθός, 

υλάνγκ-υλάνγκ, κρίνος 
της κοιλάδας

Βάσης:  ξύλο κέδρου, 
σανταλόξυλο, βανίλια

PURE 447
100447
Χαρακτήρας: εκφραστικός, 

γοητευτικός, χαρούμενος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  εξωτικά φρούτα, κόκκινα 

φρούτα, περγαμόντο, 
κίτρινο δαμάσκηνο, ροζ 
μούρα

Καρδιάς:  κρίνος της κοιλάδας, 
φρέζια, ρόδο, γιασεμί, 
ροδάκινο

Βάσης:  πατσουλί, βρύα, μόσχος, 
κεχριμπάρι, σανδαλόξυλο

 PURE 706
100706
Χαρακτήρας: μαλακός, πουδράτος, 

ρομαντικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, φύλλο 

βιολέττας, κόλιανδρο
Καρδιάς:  ροδάκινο, νούφαρο, ρόδο, 

βιολέτα, νάρκισσος
Βάσης:  βετιβέρ, ξύλο κέδρου,  

σανταλόξυλο, μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΟΤΑ
PURE 01
100001 
Χαρακτήρας: δροσερός και ζεστός 

ταυτόχρονα
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, τσάι, βακκίνιο
Καρδιάς:  γιασεμί, παιωνία, 

νούφαρο
Βάσης:  ξυλώδεις νότες, πατσουλί

PURE 81
100081 
Χαρακτήρας: εκκεντρικός αλλά 

λεπτεπίλεπτος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πράσινο μήλο, αγγούρι, 

μανόλια
Καρδιάς:  κρίνος της κοιλάδας,ρόδο, 

βιολέτα
Βάσης:  σανταλόξυλο, άμβρα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE 414
100414 
Χαρακτήρας: ανεξάρτητος, πολύ 

θηλυκός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κάκτος
Καρδιάς:  ροζ φρέζια, γιασεμί, ρόδο
Βάσης:  ξύλο κέδρου, ξύλινες νότες

PURE 445
100445
Χαρακτήρας: χαρούμενος, ζωντανός, 

χυμώδης
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, περγαμόντο, 

νεκταρίνι
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, γιασεμί, 

αγιόκλημα, νούφαρο
Βάσης:  σανταλόξυλο, πατσουλί, 

ξύλο κέδρου, βανίλια, 
μόσχος

PURE 701
100701 
Χαρακτήρας: μαγνητικός, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ανανάς, ραβέντι, μήλο
Καρδιάς:  γιασεμί, κρίνος της 

κοιλάδας, φρέζια
Βάσης:  μόσχος, ροδάκινο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ALDEHYD 
PURE 21
100021 
Χαρακτήρας: κλασικός, ζεστός, 

αγκαλιαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  αλδεΰδη, υλάνγκ-υλάνγκ, 

πορτοκαλανθός
Καρδιάς:  ρόδο, κρίνος της 

κοιλάδας, ίρις
Βάσης:  civetone, βρύα δρυός, 

σανταλόξυλο

ΜΕ ΜΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 
PURE 20
100020 
Χαρακτήρας: σαγηνευτικός, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  όσμανθος, μαύρο τσάι, 

περγαμόντο
Καρδιάς:  ρόδο, φρέζια, μανόλια, 

ορχιδέα
Βάσης:  μόσχος, πατσουλί

PURE 97
100097 
Χαρακτήρας: ευχάριστος, βελούδινος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  φρέζια, κρίνος της 

κοιλάδας, ρόδο
Καρδιάς:  κρίνος, γαρδένια, 

φοίνικας, ασφόδελος
Βάσης:  μαύρη σταφίδα, μόσχος, 

βρύα δρυός

PURE 132
100132 
Χαρακτήρας: αποκλειστικός, έντονος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  τζίντζερ, κάρδαμο, πιπέρι, 

πορτοκάλι
Καρδιάς:  πολύανθος, καρύδα, 

γαρδένια, παιωνία
Βάσης:  κεχριμπάρι, μόσχος

Η ομιλία είναι ασήμι ενώ η σιωπή... άρωμα. 
Τα αρώματα εκφράζουν περισσότερες από χίλιες 
λέξεις. Τι θέλετε να λένε για εσάς;

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

PURE 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

PURE 183
100183 
Χαρακτήρας: αιχμηρός, ισχυρός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  βακκίνιο, ροζ πιπέρι, 

πιπέρι tamarind
Καρδιάς:  μαύρη βιολέτα, κακάο, 

ρόδο, ελλέβορος
Βάσης:  πατσουλί, βανίλια, 

κρυπτοκαρυά massoy

PURE 239
100239
Χαρακτήρας: δονούμενος, έντονος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κάρδαμο, ροζ πιπέρι, 

μανταρίνι
Καρδιάς:  ίρις, κουδουνάκια 

του δάσους, τσάι της 
Κεϋλάνης

Βάσης:  ξύλο κέδρου, βετιβέρ, 
μόσχος

PURE 434
100434 
Χαρακτήρας: τολμηρός, εθιστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, 

γλυκόριζα
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, πορτοκαλί 

άνθος, κρίνος της 
κοιλάδας, ίρις

Βάσης:  σανταλόξυλο, βανίλια, 
μόσχος

PURE 444
100444
Χαρακτήρας: δελεαστικός, 

εκπληκτικός, ζεστός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, αχλάδι, 

γλυκό πορτοκάλι
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, ίρις, 

βιολέτα, υλάνγκ-υλάνγκ
Βάσης:  βανίλια, μόσχος, 

πατσουλί, καφές

PURE 446
100446
Χαρακτήρας: επαναστατικός, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μήλο, 

υάκινθος, petitgrain
Καρδιάς:  πορτοκαλανθός, 

γιασεμί, πολύναθος, 
τριαντάφυλλο

Βάσης:  ξύλο κέδρου, βανίλια, 
μόσχος, ξύλο κασμίρι, 
ξηρό κεχριμπάρι, 
ηλιοτρόπιο

PURE 487
100487
Χαρακτήρας: φανταχτερός, 

αισθησιακός, δελεαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροζ πιπέρι, βατόμουρο, 

μαύρη σταφίδα, μήλο
Καρδιάς:  ρόδο, παιωνία, 

γαρύφαλλο, ίρις
Βάσης:  πατσουλί, σανταλόξυλο, 

μόσχος, βανίλια

PURE 489
100489
Χαρακτήρας: φουτουριστικός, 

εκκεντρικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πράσινα φύλλα, 

γλυκάνισο, μαύρη 
σταφίδα

Καρδιάς:  πορτοκαλανθός, νότες 
νερού, κρίνος της 
κοιλάδας, κασμιρόξυλο

Βάσης:  ξύλο κέδρου, πατσουλί, 
φασόλι τόνκα, άμβρα
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ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE 12
100012 
Χαρακτήρας: υπνωτιστικός, 

σαγηνευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφλής:  παθανθές
Καρδιάς:  γιασεμί, γαρδένια
Βάσης:  βανίλια, σφενδάμι, 

βετιβέρ

PURE 32
100032 
Χαρακτήρας: συναρπαστικός, 

διφορούμενος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πεπόνι, καρύδα, 

μανταρίνι, μαλλί της 
γριάς

Καρδιάς:  βατόμουρο, μάνγκο, 
δαμάσκηνο, μέλι

Βάσης:  βανίλια, σοκολάτα, τόφι

PURE 98
100098 
Χαρακτήρας: φρέσκος, 

λεπτεπίλεπτος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μαύρη σταφίδα, 

περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιάς:  γιασεμί, κρίνος της 

κοιλάδας, ρόδο
Βάσης:  σανδαλόξυλο, ξύλο 

κέδρου, κεχριμπάρι

PURE 237
100237
Χαρακτήρας: προκλητικός, ερωτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  εξωτικά φρούτα, μαύρη 

σταφίδα
Καρδιάς:  παιωνία, γιασεμί, 

δαμάσκηνο
Βάσης:  βανίλια, μόσχος, άμβρα

PURE 413
100413 
Χαρακτήρας: γλυκός, ελαφρώς 

παιχνιδιάρικος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μαύρη σταφίδα, αχλάδι
Καρδιάς:  ίρις, γιασεμί, 

πορτοκαλανθός
Βάσης:  πραλίνες σοκολάτας, 

πατσουλί, βανίλια

PURE 426
100426 
Χαρακτήρας: τολμηρός, εθιστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, νερόλι
Καρδιάς:  πορτοκαλανθός, 

βατόμουρο, γιασεμί
Βάσης:  πατσουλί, βανίλια, 

κασμιρόξυλο
 

PURE 436
100436
Χαρακτήρας: γοητευτικός, 

προκλητικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  καρύδα, φουντούκι, 

κρίνος της κοιλάδας
Καρδιάς:  πορτοκαλανθός, 

τριαντάφυλλο
Βάσης:  κασμιρόξυλο, βανίλια, 

κεχριμπάρι

PURE 440
100440
Χαρακτήρας: εξαιρετικός, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μαύρη σταφίδα, 

φουντούκι, ροδάκινο, 
ραβέντι

Καρδιάς:  ίριδα, πορτοκαλανθός, 
καραμέλα, καρύδα

Βάσης:  βανίλια, πατσουλί, μόσχος

PURE 441
100441 
Χαρακτήρας: φρέσκος, 

απελευθερωμένος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, λεβάντα, 

υλάνγκ-υλάνγκ
Καρδιάς:  γιασεμί, ίριδα
Βάσης:  βανίλια, σανδαλόξυλο, 

μόσχος

PURE 442
100442  
Χαρακτήρας: ζεστός, πικάντικος, 

ενδιαφέρων
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ρόδο, πορτοκαλανθός, 

αχλάδι
Καρδιάς:  καφές, γιασεμί, ροδάκινο
Βάσης:  βανίλια, πατσουλί, ξύλο 

κέδρου

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE 26
100026 
Χαρακτήρας: θερμαντικός, 

αγκαλιαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  guava (ψίδιον), 

βατόμουρο, περγαμόντο, 
καρύδα

Καρδιάς:  νούφαρο, ρόδο, πιπέρι, 
μανόλια

Βάσης:  σανταλόξυλο, βανίλια, 
καφές, καραμέλα

 

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
δυνατή και ατίθαση

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 
PURE 09
100009 
Χαρακτήρας: βαθιά αλησμόινητος, 

μαγικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  βιολέτα, κάρδαμο, 

πράσινα φρούτα
Καρδιάς:  αμύγδαλα, γιασεμί
Βάσης:  βανίλια, μόσχος

PURE 101
100101 
Χαρακτήρας: φινετσάτος, 

αλησμόνητος
Αρωματικές νότες:
Κεφλής:  πορτοκαλανθός, αχλάδι
Καρδιάς:  τζίντζερ, θυμίαμα
Βάσης:  σανταλόξυλο, βανίλια, 

μέλι, μόσχος

PURE 257
100257 
Χαρακτήρας: εξαιρετικός, 

εκπληκτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφάλια:  τριαντάφυλλο, 

αγιόκλημα, μανταρίνι
Καρδιές:  μαργαρίτα, γιασεμί
Βάση:  μόσχος, πατσουλί

PURE 431 
100431 
Χαρακτήρας: τολμηρός, αισθησιακός, 

ενδιαφέρον
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μήλο
Καρδιάς:  γιασεμί, κρίνος της 

κοιλάδας
Βάσης:  φασόλι τόνκα, μόσχος

PURE 448
100448
Χαρακτήρας: εκπληκτικός, 

σαγηνευτικός, με μια 
ένδειξη γλυκύτητας

Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ροδοπέταλα, ανθός 

σαφράν, λευκά δάση
Καρδιάς:  πλατύφυλλο γιασεμί, 

δαμάσκηνο, βανίλια
Βάσης:  βετιβέρ, κεχριμπάρι, 

μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ
PURE 24
100024 
Χαρακτήρας: εξωτικός, πολύ 

πικάντικος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, κύμινο, 

γαρίφαλο
Καρδιάς: μάνγκο, ηλιοτρόπιο, 

κάρδαμο
Βάσης: μόσχος, βανίλια, άμβρα

PURE 173
100173 
Χαρακτήρας: ονειρικός, ομιχλώδης
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γλυκάνισο, γλυκόριζα
Καρδιάς:  ξύλο jacaranda, πικρά 

αμύγδαλα
Βάσης:  σανδαλόξυλο, μόσχος, 

βρύα

PURE 177
100177 
Χαρακτήρας: αφυπνίζων επιθυμίες, 

ζεστός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, δάφνη, ροζ 

πιπέρι
Καρδιάς:  σαφράν, πορτοκαλανθός
Βάσης:  θυμίαμα, βανίλια, 

σανταλόξυλο

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

PURE 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
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ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΕΜΟΝΙΟΥ
PURE 33
100033 
Χαρακτήρας: αναζωογονητικός, 

χαρούμενος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μάνγκο, λεμόνι της 

Σικελίας, μήλο
Καρδιάς:  γιασεμί, μπαμπού, λευκά 

ρόρα
Βάσης:  ύλο κέδρου, κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ 
PURE 419
100419
Χαρακτήρας: αισιόδοξος, χωρίς 

υποχρεώσεις
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  εσπεριδοειδή, 

γκρέιπφρουτ, 
περγαμόντο, υδάτινες 
νότες, calone, πεπόνι, 
ροδάκινο

Καρδιάς:  ξύλινες νότες, γιασεμί, 
κρίνος της κοιλάδας

Βάσης:  μόσχος, άμβρα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΥ
PURE 23
100023 
Χαρακτήρας: αισθησιακός, με μια 

ένδειξη γλυκύτητας
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κρίνος της κοιλάδας, 

σαγκουίνι
Καρδιάς:  μανταρίνι, γιασεμί, 

τριαντάφυλλο
Βάσης:  βανίλια, σανταλόξυλο, 

λευκός μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
PURE 06
100006 
Χαρακτήρας: ευάερος, διακριτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, περγαμόντο, μέντα
Καρδιάς:  πορτοκαλί, πράσινο τσάι
Βάσης:  βρύα δρυός, άμβρα

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ
PURE 484
100484
Χαρακτήρας: φωτεινός και εντυπωσιακός 

ταυτόχρονα
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, πορτοκάλι, 

μοσχοκάρυδο, γαρύφαλλο
Καρδιάς:  άνθη πορτοκαλιού, γιασεμί, 

πολύναθος, λεβάντα
Βάσης:  βανίλια, λάβδανο, πατσουλί, 

σανταλόξυλο

 ΞΥΛΩΔΗ 
κομψή και κλασάτη 
ΜΕ ΜΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ
PURE 703
100703  
Χαρακτήρας: φρέσκος, ελαφρύς, 

χαρμόσυνος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, μαύρη σταφίδα, 

βακκίνιο, φύλλα τσαγιού
Καρδιάς:  νούφαρο, ρόδο, λευκή 

παιωνία
Βάσης:  βανίλια, πατσουλί, μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
PURE 241
100241
Χαρακτήρας: σαγηνευτικός, δίχως 

περιορισμούς, όλος χάρη
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο
Καρδιάς:  Ylang-Ylang, κρίνος Casa 

Blanca, πορτοκαλανθός
Βάσης:  σανταλόξυλο, ρητίνη 

κεχριμπαριού, βανίλια

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE 18
100018 
Χαρακτήρας: λαμπερός, δελεαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκάλι, 

πορτοκαλανθός
Καρδιάς:  τριαντάφυλλο, γιασεμί, 

υλάνγκ-υλάνγκ
Βάσης:  λευκός μόσχος, βετιβέρ, 

φασόλι τόνκα, βανίλια

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE 05
100005 
Χαρακτήρας: ενδιαφέρων, μοντέρνος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  φρέζια, γαρδένια
Καρδιάς:  σανταλόξυλο, ρόδο, 

κόλιανδρο
Βάσης:  βανίλια, βετιβέρ, πατσουλί

PURE 16
100016
Χαρακτήρας: υπέροχος, 

συναρπαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, αχλάδι, 

πράσινες νότες
Καρδιάς:  ορχιδέα
Βάσης:  πατσουλί, τόφι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
PURE 432
100432
Χαρακτήρας: κομψός, χαριτωμένος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, περγαμόντο, 

πράσινες νότες
Καρδιές:  τριαντάφυλλο, γιασεμί
Βάση:  ξύλινες νότες, μόσχος

CHYPRE 
σαγηνευτική και δελεαστική

PURE 34
100034
Χαρακτήρας: ελεύθερος, χαρωπός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ίρις, ανανά, υάκινθος, ροζ 

πιπέρι
Καρδιάς:  γιασεμί, λεμόνι
Βάσης:  βανίλια, βετιβέρ, μόσχος

PURE 80
100080 
Χαρακτήρας: εκπληκτικός, ορεκτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  σορμπέ φράουλας, 

κεράσι, ανανάς
Καρδιάς:  καραμελωμένο ποπ κορν, 

βιολέτα, τριαντάφυλλο
Βάσης:  μόσχος, άμβρα, πατσουλί

PURE 372
100372
Χαρακτήρας: κομψός, κλασικός, 

ισορροπημένος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πατσουλί, πράσινο μήλο, 

περγαμόντο, λεμόνι, ροζ 
πιπέρι

Καρδιάς:  σανταλόξυλο, ρόδο, 
μόσχος

Βάσης:  ροδάκινο, μαύρη σταφίδα, 
κρίνος, υλάνγκ-υλάνγκ, 
κεχριμπάρι

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

PURE 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
φρέσκια και αναζωογονητική 
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Ανακαλύψτε νέες, μαγνητικές συνθέσεις που θα σας εκπλήξουν με τον πλούτο των κινούντων την 
περιέργεια συγχορδιών. Φρέσκες και αντιφατικές ή τολμηρές και υπερβολικές - επιλέξτε αυτές που 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον χαρακτήρα σας.

ΝΕΟ PURE  
ΑΝΔΡΙΚΟ

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
φρέσκια και αναζωογονητική
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΞΥΛΟΥ
PURE 718
100718 
Χαρακτήρας: δυναμικός, χαρισματικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πορτοκάλι, λεμόνι, νότες 

αλδεΰδης
Καρδιάς:  μήλο, κάρδαμο, γιασεμί
Βάσης:  βετιβέρ, ξύλο κέδρου, μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ 
ΝΟΤΑ
PURE 721 
100721
Χαρακτήρας: ανοιχτός, θετικός, 

επιτυχημένος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, πεπόνι, πορτοκάλι, 

λεμόνι, λεβάντα, φασκόμηλο, 
πράσινο μήλο

Καρδιάς:  κόλιανδρο, γιασεμί, φρέζια, 
κάρδαμο, κανέλα, πιπέρι

Βάσης:  φασόλι τόνκα, ξύλο κέδρου, 
κεχριμπάρι, μόσχος, κίστος

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ 
δυνατή και ατίθαση
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΡΙΖΩΝ
PURE 719
100719 
Χαρακτήρας: διαφανής, εκπληκτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κυπαρίσσι, κάρδαμο
Καρδιάς:  κασμίρι, φασκόμηλο
Βάσης:  νερόλι, δέρμα, πατσουλί

ΞΥΛΩΔΗ 
κομψή και κλασάτη
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
GOURMAND
PURE 720 
100720
Χαρακτήρας: μοναδικός, ορεκτικός, 

κομψός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ανανάς, αρτεμισία, λεβάντα
Καρδιάς:  τζίντζερ, καρύδα, πιπέρι, 

πικάντικες νότες
Βάσης:  βανίλια, βρύα, ξύλο κέδρου, 

ξηρό ξύλο, νότες γκουρμέ
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Ένα σωστά επιλεγμένο άρωμα αποτελεί την βιτρίνα κάθε ανθρώπου: καθορίζει το εγώ του, τονίζει 
το ταμπεραμέντο του, σκιαγραφεί την προσωπικότητά του. Είναι εξίσου σημαντικό με ένα καλά 
κομμένο κοστούμι. Επιλέξτε λοιπόν το σωστό άρωμα για εσάς.

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΞΥΛΟΥ
PURE 471
100471 
Χαρακτήρας: μυστηριώδης, 

υπερβολικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, πορτοκαλί
Καρδιάς:  κανέλα, καπνός, 

γαρίφαλο
Βάσης:  πατσουλί, φασόλι τόνκα, 

μύρο

PURE 475
100475 
Χαρακτήρας: ζεστός, δελεαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μανταρίνι, 

λεμόνι, κάρδαμο
Καρδιάς:  λεβάντα, γιασεμί, 

κυκλάμινο
Βάσης:  ξύλο κέδρου, μόσχος, 

πατσουλί, φασόλι τόνκα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE 478
100478
Χαρακτήρας: αναζωογονητικός, 

παθιασμένος, μοντέρνος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, yuzu, 

πορτοκάλι, πράσινο μήλο
Καρδιάς:  γεράνι, τζίντζερ, καρπούζι, 

κανέλα, γαρίφαλα
Βάσης:  ξύλο κέδρου, 

σανταλόξυλο, βετιβέρ, 
κεχριμπάρι 

PURE 482
100482
Χαρακτήρας: αναζωογονητικός, 

παθιασμένος, μοντέρνος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, yuzu, 

πορτοκάλι, πράσινο μήλο
Καρδιάς:  γεράνι, τζίντζερ, καρπούζι, 

κανέλα, γαρίφαλα
Βάσης:  ξύλο κέδρου, 

σανταλόξυλο, βετιβέρ, 
κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
PURE 52
100052 
Χαρακτήρας: πιασάρικος, 

συναρπαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μήλο, περγαμόντο, μέντα
Καρδιάς:  γιασεμί, γεράνι, λεβάντα
Βάσης:  κανέλα, γαρίφαλο, 

μόσχος

PURE 465
100465 
Χαρακτήρας: υποδηλωτικός, 

αρωματικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κάρδαμο, περγαμόντο, 

λεμόνι, μέντα, πορτοκάλι
Καρδιάς:  φασκόμηλο, λεβάντα, 

πορτοκαλανθός, φασόλι 
τόνκα, petitgrain

Βάσης:  σανταλόξυλο, βανίλια, 
άμβρα, μόσχος

PURE 481
100481
Χαρακτήρας: μοντέρνος, εκκεντρικός, 

προκλητικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, κυπαρίσσι, 

φρέσκα άνθη
Καρδιάς:  ίρις, λεβάντα, 

ανοιχτόχρωμο ξύλο
Βάσης:  κεχριμπάρι, ίρις, μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΑΜΠΕΡΙΟΥ
PURE 64
100064 
Χαρακτήρας: καλαίσθητος, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, κέδρος, 

γλυκάνισο
Καρδιάς:  δεντρολίβανο, ελαιανθός
Βάσης:  μόσχος, ξύλο γκουαϊάκ, 

φασόλι τόνκα

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
δυνατή και ατίθαση

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ
PURE 224
100224 
Χαρακτήρας: γλυκός, σαγηνευτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, 

γκρέιπφρουτ, γρασίδι
Καρδιάς:  σαφράν, βιολέτα, γιασεμί, 

μοσχοκάρυδο
Βάσης:  ζάχαρη από 

ζαχαροκάλαμο, βανίλια, 
άμβρα

PURE 466
100466 
Χαρακτήρας: σέξι, ενδιαφέρων, 

καπνιστός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, βασιλικό, 

λεβάντα, πορτοκάλι, 
λεμόνι

Καρδιάς:  άνθος μήλου, ηλιοτρόπιο, 
υδάτινες νότες, καρπούζι, 
γαρύφαλλο

Βάσης:  μόσχος, ξύλο κέδρου, 
φασόλι Τόνκα, 
σανδαλόξυλο, ξύλο 
γκουαϊάκ

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

PURE 
ΑΝΔΡΙΚΟ
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PURE 
ΑΝΔΡΙΚΟ ΞΥΛΩΔΗ  

κομψή και κλασάτη 
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ
PURE 55
100055 
Χαρακτήρας: ελαφρύς και συνάμα 

κομψός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  κόλιανδρο, μήλο
Καρδιάς:  θυμίαμα, πιπέρι σετσουάν
Βάσης:  βανίλια, ξύλινες νότες

PURE 472
100472 
Χαρακτήρας: εκφραστικός, 

πολυτελής
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, μαύρη 

σταφίδα, λάιμ
Καρδιάς:  μήλο, ανανάς, 

δεντρολίβανο, ρητίνη 
elemi

Βάσης:  μόσχος, πατσουλί, ξύλο 
κέδρου

PURE 479
100479
Τύπος: φρέσκος, τολμηρός, 

εκλεπτυσμένος
Αρωματικές νότες:
Κεφάλια:  περγαμόντο Σικελίας, 

ιταλικό λεμόνι
Καρδιές:  φύλλα βιολέτας, γεράνι, 

άγριο γιασεμί
Βάση:  λευκός μόσχος, 

βαλανιδιά, ξύλο κέδρου

ΜΕ ΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΗ ΝΟΤΑ
PURE 457
100457 
Χαρακτήρας: φρέσκος, 

μινιμαλιστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, μανταρίνι, 

υδάτινες νότες
Καρδιάς:  γιασεμί, δάφνη
Βάσης:  αμβρα, πατσουλί, βρυα 

δρυός

PURE 474
100474 
Χαρακτήρας: ανεξάρτητος, 

ελκυστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μέντα, λεμόνι
Καρδιάς:  κάρδαμο, πελαργόνιο, 

νότες θάλασσας
Βάσης:  ξύλο κέδρου, μόσχος, 

πατσουλί, σανδαλόξυλο

ΦΟΥΖΕΡ 
σαγηνευτική και κλασική
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΤΕΡΗΣ
PURE 43
100043 
Χαρακτήρας: ενεργοποιητικός, 

εντυπωσιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μανταρίνι, κουμκουάτ, ροζ 

πιπέρι
Καρδιάς:  κόλιανδρο, φρέζια, 

κάρδαμο
Βάσης:  δερμάτινες νότες, ξύλο 

jacaranda

PURE 135
100135 
Χαρακτήρας: εκπληκτικός, έντονος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  πικρό πορτοκάλι, 

μανταρίνι
Καρδιάς:  santolina, φύκια
Βάσης:  κεχριμπάρι, ξύλινες νότες

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΕΒΑΝΤΑΣ
PURE 54
100054 
Χαρακτήρας: ασαφής, φρέσκος
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μέντα, περγαμόντο, ρούμι
Καρδιάς:  ξύλο κέδρου, φασκόμηλο,  
 λεβάντα
Βάσης:  βελανιδιά, βετιβέρ,   
 καστόρι

PURE 473
100473 
Χαρακτήρας: φρέσκος, ευγενής, 

ανθεκτικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  περγαμόντο, ροζ πιπέρι
Καρδιάς:  κεχριμπάρι, λεβάντα
Βάσης:  πατσουλί, βετιβέρ, ξηρό 

ξύλο

PURE 480
100480
Χαρακτήρας: παράξενος, αρμονικός, 

μυστηριώδης
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, περγαμόντο, 

νερόλι
Καρδιάς:  γεράνι, υάκινθος, 

λεβάντα, φασκόμηλο, 
κατιφές

Βάσης:  ξύλο κέδρου, φασόλι 
τόνκα, κεχριμπάρι, βρύα 
δρυός, μόσχος

PURE 483
100483
Χαρακτήρας: ώριμος, ήρεμος, ρετρό
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  μήλο, μανταρίνι, 

πορτοκάλι, κανέλα, 
φασκόμηλο

Καρδιάς:  λεβάντα, πατσουλί, 
δεντρολίβανο

Βάσης:  σανταλόξυλο, ελιά

CHYPRE 
σαγηνευτική και δελεαστική
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
PURE 56
100056 
Χαρακτήρας: αναφλέγων τις 

αισθήσεις, δονητικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  γκρέιπφρουτ, λεβάντα, 

μοσχοκάρυδο, αγιόκλημα
Καρδιάς:  βατόμουρο, ηλιοτρόπιο, 

γαρίφαλο
Βάσης:  ξύλο κέδρου, ρητίνη, 

άρκευθος

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΑΜΠΕΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ 
PURE 110
100110 
Χαρακτήρας: λίγο θρασύς, 

επαναστατικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεβάντα, περγαμόντο, 

κάρδαμο
Καρδιάς:  πορτοκαλανθός, κρίνος 

της κοιλάδας
Βάσης:  μόσχος, άμβρα, βανίλια

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ 
ΝΟΤΑ
PURE 490
100490
Χαρακτήρας: τολμηρός, γραφικός, 

αισθησιακός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  άρκευθος, περγαμόντο, 

σαγκουίνι
Καρδιάς:  κόκκινο θυμάρι, 

μοσχοκάρυδο, 
φασκόμηλο

Βάσης:  μόσχος, πατσουλί, βρύα 
δρυός

ΜΕ ΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΗ 
ΝΟΤΑ
PURE 704
100704
Χαρακτήρας: φρέσκος, ελκυστικός, 

αντιθετικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  λεμόνι, τζίντζερ, μήλο
Καρδιάς:  θαλασσινό αεράκι, 

λεβάντα, πελαργόνιο
Βάσης:  βετιβέρ, φασόλι τόνκα, 

ξύλο κέδρου, κεχριμπάρι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΥ
PURE 134
100134
Χαρακτήρας: αναζωογονητικός, 

συναρπαστικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  νεράντζι, λεμόνι, 

περγαμόντο
Καρδιάς:  δεντρολίβανο, θαλασσινό 

γρασίδι, βιολέτα
Βάσης:  πατσουλί, ξύλο κέδρου, 

άμβρα

PURE 452
100452 
Χαρακτήρας: πολύ αναζωογονητικός, 

αστράπτων
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  αλδεΰδη, μέντα, 

εσπεριδοειδή, υδάτινες νότες
Καρδιάς:  νερόλι, ξύλο κέδρου, πιπέρι, 

κυπαρίσσι
Βάσης:  φασόλια τόνκα, βανίλια, 

βετιβέρ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
φρέσκια και αναζωογονητική 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΕΜΟΝΙΟΥ
PURE 57
100057 
Χαρακτήρας: γεμάτος ηλιοφάνεια, 

αριστοτεχνικός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  δαμάσκηνο, μήλο, 

περγαμόντο
Καρδιάς:  κανέλα, ροζ πιπέρι
Βάσης:  βανίλια, τζαμαϊκανό ρούμι

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
PURE 93
100093 
Χαρακτήρας: μοντέρνος, ζωντανός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  ανανάς, δεντρολίβανο, 

περγαμόντο
Καρδιάς:  κυκλάμινο, λεβάντα, 

γιασεμί, τζίντζερ
Βάσης:  βελανιδιά, κισσός

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l PURE 705

100705
Χαρακτήρας: ζεστός, γοητευτικός, 

καθαρός
Αρωματικές νότες:
Κεφαλής:  υδάτινες νότες, πικάντικες 

νότες, φρουτώδεις νότες
Καρδιάς:  νότες λουλουδιων, 

ξυλώδεις νότες, πράσινες 
νότες

Βάσης:  μόσχος, άμβρα, βρύα
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Αναζητάτε ένα τέλειο στυλάρισμα για το τέλειο ραντεβού σας; Επιλέξτε PHEROMONE. Κάντε τους να 
σας θυμούνται. Χάρη σε αυτά τα αρώματα, κανείς δεν θα σας προσπεράσει αδιάφορα. Οι φερομόνες 
είναι άοσμες ουσίες, οι οποίες προστίθενται στα αρώματα ενισχύοντας την διεγερτική τους δράση. 
Οι φερομόνες είναι ένα μυστικό όπλο του οποίου στόχος είναι η αύξηση της ελκυστικότητας και της 
αυτοπεποίθησης. Ποτέ πριν η αποπλάνηση δεν ήταν τόσο εύκολη.
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120034
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01

120001
33

120033
81

120081

98
120098

436
120436

489
120489

ΦΛΕΡΤ   
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120018
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120020

23
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101
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431
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ UOMO

PHEROMONE 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΑ

ΑΡΩΜΑΤΑ
Άρωμα: 20% | Χωρητικότητα: 50 ml

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l

NEO



Κολωνία (3-5%)

Eau de Toilette (λιγότερο από 16%)

Eau de Parfum (16%)

Αρώματα (20%)

INTENSE (24-30%)
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ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΥ 
INTENSE 23
110023 
Ρομαντικά χαρούμενα

CHYPRE   
σαγηνευτική και δελεαστική 
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 

INTENSE 05
110005 
Αναφλέγει τις αισθήσεις

INTENSE 16
110016  
Δελεαστική γλυκύτητα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
INTENSE 18
110018 
Απαλή πρόκληση

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
 

δυνατή και ατίθαση

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
INTENSE 09
110009
Ανακαλύψτε το μυστικό

INTENSE 436
110436
Προσθέτει αυτοπεποίθηση

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ
INTENSE 98
110098 
Κομψότητα στις μπίζνες

INTENSE 413
110413 
Απελευθερωμένο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ
INTENSE 173
110173  
Εξωτικό ταξίδι 

INTENSE 97
110097
Πάντα στην ώρα

INTENSE 489
110489  
Μια ανάσα καινοτομίας

ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΝΟΤΑ
INTENSE 81
110081 
Φρέσκο και απαλό

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ALDEHYD
INTENSE 21
110021  
Κλασικά

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
 φρέσκια και αναζωογονητική  

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΕΜΟΝΙΟΥ
INTENSE 33
110033 
Αναζωογονητικά και ενεργητικά 

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ  
αισθησιακή και ρομαντικήi
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ 
INTENSE 10
110010  
Ένα άρωμα που προκαλεί

INTENSE 17
110017 
Η δύναμη της αποπλάνησης

INTENSE 25
110025 
Μια γοητευτική σύνθεση

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΟΤΑ 
INTENSE 20
110020
Μια έκρηξη πάθους

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
Άρωμα: 30% 

INTENSE 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΑ  

ΑΡΩΜΑΤΑ
Χωρητικότητα: 50 ml

19,90 EUR
398,00 EUR / 1 l

Ένα άρωμα που διαρκεί. Μια απόλαυση που δεν περνά ποτέ. Τα αρώματα INTENSE εγγυώνται έντονες αισθήσεις οι οποίες εντείνονται 
με κάθε ώρα. Θα τα απολαμβάνετε για απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα χάρη στην προσθήκη έως και 30% αρώματος.

NEO ΑΝΤΡΙΚΑ 
Άρωμα: 24% 

CHYPRE   
σαγηνευτική και δελεαστική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ
INTENSE 56
110056
Αναμφίβολα σύγχρονο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΑΜΠΕΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ
INTENSE 110
110110 
Απελευθερωμένο, αρρενωπό και 
θαρραλέο

ΦΟΥΖΕΡ  
σαγηνευτική και κλασική

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΤΕΡΗΣ
INTENSE 43
110043  
Αντίδοτο για την πλήξη

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΕΒΑΝΤΑΣ
INTENSE 473
110473 
Η ψυχή του επαναστάτη 

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 
 

δυνατή και ατίθαση

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
INTENSE 52
110052 
Ο ορισμός του άνδρα του 21ου 
αιώνα

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΑΜΠΕΡΙΟΥ
INTENSE 64
110064   
Η δύναμη της κομψότητας

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
 

φρέσκια και αναζωογονητική 
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΥ

INTENSE 134
110134
Η ουσία της ελαφρότητας

ΞΥΛΩΔΗ  
κομψή και κλασάτη  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ 
ΦΡΟΥΤΩΝ
INTENSE 472
110472 
Εντυπωσιάζει με τον χαρακτήρα 
του

ΜΕ ΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΗ
ΝΟΤΑ
INTENSE 457
110457 
Διεγείρει τη δράση
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ATOMIZER ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ | 8 ml 
TRAVEL VIAL

Το αγαπημένο σας άρωμα είναι πάντα μαζί σας, ακόμη και στα πιο μακρυνά 
σας ταξίδια. Άνετα και κομψά. Ένας βιδωτός ψεκαστήρας με γυάλινο ένθετο 
επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά. Σε ένα κομψό, ματ αλουμινένιο δοχείο.

Ύψος: 9,5 cm

920045 | ΧΡΥΣΑΦΈΝΙΟΣ 
920090 | ΑΣΗΜΈΝΙΟΣ

7,50 EUR

ATOMIZER ΑΡΩΜΑΤΟΣ



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Λόγω του στρες, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του μεταβαλλόμενου κλίματος, η φροντίδα 
του δέρματος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Εξαιτίας του γρήγορου ρυθμού ζωής, μπορεί κανείς 
εύκολα να το παραμελήσει. Γι’ αυτό αναπτύξαμε καλλυντικά τα οποία, χάρη στα προσεκτικώς 
επιλεγμένα και συμπυκνωμένα συστατικά τους, θα θρέφουν και θα αναζωογονούν το δέρμα σας 
κάθε μέρα. Θα γίνει εκείνο λαμπερό και υγιές σαν να είχε περάσει από θεραπεία στο καλύτερο 
σπα. Ένα ευρύ φάσμα προϊόντων θα παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα, προσφέροντας όχι 

μόνο ανακούφιση για το σώμα, αλλά και ευχαρίστηση και χαλάρωση για εσάς.



ΤΟ 95% ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

95%

46 47

GOLD REGENESIS

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΟ PEELING ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ANTI-AGEING FACE SCRUB

Καθαρίζει αποτελεσματικά και αναζωογονεί το δέρμα, αφήνοντάς το απαλό και 
ελαφρώς λαμπερό. Λόγω των κρυστάλλων κορούνδιου, προσφέρει λεπτομερή 
απολέπιση της επιδερμίδας, παρέχοντας την επίδραση μιας καλλυντικής 
μικροδερμοαπόξεσης.

 ` με γλυκόριζα, η οποία εξισορροπεί πανέμορφα τον τόνο του δέρματος και 
έχει αντιοξειδωτική δράση, επιβραδύνοντας τη διαδικασία γήρανσης

 ` εμπλουτισμένο με καταπραϋντικά, ενυδατικά και αναγεννητικά ενεργά 
συστατικά

 ` προετοιμάζει τέλεια το δέρμα για περαιτέρω φροντίδα
 ` συνιστάται για όλους τους τύπους δέρματος, ειδικά το ξηρό και ώριμο

50 ml | 512007

34,90 EUR
698,00 EUR / 1 l

ΛΑΔΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
SHIMMERING BODY OIL

Κάνει το δέρμα λαμπερό, μεταξένια απαλό και ενυδατωμένο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Το έλαιο σπόρων σταφυλιού λειαίνει, αναζωογονεί 
και θρέφει ενώ μαζί με τη βιταμίνη Ε επιβραδύνει την διαδικασία 
της γήρανσης. Το γλυκό αμυγδαλέλαιο βελτιώνει την ελαστικότητα 
αποτρέποντας τις ραγάδες. Το ηλιέλαιο ενισχύει το φράγμα των λιπιδίων 
και επιδεικνύει ομαλοποιητική δράση.

 `  χάρη στις κηλίδες χρυσού, υπογραμμίζει όμορφα τον τόνο του 
δέρματος

 ` περιέχει ένα πολύτιμο κοκτέιλ αναζωογονητικών συστατικών
 ` απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρή μεμβράνη
 ` ιδανικό για κάθε τύπο δέρματος

100 ml | 512006

27,90 EUR
279,00 EUR / 1 l

NEO

Η βάση της φροντίδας του ώριμου δέρματος είναι η βέλτιστη ενυδάτωση, σύσφιξη, αναγέννηση 
και μείωση των ρυτίδων. Η πολυτελής σειρά GOLD REGENESIS δημιουργήθηκε με γνώμονα τις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες του.
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ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ 
ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

GOLD REGENESIS

ΚΟΛΛΟΕΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣ  
ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
• μειώνει τις υπάρχουσες ρυτίδες και 

αποτρέπει τον σχηματισμό νέων
• διεγείρει την σύνθεση κολλαγόνου και 

ελαστίνης, διασφαλίζοντας την σωστή 
τάνυση και ελαστικότητα του δέρματος

• επηρεάζει την βέλτιστη ενυδάτωση του 
δέρματος

• διευκολύνει τη διείσδυση των δραστικών 
συστατικών στα βαθύτερα στρώματα

• διεγείρει την ανταλλαγή μικροστοιχείων 
εντός του δέρματος, συμβάλλοντας στην 
εντατική θρέψη του

• αποκαθιστά την φυσική λάμψη και την 
ζωτικότητα του δέρματος

• ενεργοποιεί το φυσικό ανοσοποιητικό 
σύστημα του δέρματος, αυξάνοντας 
την ανθεκτικότητά του στις βλαβερές 
συνέπειες των εξωτερικών παραγόντων

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ
ANTI-AGEING EYE CREAM

Περιέχει ένα πολύτιμο σύμπλεγμα βιομιμητικών πεπτιδίων - το εξαπεπτίδιο-8 εξομαλύνει τις μιμικές ρυτίδες 
και, χάρη στις δερματικές του χαλαρωτικές ιδιότητες, επηρεάζει τη διαδικασία σχηματισμού τους ενώ το 
τετραπεπτίδιο-5 μειώνει την ορατότητα των σκιών και των σακούλων κάτω απ’ τα μάτια.

 ` αποκαθιστά την ελαστικότητα και την απαλότητα του δέρματος
 ` καταπολεμά τα σημάδια γήρανσης και κόπωσης
 ` με bisabolol από χαμομήλι, το οποίο έχει αντιγηραντικές 
και καταπραϋντικές ιδιότητες

 ` για χρήση τόσο το πρωί όσο και το βράδυ

20 ml | 512002

24,90 EUR
1245,00 EUR / 1 l

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ
ANTI-AGEING DAY CREAM

Περιέχει λαμπερό κολλοειδές χρυσό και ρεσβερατρόλη από ερυθρά σταφύλια, τα οποία επηρεάζουν την 
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης που ευθύνονται για την σωστή τάνυση του δέρματος.

 ` σωτήριο για το δέρμα που χρειάζεται σύσφιξη
 ` το λειαίνει τέλεια και αποκαθιστά την ελαστικότητά του
 ` με θρεπτικό βούτυρο καριτέ και ενυδατικό υαλουρονικό οξύ
 ` εμπλουτισμένο με ένα σύμπλοκο κηραμιδίων που ενισχύει τον φυσικό προστατευτικό φραγμό του 
δέρματος

50 ml | 512003

28,90 EUR
578,00 EUR / 1 l

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΝΥΚΤΟΣ
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Αναπτύχθηκε ώστε να ανανεώνει το δέρμα κατά την διάρκεια του ύπνου, όταν τα κύτταρά του χωρίζονται και 
αναγεννώνται πολύ πιο έντονα. Χάρη στην πλούσια σε έλαιο jojoba, argan, τριαντάφυλλο και λάδια καρύδας 
φόρμουλά του καθώς και στο σύμπλεγμα από κηραμίδια, προσφέρει βαθιά θρέψη, αποκαθιστώντας την λάμψη του.

 ` λειαίνει και τονώνει τέλεια το δέρμα, καταπολεμώντας τα σημάδια της γήρανσης
 ` με ρεσβερατρόλη από ερυθρά σταφύλια που έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες
 ` εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη, η οποία μειώνει την τραχύτητα του δέρματος και βελτιώνει το χρώμα 
και την λειτουργία του προστατευτικού φραγμού

50 ml | 512004

28,90 EUR
578,00 EUR / 1 l

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ
ΛΟΣΙΟΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL
ANTI-AGEING GEL TONER

Αποκαθιστά το pH του δέρματος, προετοιμάζοντάς το τέλεια 
για την εφαρμογή περαιτέρω καλλυντικών. Περιέχει υπέροχα 
καταπραϋντικό ροδόνερο και θαυμάσια ενυδατικό 
υαλουρονικό οξύ.

 ` με μια ήπια φόρμουλα χωρίς αλκοόλ
 ` απορροφάται εύκολα χάρη στη μοναδική 
συνοχή της γέλης

 ` δεν είναι κολλώδες και δεν αφήνει δυσάρεστο 
αίσθημα τεντώματος του δέρματος

 ` αφήνει το δέρμα ανανεωμένο και απαλό

150 ml | 512001

11,90 EUR
79,33 EUR / 1 l
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β-GLUCAN ACTIVE

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
MOISTURISING BODY BALM

Ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα, προσδίδοντάς του σφριγηλότητα και ελαστικότητα. 

 ` με τριγλυκερίδια καπρυλικού και καπρικού οξέος, τα οποία ενισχύουν τον λιπιδικό 
φραγμό της επιδερμίδας, λιπαίνουν απαλά και αποτρέπουν την απώλεια ύδατος

 ` για κάθε τύπο δέρματος

300 ml | 513008

13,90 EUR
46,33 EUR / 1 l

ΑΝΤΙΚΥΤΤΑΡΙΔΙΚΗ ΛΟΤΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
ANTICELLULITE BODY BALM

Περιέχει το μοναδικό σύμπλεγμα Anticellulite Forte που διαμορφώνει την σιλουέτα 
και ενισχύει τους ιστούς. Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, μειώνει σταδιακά το λεγόμενο 
δέρμα-πορτοκαλόφλουδα. 

 ` λεπταίνει ορατά τους μηρούς, τους γοφούς, τους γλουτούς και την κοιλιακή 
περιοχή

 ` με εκχύλισμα βοτάνων σεντέλλας της ασιατικής, η οποία διεγείρει την παραγωγή 
κολλαγόνου και ελαστίνης, αποκαθιστώντας την κατάλληλη πυκνότητα και 
ελαστικότητα του δέρματος και αποτρέποντας το σχηματισμό ραγάδων 

300 ml | 513009

13,90 EUR
46,33 EUR / 1 l

Μια σειρά καλλυντικών των οποίων το σημαντικότερο συστατικό είναι μια καλλυντική ανακάλυψη: η 
καινοτόμος και φυσική β-γλυκάνη βρώμης. Τα καλλυντικά γενικής χρήσης συνιστώνται τόσο για τις κυρίες 
όσο και για τους κύριους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους είναι εκπληκτικά.

ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACE SERUM

Προορίζεται για τακτική χρήση ως υποκατάστατο της κρέμας, κατά 
προτίμηση το πρωί και το βράδυ, καθώς και σε επιλεγμένες περιοχές του 
προσώπου και του σώματος που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα.

 ` ένα μοντέρνο καλλυντικό που δρα έντονα
 ` συνιστάται για το ευαίσθητο, ταλαιπωρημένο και ξηρό δέρμα
 ` για όλους τους τύπους δέρματος

30 ml | 513002

19,90 EUR
663,33 EUR / 1 l

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΧΕΡΙΩΝ
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

Δημιουργήθηκε ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ξερού, πολύ 
κατεστραμμένου δέρματος των χεριών, τα οποία εκτίθεται συνεχώς σε 
επιβλαβείς εξωτερικούς παράγοντες. Θρέφει και λειαίνει εντατικά το δέρμα 
ενώ βελτιώνει την κατάσταση των νυχιών, δίνοντάς τους μια υγιή και 
καλλωπισμένη εμφάνιση.

 ` φόρμουλα με βάση τη β-γλυκάνη, το ρύζι, το καστορέλαιο και την 
αλλαντοΐνη

50 ml | 513007

10,90 EUR
218,00 EUR / 1 l 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ 3 ΣΕ 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Εξαιρετικά ήπια φόρμουλα με ανάλαφρη υφή. Αφαιρεί τέλεια το μακιγιάζ, 
είναι επίσης αδιάβροχο, αφαιρεί αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες και τονίζει, 
αφήνοντας το πρόσωπο απαλό και θρεμμένο.

 ` η δύναμη των συστατικών: β-γλυκάνη βρώμης, πανθενόλη, γλυκό 
αμυγδαλέλαιο, βιταμίνη Ε, φυτικό απόσταγμα, ροδόνερο από 
τριαντάφυλλο της Δαμασκού

 ` δεν απαιτεί ξέπλυμα

200 ml | 513001

10,90 EUR
54,50 EUR / 1 l 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ Β-ΓΛΥΚΑΝΗΣ  
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
• εξασφαλίζει στο δέρμα 

βέλτιστη ενυδάτωση
• διεγείρει την παραγωγή 

κολλαγόνου, το οποίο 
έχει αναζωογονητικό και 
αντιγηραντικό αποτέλεσμα

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

• κάνει το δέρμα ελαστικό και 
τεντωμένο, καθιστώντας το 
ελαστικό και απαλό

• αποτελεί έναν φυσικός 
παράγοντας που 
προστατεύει από την 
υπεριώδη ακτινοβολία



ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Μια αποκλειστική σειρά καλλυντικών περιποίησης με αρώματα που συνεργάζονται αρμονικά 
με τα δημοφιλέστερα αρώματα Federico Mahora.

52 53

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 
PERFUMED SHOWER GEL 

Καθαρίζει σχολαστικά το σώμα, αφήνοντας επάνω του την μυρωδιά των 
ομορφότερων αρωμάτων.

 ` κακομαθαίνει τις αισθήσεις με την μεταξένια του υφή
 ` περιέχει ενυδατική και αναγεννητική πανθενόλη

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: 
18 (507018), 20 (507020), 33 (507033), 81 (507081), 
171 (507171), 173 (507173), 366 (507366), 489 (507489), 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΛΣΑΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ
PERFUMED BODY BALM 

Περιβάλλει το δέρμα με το άρωμα των πιο όμορφων αρωμάτων. 
Περιέχει ενυδατικά και ενεργώς αναγεννητικά συστατικά.

 ` με βιταμίνη Ε, Β5 και αλλαντοΐνη

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: 
18 (506018), 20 (506020), 33 (506033),  
81 (506081), 173 (506173), 366 (506366), 
489 (506489), 809 (506809)
ΑΡΩΜΑΤΑ UNISEX:  
900 (506900)

300 ml 

9,90 EUR
33,00 EUR / 1 l

809 (507809)
ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: 
52 (507052), 134 (507134), 199 (507199), 472 (507472), 473 
(507473), 815 (507815), 823 (507823)
ΑΡΩΜΑΤΑ UNISEX: 
900 (507900), 910 (507910), 913 (507913)

300 ml 

9,90 EUR
33,00 EUR / 1 l

NEO

NEO

COMING
SOON

COMING
SOON



ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΣΩΜΑΤΟΣ
PERFUMED BODY SPRAY 

Αφήνει ένα σαγηνευτικό άρωμα στο δέρμα που διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια 
τέλεια εναλλακτική λύση για τα αρώματα ως ενισχυτικό του αρώματος.

 `  μοσχοβολά σαν τις πιο όμορφες συνθέσεις PURE ROYAL

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: 
366 (523366), 809 (523809)  

ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: 
199 (523199)

ΑΡΩΜΑΤΑ UNISEX: 
900 (523900), 910 (523910), 913 (523913)  

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ MIST ΣΩΜΑΤΟΣ
PERFUMED BODY MIST 

Δρα σαν θαλασσινό αεράκι, παρέχοντας ένα άμεσο δροσιστικό αποτέλεσμα. Αφήνει στο δέρμα 
ένα όμορφο άρωμα PURE.

 ` περιέχει ένα εξαιρετικό μαλακτικό - λάδι καρύδας διασκορπισμένο σε νερό, με καλλυντική 
δράση

 ` ιδανικό για τις ζεστές μέρες ως εναλλακτικό για τα αρώματα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: 
18 (521018), 20 (521020), 372 (521372), 489 (521489)   

150 ml

15,90 EUR
106,00 EUR / 1 l

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ROLL 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Χάρη στον συνδυασμό των αντιιδρωτικών ιδιοτήτων με την αρωματική σύνθεση, παρέχει μια 
αίσθηση άνεσης και φρεσκάδας.

 ` εξαλείφει τις επιπτώσεις της υπερβολικής εφίδρωσης
 ` δεν αφήνει ίχνη στα ρούχα
 ` δεν περιέχει αλκοόλ
 ` με μεγάλη γκάμα αρωμάτων

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: 18 (508018), 20 (508020), 33 (508033), 81 (508081), 
173 (508173)

ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: 52 (508052), 134 (508134), 199 (508199), 472 (508472), 
473 (508473)
50 ml 

6,90 EUR
138,00 EUR / 1 l

ΑΟΣΜΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ROLL UNISEX
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Το roll-on γενικής χρήσης μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε άρωμα. 
Παρέχει μακροχρόνια προστασία από δυσάρεστες οσμές.

 ` για γυναίκες και άνδρες
 ` δεν λεκιάζει τα ρούχα
 ` δεν περιέχει αλκοόλ

50 ml | 508000 

6,90  EUR
138,00 EUR / 1 l

NOWY ZAPACH

150 ml

16,90 EUR
112,67 EUR / 1 l

NEO

ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ
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Χωρίς ερεθισμούς, γύρισμα των τριχών προς το δέρμα, αίσθημα ξηρότητας - φροντίστε το δέρμα σας κατά 
τη διάρκεια του ξυρίσματος και κατόπιν αυτού.

ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
SHAVING FOAM FOR WOMEN
Δημιουργήθηκε ειδικά για το ευαίσθητο, θηλυκό δέρμα. Το αφήνει απαλό και ευχάριστο στην αφή. Μαλακώνει 
αποτελεσματικά τις τρίχες εξασφαλίζοντας λεπτομερές και άνετο ξύρισμα.

 ` εμπλουτισμένο με αλλαντοΐνη, που καταπραΰνει τέλεια και μειώνει τον κίνδυνο κοκκινίσματος
 ` φόρμουλα ιδανική τόσο για τα πόδια όσο και για τις ευαίσθητες περιοχές των μασχαλών ή του μπικίνι

 ` με την πανέμορφη μυρωδιά των αρωμάτων PURE 18

250 ml | 516018

7,90 EUR
31,60 PLN / 1 l

REFRESHING 
COLLECTION

AFTERSHAVE 
AFTERSHAVE 

Το aftershave με έντονο άρωμα αποτελεί 
το τέλειο επιστέγασμα ενός τέλειου ξυρίσματος. 
Η δροσιστική μενθόλη προσφέρει ευχάριστη 
αίσθηση δροσιάς.

 ` με αλλαντοΐνη, η οποία εξαλείφει το αίσθημα 
τραβήγματος και καταπραΰνει το δέρμα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΩΜΑΤΑ:   
52 (509052), 134 (509134), 199 (509199)

100 ml

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 l

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ
AFTERSHAVE BALM

Περιέχει συστατικά που καταπραΰνουν και 
ενυδατώνουν το ερεθισμένο δέρμα του προσώπου 
μετά το ξύρισμα ενώ ταυτόχρονα απορροφάται καλά, 
εξασφαλίζοντας άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της 
ημέρας.

 ` με θρεπτικό έλαιο μακαντέμια
 ` με αναγεννητική πανθενόλη

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΩΜΑΤΑ:  
52 (510052), 134 (510134), 199 (510199)

50 ml

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
SHAVING FOAM

Η σωστή σύσταση του κρεμώδους αφρού μαλακώνει 
αποτελεσματικά τα σκληρά γένια, καθιστώντας 
το ξύρισμα ευκολότερο. Ενυδατώνει τέλεια και βοηθά 
στην ανακούφιση της ερυθρότητας και του 
ερεθισμού που προκαλείται από το ξύρισμα.

 ` εξασφαλίζει λεπτομερές και άνετο ξύρισμα
 ` περιέχει δροσιστικό εκχύλισμα μέντας
 ` με την δροσιστική μυρωδιάτων αρωμάτων 
PURE 134  

250 ml | 516134

7,90 EUR
31,60 EUR / 1 



ΦΥΣΙΚΟ ΖΑΧΑΡΕΝΙΟ PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ 
NATURAL SUGAR BODY SCRUB

Μια δόση μελιού, βιταμινών και ελαίων για το θαμπό δέρμα. 
Χάρη στη βιταμίνη Ε, το σογιέλαιο και το ηλιέλαιο, έχει 
αντιγηραντικές ιδιότητες. Περιέχει βούτυρο καριτέ, το οποίο 
αναγεννά τέλεια την κατεστραμμένη επιδερμίδα και την 
προστατεύει από τους επιβλαβείς εξωτερικούς παράγοντες.

 `  καθαρίζει, φωτίζει και αναζωογονεί το δέρμα
 ` με λάδι αμυγδάλου για την αποφυγή ραγάδων
 ` για χρήση 1-2 φορές την εβδομάδα

200 ml | 515006

27,90 EUR
139,50 EUR / 1 l

ΦΥΣΙΚΟ PUDDING ΣΩΜΑΤΟΣ
NATURAL BODY PUDDING

Καθημερινό κοκτέιλ συστατικών για νεανική εμφάνιση. Περιέχει 
λίτσι, λάδι καρύδας και καφεΐνη που επιβραδύνουν τις διαδικασίες 
γήρανσης του δέρματος καθώς και αναζωογονητικό-ενυδατικό 
βούτυρο καριτέ. Χάρη στην αλλαντοΐνη και την πανθενόλη, 
μαλακώνει την επιδερμίδα και καταπραΰνει τους ερεθισμούς, 
επιταχύνοντας την αναγέννησή της.

 ` ενυδατώνει και δίνει ελαστικότητα στο δέρμα, 
αποκαθιστώντας τη νεανική του εμφάνιση

 ` με λάδι αβοκάντο για βελτίωση της τάνυσής του
 ` για χρήση το πρωί και το βράδυ

200 ml | 515007

27,90 EUR
139,50 EUR / 1 l

ΤΟ 99% ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

99%
ΤΟ 96% ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

96%

5958

HELLO HONEY MANUKAHELLO HONEY

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Το μέλι manuka θεωρείται το πιο υγιεινό στον κόσμο – τίποτα το περίεργο, αποτελεί έναν πραγματικό πλούτο βιταμινών, 
μετάλλων, σακχάρων και φλαβονοειδών που έχουν ευεργετική επίδραση τόσο στον οργανισμό όσο και στο δέρμα – το 
ενυδατώνει, το λειαίνει, το καταπραΰνει και το αναζωογονεί. Είναι μοναδικό όχι μόνο λόγω των ιδιοτήτων του, αλλά και 
στη μέθοδο απόκτησής του. Αυτό το πολύτιμο συστατικό βρίσκεται στο νέκταρ και τη γύρη των λουλουδιών τσαγιού που 
φυτρώνει αποκλειστικά στη Νέα Ζηλανδία.

ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ
SUGAR BODY SCRUB

Καθαρίζει τέλεια, λειαίνει και θρέφει έντονα 
το δέρμα. Αποκαθιστά την απαλότητα και την 
ελαστικότητά του.

 ` με αργανέλαιο, το οποίο προστατεύει 
την επιδερμίδα από το στέγνωμα, 
βελτιώνει την ελαστικότητά του και 
καθυστερεί την διαδικασία γήρανσης

 ` με γλυκό αμυγδαλέλαιο με ενισχυτικές 
ιδιότητες, πλούσιο σε μαγνήσιο, κάλιο, 
ψευδάργυρο και βιταμίνες: E, 
PP και της ομάδος B

150 ml | 515003

10,90 EUR
72,67 EUR / 1 l

PUDDING ΣΩΜΑΤΟΣ
BODY PUDDING

Μακροχρόνια και έντονη ενυδάτωση και 
απαλότητα σατέν. Ένα βούτυρο με υπέροχο 
άρωμα και εξαιρετικά αφράτη υφή. 
Απλώνεται ευχάριστα και απορροφάται 
γρήγορα.

 ` με γλυκό αμυγδαλέλαιο και εκχύλισμα 
μελιού, που ενυδατώνουν τέλεια το δέρμα

 ` με θρεπτικό βούτυρο καριτέ

130 ml | 515004

10,90 EUR
83,85 EUR / 1 l

ΝΕΚΤΑΡ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ
NECTAR BODY WASH

Μαλακό και μυρωδάτο δέρμα χάρη σε ένα 
ήπιο υγρό με λεπτή, ελαιώδη συνοχή. Το 
νέκταρ καθαρίζει και φροντίζει το σώμα. 

 ` περιέχει εκχύλισμα μελιού, γαλακτικό 
οξύ και αλλαντοΐνη, τα οποία 
εξασφαλίζουν την σωστή ενυδάτωση 
του δέρματος

 ` με εκχυλίσματα φραγκόσυκων, 
αχλαδιών και παθανθούς (marakuja)

220 ml | 515005

6,90 EUR
31,36 EUR / 1 l

Αντλώντας από τους θησαυρούς της φύσης, λάβαμε ό, τι το καλύτερο - εκχύλισμα μελιού - και το 
συνδυάσαμε με συστατικά φροντίδας του δέρματος, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε την γλυκιά 
φροντίδα κάθε μέρα.

NEO



ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
INTIMATE HYGIENE WASH

Πλένει απαλά, παρέχοντας μια αίσθηση 
καθαριότητας και φρεσκάδας. Ενισχύει το 
φυσικό προστατευτικό φράγμα των ευαίσθητων 
περιοχών και αποκαθιστά το κατάλληλο pH τους.   

 ` καταπραΰνει τους ερεθισμούς, ενυδατώνει 
και μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης

 ` με αντλία υγιεινής

200 ml | 514005

7,90 EUR
39,50 EUR / 1 l

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
PEEL-OFF 
PEEL-OFF FACIAL MASK

Προσφέρει απαλή απολέπιση των νεκρών 
κυττάρων του δέρματος, καθαρίζει τέλεια 
και συσφίγγει τους πόρους. Αποτρέπει 
το γυάλισμα του δέρματος, του δίνει 
απαλότητα, ελαστικότητα και μια 
ευχάριστη αίσθηση δροσιάς.

 ` με καταπραϋντικό εκχύλισμα 
γιασεμιού και εκχύλισμα φλοιού 
δέντρου Enantia chlorantha που 
ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος

 ` για φυσιολογικό, μεικτό 
και λιπαρό δέρμα

50 ml | 514002

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

ΤΟΝΕΡ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACIAL TONER

Αποκαθιστά το σωστό pH του 
δέρματος και του εξασφαλίζει 
κατάλληλο επίπεδο ενυδάτωσης. 
Τόνερ σε μορφή σπρέι. 
Αποκαθιστά το σωστό pH του 
δέρματος και του εξασφαλίζει 
κατάλληλο επίπεδο ενυδάτωσης.

 ` με έναν βολικό ψεκαστήρα
 ` μη αλκοολούχο

150 ml | 514003

8,90 EUR
59,33 EUR / 1 l

ΤΖΕΛ-ΚΡΕΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
FACIAL GEL-CREAM

Απορροφάται αμέσως. 
Ενυδατώνει, θρέφει και 
καταπραΰνει εντατικά το δέρμα. 
Του προσφέρει βελούδινη 
απαλότητα και φρέσκια, υγιή 
εμφάνιση.

 ` με εξαιρετικά ελαφριά 
φόρμουλα

 ` ιδανικό υπό το μακιγιάζ

50 ml | 514008

8,90 EUR
178,00 EUR / 1 l

ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACIAL CLEANSING FOAM

Ήπιος αλλά αποτελεσματικός 
και πλούσιος σε ενυδατικά 
συστατικά. Ξεπλένει το μακιγιάζ 
και τις ακαθαρσίες, καθώς και 
αναζωογονεί και καταπραΰνει 
το δέρμα.

 ` πολύ αποδοτικό 
(μία δόση = μία πλύση)

 ` ιδανικό για καθημερινή 
φροντίδα 

150 ml | 514009

8,90 EUR
59,33 EUR / 1 l

ALOE VERA 

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ PEELING ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ENZYMATIC FACIAL PEELING

Μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στα 
παραδοσιακά peeling. Καθαρίζει και λειαίνει το 
δέρμα, αφήνοντάς το αναζωογονητικό και λαμπερό. 
Περιέχει εκχύλισμα ανανά πλούσιο σε βρομελίνη 
- ένα ένζυμο που διώχνει τα νεκρά επιδερμικά 
κύτταρα και εξισορροπεί τον χρωματισμό του 
δέρματος.

 ` χάρη στην αλόη και την αλλαντοΐνη, 
αναζωογονεί και καταπραΰνει 

 ` με γλυκερίνη, η οποία εξασφαλίζει ένα 
επαρκές επίπεδο ενυδάτωσης

 ` ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, 
συμπεριλαμβανομένου του ξηρού και 
αφυδατωμένου

50 ml | 514006

8,90 EUR
178,00 EUR / 1 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Το δέρμα γίνεται λείο και ελαστικό, ανακτά την λάμψη και 
την φρέσκια εμφάνισή του. Περιέχει αλόες, υαλουρονικό 
οξύ και γλυκερίνη που παρέχουν ενυδάτωση μακράς 
διαρκείας και επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης.

 ` με κρεμώδη υφή
 ` περιέχει εκχυλίσματα βατόμουρου και φραγκοστάφυλου 
με συσφικτικό και ελαστικό αποτέλεσμα

 ` με λάδι αβοκάντο και βούτυρο καριτέ, που θρέφουν 
το δέρμα και ενισχύουν την υδρολιπιδική του στρώση

 ` ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, επίσης το 
ξηρό και αφυδατωμένο

50 ml | 514007

8,90 EUR
178,00 EUR / 1 l

Η Αλόη είναι ένας πραγματικός πλούτος βιταμινών A, B, C και E καθώς και ανόργανων συστατικών όπως 
ψευδάργυρος, σελήνιο και χαλκός. Τίποτα τοπαράξενο λοιπόν ότι χρησιμοποιείται στην ιατρική και 
την κοσμετολογία εδώ και αιώνες. Εμείς εκτιμούμε επίσης τις πολύτιμες ιδιότητές του, δημιουργώντας 
τα προϊόντα από τη σειρά ALOE VERA.

6160

ΝΕΑ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ

ΝΕΑ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ



6362

COMPLETE CARE 
Τι πρέπει να κάνουμε για να μοιάζουμε εκπληκτικά κάθε μέρα; Η συνταγή μας είναι απλή. Προσφέρει 
καλώς περιποιημένο και ενυδατωμένο δέρμα. Χάρη στα καλλυντικά COMPLETE CARE η περιποίηση του 
προσώπου, των χεριών και του σώματος είναι εξαιρετικά εύκολη και ευχάριστη.

NEO

ΣΑΠΟΥΝΙ
SOAP BAR

Αφρίζει τέλεια, καθαρίζοντας σχολαστικά ολόκληρο το σώμα. 
Περιέχει πολύτιμο έλαιο αβοκάντο, πλούσιο σε βιταμίνες, ακόρεστα 
λιπαρά οξέα και αμινοξέα.

 ` με ευχάριστο, λεπτό άρωμα
 ` με ενυδατική γλυκερίνη και θρεπτικό βούτυρο καριτέ
 ` με ελαιόλαδο, που αφήνει το δέρμα μεταξένια μαλακό και απαλό
 ` δεν περιέχει χρωστικές

100 g | 501021

4,90 EUR
4,90 EUR / 100 g

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΧΕΡΙΩΝ 
CLEANSING ANTIBACTERIAL HAND GEL 

Αποτρέπει την εξάπλωση βακτηρίων στην επιφάνεια του δέρματος, 
βοηθώντας στην προστασία του. Περιέχει εκχύλισμα αλόη και 
πανθενόλη με καλλυντική δράση. 

 `  καθαρίζει τα χέρια χωρίς χρήση νερού
 ` ιδανικό για χρήση εκτός σπιτιού - στα ταξίδια, 
την εργασία ή τον περίπατο

50 ml | 501022

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
COMPLETE CARE CREAM

Χάρη στη μοναδική, απαλή φόρμουλα, είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των 
ευαίσθητων καθώς και των παιδιών από 3 ετών. Αφήνει μια λεπτή προστατευτική μεμβράνη ενώ τα συστατικά της 
ενυδατώνουν και εξομαλύνουν ιδανικά το δέρμα του προσώπου, του σώματος και των χεριών.

 ` περιέχει έλαια καρύδας και αβοκάντο που ενισχύουν την προστατευτική ασπίδα του δέρματος
 ` με πανθενόλη και αλλαντοΐνη, που καταπραΰνουν τους ερεθισμούς και έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
 ` με σύμπλεγμα βιταμινών C και E που καθυστερούν τη διαδικασία γήρανσης

30 ml | 501001

8,90 EUR
296,67 EUR / 1 l

ΜΙΚΡΗ ΚΡΕΜΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΣΗ

Αυτό το καλλυντικό αξίζει να το έχετε πάντα μαζί σας. Είναι ιδανικό για τα 
ταξίδια. Έχει μικρό μέγεθος, ώστε να χωράει ακόμη και σε ένα μικρό τσαντάκι.

ΚΡΕΜΩΔΕΣ ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΣ
COMPLETE CARE SHOWER GEL 

Καθαρίζει τέλεια το σώμα, αφήνοντας μια αίσθηση απαλότητας. Σχεδιασμένο για όλους τους τύπους δέρματος, επίσης 
για παιδιά από 3 ετών. Περιέχει αμυγδαλέλαιο, το οποίο αποτρέπει την αφυδάτωση του δέρματος, ενυδατώνει έντονα 
και λειαίνει. 

 ` αφρίζει απαλάκαι περιέχει ήπια απορρυπαντικά
 ` με πανθενόλη και καταπραϋντική αλλαντοΐνη

250 ml | 501002

8,90 EUR
35,60 EUR / 1 l

ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

Η πλούσια φόρμουλα, που περιλαμβάνει λάδι αμυγδάλου, λάδι καρύδας, πανθενόλη, αλλαντοΐνη και βισαβολόλη, ενυδατώνει 
έντονα, τονώνει και θρέφει το δέρμα. Λειαίνει τέλεια την τραχιά και ξηρή επιδερμίδα, αφήνοντάς την απαλή και λεία.

 ` χάρη στην προσεκτικώς επιλεγμένη φόρμουλα, λιπαίνει απαλά το δέρμα, προσφέροντας άμεση αίσθηση 
άνεσης και ενυδάτωσης

 ` έχει καταπραϋντικό και ηρεμιστικό αποτέλεσμα και προστατεύει από την ξηρότητα

250 ml | 501003

8,90 EUR
35,60 EUR / 1 l



6564 

COMPLETE CARE 

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ PEELING ΧΕΡΙΩΝ
SMOOTHING HAND PEELING

Η θεραπεία πήλινγκ, θα αφήσει το δέρμα των χεριών σας εξαιρετικά 
απαλό, ενυδατωμένο και πιο ελαστικό. Λόγω του ηφαιστειακού περλίτη και 
του κελύφους καρυδιού σε σκόνη, αφαιρεί απαλά την νεκρή επιδερμίδα, 
τονώνοντας την ανανέωσή της.

 ` λειαίνει τέλεια ακόμη και τα πιο στεγνά και σκασμένα χέρια
 ` προετοιμάζει τέλεια το δέρμα για περαιτέρω θεραπείες ομορφιάς
 ` με πανθενόλη, αλλαντοΐνη και τριγλυκερίδια με καταπραϋντικές 
ιδιότητες

100 ml | 501005

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ
NOURISHING HAND CREAM

Χάρη στην πλούσια φόρμουλα, βελτιώνει ορατά την κατάσταση των χεριών. 
Ο συνεργιστικός συνδυασμός ουρίας και γλυκερίνης παρέχει εντατική και 
μακράς διαρκείας ενυδάτωση. Το γλυκό αμυγδαλέλαιο και το βούτυρο καριτέ 
που περιέχονται στην κρέμα έχουν εξαιρετικές θρεπτικές, αναζωογονητικές 
και λιπαντικές ιδιότητες.

 ` απλώνεται καλά
 ` με πανθενόλη και αλλαντοΐνη που δρουν καταπραϋντικά στο 
σκασμένο δέρμα

 ` αφήνει μια λεπτή προστατευτική μεμβράνη που αποτρέπει την 
ξήρανση

100 ml | 501004

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

ΝΕΑ 
ΦΟΡΜΑΛΑ

ΥΠΕΡ-ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Η ουρία είναι ένα από τα κύρια συστατικά του NMF - ενός φυσικού ενυδατικού παράγοντα για το δέρμα - και ένα 
εξαιρετικό υγραντικό, δηλαδή μια ουσία που δεσμεύει το ύδωρ, του οποίου η ποσότητα στον οργανισμό μειώνεται με 
την ηλικία. Η υψηλή συγκέντρωση ουρίας, ύψους 10%, έχει επίσης κερατολυτική δράση - βοηθά στην απολέπιση της 
κεράτινης στιβάδας, την μαλακώνει και την εξομαλύνει ενώ αυξάνει τη διαπερατότητά της, η οποία διευκολύνει την 
απορρόφηση άλλων δραστικών ουσιών που περιέχονται στο καλλυντικό. Με τέλεια ενυδατωμένα και λεία πόδια, θα 
μπορεσετε να διαβείτε άνετα τη ζωη.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΡΕΜΑ 
ΠΟΔΙΩΝ 
ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Ενυδατώνει εντατικά ακόμη και το πολύ ξηρό 
δέρμα των πελμάτων. Χάρη στα μαλακτικά και 
εξομαλυντικά συστατικά του, υποστηρίζει τέλεια 
τη φροντίδα των πτερνών που είναι επιρρεπή 
σε ρωγμές. Όταν χρησιμοποιείται συστηματικά, 
μειώνει την παχιά επιδερμίδα. 

 ` με υψηλή περιεκτικότητα σε ουρία
 ` με θρεπτικό κερί μέλισσας, βούτυρο καριτέ 
και έλαιο μακαντέμια

 ` επαναφέρει την απαλότητα και την 
ελαστικότητα στο δέρμα των πελμάτων 

75 ml | 501020

7,90 EUR
105,33 EUR / 1 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ PEELING 
ΠΟΔΙΩΝ
SOFTENING FOOT SCRUB

Απομακρύνει αποτελεσματικά την τραχιά 
επιδερμίδα. Χάρη στην αλλαντοΐνη και την 
γλυκερίνη που περιέχει, λειαίνει και μαλακώνει 
ορατά το τραχύ και ξηρό δέρμα των πελμάτων. 
Το βούτυρο καριτέ και η βιταμίνη Ε με ενυδατικές 
ιδιότητες, εξασφαλίζουν υγιή εμφάνιση. 

 ` δημιουργήθηκε με βάση φυσικά σωματίδια 
πυρήνων βερίκοκου, καρυδιών και 
αμυγδάλων που διαθέτουν ιδιότητες 
απολέπισης

 ` με αναζωογονητικό και χαλαρωτικό 
εκχύλισμα υδάτινης αγριομέντας

75 ml | 501017

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑΤΩΝ 
REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Βασισμένο στο αναζωογονητικό λάδι 
λεμονόχορτου. Υποστηρίζει τη φροντίδα του 
δέρματος που εκτίθεται σε επαφή με βακτήρια 
και μύκητες. Ιδανικό για καθημερινή χρήση. 

 ` μειώνει την εφίδρωση
 ` προστατεύει από δυσάρεστες οσμές
 ` παρέχει μια μακροχρόνια αίσθηση 
φρεσκάδας

 ` δεν περιέχει αλκοόλ
 ` κατάλληλο για χορτοφάγους 

150 ml | 501019

7,90 EUR
52,67 EUR / 1 l



6766 

COMPLETE CARE 
Τα υγιή και λαμπερά μαλλιά είναι το ομορφότερο διακοσμητικό σας στοιχείο. Για να τα διατηρήσετε σε 
βέλτιστη κατάσταση, εφαρμόστε μια φροντίδα που να ταιριάζει στις ανάγκες τους. Με τα σαμπουάν 
της σειράς COMPLETE CARE, μπορείτε να τα φροντίσετε εύκολα, παρέχοντάς τους θρεπτικά 
συστατικά υψηλής ποιότητας.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
MEN’S SHAMPOO

Προορίζεται για την καθημερινή φροντίδα 
του τριχωτού της κεφαλής και ανδρικών 
μαλλιών. Περιέχει κερατίνη που ενισχύει και 
ανοικοδομεί τη δομή των μαλλιών καθώς 
και μετάξι, το οποίο δημιουργεί μια λεπτή 
μεμβράνη στην επιφάνειά τους, η οποία 
προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις 
των εξωτερικών παραγόντων.

 ` συστατικά όπως η πανθενόλη και το 
πλούσιο σε βιταμίνη Ε αργανέλαιο, 
αποτρέπουν την ξήρανση των μαλλιών 
προσφέροντας τέλεια θρέψη

230 ml | 501011

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑ
COLORED HAIR SHAMPOO

Έντονο και βαθύ χρώμα για απίστευτα 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σαμπουάν 
θρέφει τέλεια τα μαλλιά, αποτρέποντας την 
ξήρανσή τους. Το εκχύλισμα ginkgo biloba 
που περιέχεται στη σύνθεση τα ενδυναμώνει 
ενώ το φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας τα 
προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις 
του ηλιακού φωτός, συμπεριλαμβανομένης 
της εξασθένισης του χρώματος.

 ` αφήνει τα μαλλιά λαμπερά και υγιή
 ` χάρη στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
γάλακτος τα καθιστά εξαιρετικά 
απαλά στην αφή και εύκολα στη 
μοντελοποίηση

230 ml | 501013

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

ΑΝΤΙΠΥΤΙΡΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Ξεχάστε τα αντιαισθητικά ίχνη πιτυρίδας 
στα ρούχα σας. Χάρη στα εξειδικευμένα 
δραστικά συστατικά - όπως η πυριθειόνη 
ψευδαργύρου – η τακτική χρήση καταπραΰνει 
αποτελεσματικά το ερεθισμένο τριχωτό της 
κεφαλής και αποκαθιστά την φυσική του 
ισορροπία.

 ` τα μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά 
Θάλασσα έχουν εξαιρετικά θρεπτική 
και αναζωογονητική επίδραση στα 
μαλλιά, παρέχοντάς τους ελαστικότητα, 
απαλότητα και λάμψη

 ` προορίζεται για την καθημερινή 
φροντίδα

230 ml | 501014

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΛΕΠΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ 
ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΓΚΟΥ
VOLUME SHAMPOO

Κάνει τα μαλλιά αφράτα, αυξάνοντας οπτικά 
τον όγκο τους. Η προσεκτικά επιλεγμένη 
σύνθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων 
πανθενόλη, η οποία βελτιώνει την ενυδάτωση 
των μαλλιών καθώς και παράγωγο πρωτεϊνών 
σίτου - ένα συστατικό που προσθέτει 
απαλότητα.

 ` τα πολύτιμα φυτικά εκχυλίσματα 
καθαρίζουν και καταπραΰνουν το τριχωτό 
της κεφαλής

 ` τα ενεργά συστατικά εξουδετερώνουν 
τον στατικό ηλεκτρισμό από τα μαλλιά, 
διευκολύνουν το χτένισμα και χαρίζουν 
εξαιρετική ελαφρότητα

230 ml | 501010

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Αφιερωμένο στα μαλλιά που χρήζουν εντατικής 
αναγέννησης. Τα προσεκτικά επιλεγμένα 
συστατικά, όπως ο χυμός φύλλων αλόης, 
η γλυκερίνη και το υαλουρονικό νάτριο, 
ενυδατώνουν τέλεια τα μαλλιά. Η ειδικώς 
σχεδιασμένη φόρμουλα καθιστά εύκολο το 
χτένισμά τους ενώ επίσης αποτρέπει τον στατικό 
ηλεκτρισμό και το σπάσιμό τους.

 ` ταχεία και εντατική αναδόμηση μαλλιών 
που έχουν υποστεί ζημιά λόγω βαφής, 
ξήρανσης ή ισιώματος

 ` ένας μοναδικός συνδυασμός δραστικών 
συστατικών τους προσδίδει απίστευτη 
μαλακότητα, απαλότητα και ελαστικότητα

230 ml | 501012

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Η ιδιαίτερη φόρμουλα βοηθά στην αναγέννηση 
ακόμη και των πιο κατεστραμμένων μαλλιών, 
χαρίζοντάς τους μια όμορφη, υγιή εμφάνιση. 
Χάρη στην κρεμώδη φόρμουλα πλούσια σε 
δραστικά συστατικά, όπως η πανθενόλη ή το 
υαλουρονικό νάτριο, τα ενυδατώνει και τους 
προσφέρει βαθιά αναγέννηση, προστατεύοντάς 
τα από το στέγνωμα.

 ` το εξαιρετικά πολύτιμο βούτυρο καριτέ 
θρέφει έντονα τα μαλλιά, καθιστώντας τα 
λεία και λαμπερά

 ` ξεπλένεται
 ` για καλύτερα αποτελέσματα, σας 
συνιστούμε να το χρησιμοποιήσετε μαζί με 
το Σαμπουάν για ξηρά και κατεστραμμένα 
μαλλιά

180 ml | 501015

5,90 EUR
32,78 EUR / 1 l
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COMPLETE CARE 
Μεριμνώντας για το ακτινοβόλο, λαμπερό σας χαμόγελο, δημιουργήσαμε εξαιρετικά εξειδικευμένα 
προϊόντα για την καθημερινή στοματική φροντίδα. Χάρη στα τέλεια επιλεγμένα δραστικά 
συστατικά, θα απολαμβάνετε όμορφα, λευκά δόντια και υγιή ούλα.

ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ 
ΦΥΣΙΚΗ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕ 
ΜΟΛΙΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
SENSITIVE TOOTHPASTE 

Μειώνει την ταλαιπωρία που σχετίζεται με τα εκτεθειμένους 
οδοντικούς διαύλους. Η τέλεια απάντηση στο πρόβλημα των 
ευαίσθητων δοντιών και ούλων.

 ` βελτιώνει την άνεση κατά την διαρκεια του φαγητού ή ποτού
 ` η απαλή φόρμουλα της οδοντόκρεμας προστατεύει τα 
ευαίσθητα δόντια, βοηθώντας στη διατήρηση των ούλων 
ισχυρών

 ` προορίζεται για ενήλικες

75 ml  | 501006

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
WHITENING TOOTHPASTE

Ενθουσιάστε με ένα όμορφο χαμόγελο γεμάτο λάμψη. Χάρη 
στα τέλεια επιλεγμένα δραστικά συστατικά, η οδοντόκρεμα ήδη 
μετά από δύο εβδομάδες χρήσης παρέχει ένα ορατό αποτέλεσμα 
αποκατάστασης της φυσικής λευκότητας των δοντιών.  

 ` αφαιρεί τον αποχρωματισμό που προκαλείται από την 
κατανάλωση ορισμένων τροφίμων ή ροφηματων όπως ο 
καφές ή το τσάι - και το κάπνισμα

 ` η πλούσια συνταγή, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων 
φθοριούχο νάτριο, ουσιαστικά ορυκτώνει το σμάλτο, το 
ενισχύει και μειώνει τον κίνδυνο τερηδόνας

 ` προορίζεται για ενήλικες

75 ml  | 501008

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

ΔΡΑΣΗ 3 ΣΕ 1 ΓΙΑ 
ΔΥΝΑΤΑ ΟΥΛΑ: 

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, 
ΑΝΑΓΕΝΝΑ, 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΟΥΛΩΝ
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Χάρη στην εξειδικευμένη φόρμουλα που αναπτύχθηκε από 
ειδικούς, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε άτομα που 
υποφέρουν από ευαίσθητα ούλα.

 ` τριπλής δράσης: καταπραΰνει τα ερεθισμένα ούλα, τα 
αναγεννά και τα προστατεύει από μικροτραυματισμούς

 ` εξαιρετική προφύλαξη κατά της περιοδοντίτιδας
 ` προορίζεται για ενήλικες

75 ml | 501007

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

ΜΟΝΑΔΙΚΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ 
ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΗΤΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΚΟΟΛ

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΑΛΗ ΓΕΥΣΗ ΜΕΝΤΑΣ 
MILD MINT MOUTHWASH

Λόγω της εξαιρετικά εξειδικευμένης φόρμουλας του, συμπληρώνει 
τέλεια την καθημερινή φροντίδα των δοντιών και των ούλων. 
Φτάνει αποτελεσματικά σε μέρη που είναι δύσκολο να φτάσει η 
οδοντόβουρτσα, βοηθώντας στην φροντίδα της στοματικής υγιεινής. 
Η ήπια γεύση μέντας εξασφαλίζει μια αίσθηση καθαρότητας και 
αναζωογόνησης μακράς διάρκειας. Δεν περιέχει τεχνητά χρώματα.

 ` αποτρέπει την εναπόθεση πλάκας - μίας από τις κύριες αιτίες 
τερηδόνας και περιοδοντίτιδας - και πέτρας

 ` παρέχει φρέσκια αναπνοή για μεγάλη διαρκεια
 ` δεν περιέχει αλκοόλ
 ` προορίζεται για ενήλικες

500 ml | 501009

7,90 EUR
15,80 EUR / 1 l

ΜΕΙΩΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 

ΤΗΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΖΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΕΚΦΡΑΣΤΕΙΤΕ 
Το μακιγιάζ είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Παίζει τόσο διαφορετικούς ρόλους 
όσο διαφορετική και ευμετάβλητη είναι η γυναικεία φύση. Τη μία σας επιτρέπει να 
τονίσετε την ομορφιά σας και σας χαρίζει αυτοπεποίθηση, την άλλη, σας βοηθά να 

δημιουργήσετε μια εντελώς νέα εικόνα, ανάλογα με την διάθεση και την κατάστασή 
σας. Χάρη στα φανταστικά καλλυντικά της Federico Mahora, θα δημιουργήσετε ένα 
μακιγιάζ που ταιριάζει με τις τρέχουσες τάσεις. Μην φοβάστε να πειραματιστείτε - 
παίξτε με τα χρώματα και μετατρέψτε το μακιγιάζ σας σε ξέγνοιαστη διασκέδαση.

Οι χρωματικές απεικονίσεις των καλλυντικών μακιγιάζ είναι ενδεικτικές. 
Οι πραγματικές αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από 

αυτές που φαίνονται στις φωτογραφίες. Αυτό εξαρτάται από το φως, την 
ποιότητα της εκτύπωσης και τις ρυθμίσεις της οθόνης.



ΒΑΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
SILICONE BASE

Επεκτείνει την ανθεκτικότητα του μακιγιάζ. 
Ματάρει και προσφέρει φρέσκια εμφάνιση για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάνει την επιδερμίδα 
απαλή και τους πόρους και τις λεπτές γραμμές 
λιγότερο ορατές.

 ` με σύμπλεγμα βιταμινών C και E,  
το οποίο έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες

 ` συνιστάται για δέρμα που απαιτεί 
ματάρισμα, με τάση να γυαλίζει

15 ml | 601301

11,90 EUR
79,33 EUR / 100 ml

ΠΡΟΣΩΠΟ
Άψογη επιδερμίδα, όμορφα τονισμένα ζυγωματικά... Δείχνουν φρέσκα και λαμπερά σε κάθε περίσταση.

6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΕΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑ

ΒΗΜΑ 1
Βάση
• επεκτείνει την διάρκεια του  
   μακιγιάζ

ΒΗΜΑ 2
Foundation
• εξομαλύνει τον χρωματισμό
• φροντίζει το δέρμα

ΒΗΜΑ 3
Concealer
• κρύβει τις ατέλειες του     
   δέρματος

ΒΗΜΑ 4
Πούδρα
• δίνει ματ φινίρισμα
• σταθεροποιεί το μακιγιάζ

ΒΗΜΑ 5
Bronzer
• διαμορφώνει το σχήμα του  
   προσώπου

ΒΗΜΑ 6
Highlighter 
• προσθέτει στο δέρμα μια     
   νεανική λάμψη
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ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ  
SPF 30
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Η κρεμώδης βάση με μπεζ απόχρωση δίνει στο 
δέρμα μια όμορφη, υγιή εμφάνιση και εξισορροπεί 
απαλά το χρώμα. Λειαίνει τέλεια την επιδερμίδα, 
ενώ υποστηρίζει την προστασία του έναντι των 
βλαβερών υπεριώδων ακτινών.

 ` με εξαιρετικά ελαφριά φόρμουλα
 ` δεν συσσωρεύεται στις ρυτίδες,  
δεν επιβαρύνει και δεν στεγνώνει το δέρμα

 ` εμπλουτισμένο με χαμομηλόνερο  
και εκχυλίσματα αλόης και καλέντουλας

 ` μυρίζει υπέροχα

30 ml  | 601312 

14,90 EUR
49,67 EUR / 100 ml

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ή 
ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΜΑΤΑΡΕΙ ΚΑΙ ΛΕΙΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΉΤΕΣ

VEGAN FRIE
N

D
LY

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑ
ΣΙ

Α 



SOFT BEIGE
601106

NUDE
601105

OLIVE BEIGE
601107

16h

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΣΙΑ
• ιδανικό για ζεστές μέρες
• συνιστάται για άτομα σωματικώς ενεργά
• σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια τέλεια εμφάνιση ακόμη και κατά  
   τη διάρκεια της άθλησης
• ιδανικό για τις λεγόμενος μεγάλες εξόδους

FOUNDATION ΚΑΛΥΨΗΣ IDEAL COVER EFFECT 
IDEAL COVER EFFECT FOUNDATION

Παρέχει ημι-ματ φινίρισμα και τέλεια εμφάνιση χωρίς το αποτέλεσμα μάσκας, για 
απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα. Χάρη στην ελαφριά και μεταξένια συνοχή 
του, απλώνεται με ακρίβεια. Περιέχει πολύτιμες βιταμίνες Β3 και Ε. 

 ` ανθεκτικό στην υγρασία
 ` καλύπτει τυχόν ατέλειες
 ` εξισώνει τέλεια το χρώμα του δέρματος
 ` highly pigmented
 ` πολύ αποτελεσματικό - ματ, ομοιόμορφο  
αποτέλσμα, ακόμα και με λεπτή στρώση εφαρμογής

30 ml 

19,90 EUR
66,33 EUR / 100 ml

ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΩΣ 16 ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ
 Δ

ΙΟ
ΡΘ

Ω
ΣΕ

ΙΣ
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CLASSIC BEIGE
601205

LIGHT NUDE
601204 

SATIN SAND
601206

DŁUGOTRWAŁA FORMUŁA ODPORNA NA WILGOĆ
• doskonały na upalne dni
• polecany osobom aktywnym fizycznie
• pozwala cieszyć się perfekcyjnym wyglądem nawet podczas treningu
• idealny na tzw. wielkie wyjścia

FOUNDATION BLUR EFFECT 
BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Καλύπτει τέλεια τις ατέλειες και εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος. Εγγυάται μια 
άψογη, νεανική και φυσική εμφάνιση χωρίς το αποτέλεσμα της μάσκας. Χάρη στην 
ελαφριά, υγρή του σύσταση, απλώνεται τέλεια. 

 ` αποτρέπει το γυάλισμα του δέρματος
 ` παρέχει απαλό αποτέλεσμα φινιρίσματος
 ` παράγει ένα άμεσο οπτικό αποτέλεσμα ανύψωσης
 ` κατάλληλο για χορτοφάγους

30 ml 

19,90 EUR
66,33 EUR / 100 ml

ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΙΜΟ ΔΕΡΜΑ
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Το BLUR EFFECT, επίσης γνωστό ως soft focus ή μαλακό φινίρισμα, είναι ένας πολύ γνωστός 
όρος στη φωτογραφία. Επιτρέπει την εξομάλυνση όλων των έντονων περιγραμμάτων και 
την θόλωση της εικόνας στη φωτογραφία, έτσι ώστε το πρόσωπο του μοντέλου να φαίνεται 
άψογο και απόλυτα απαλό. Στα καλλυντικά, παράγει απατηλώς παρόμοια αποτελέσματα. 
Χάρη σε συστατικά με συγκεκριμένες οπτικές ιδιότητες, δημιουργεί ένα στρώμα στην 
επιφάνεια του δέρματος που αντανακλά και διαχέει ομοιόμορφα το φως, καλύπτοντας τις 
ατέλειες του δέρματος. 



ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 
ΓΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
MAKE UP SETTING SPRAY 

Δημιουργεί μια αόρατη επίστρωση που 
προστατεύει το μακιγιάζ. Χωρίς την αίσθηση 
ότι το δέρμα κολλάει ή τεντώνεται.

 ` κατά τη διάρκεια της ημέρας θα 
αναζωογονήσει την επιδερμίδα και θα 
της προσθέσει λάμψη

 ` με μορφή ελαφριάς, ενυδατικής ομίχλης

100 ml | 609003

8,90 EUR
89,00 EUR / 100 ml 

78  79

ΡΕΥΣΤΟ HIGHLIGHTER 3D GLOWING DROPS  
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Φωτίζει άμεσα την επιδερμίδα και της προσθέτει λάμψη. Με μεταξένια, 
υγρή φόρμουλα. Δεν αφήνει γραμμές και δεν επιβαρύνει το δέρμα. 

 ` παρέχει μια εντυπωσιακά φρέσκια και ακτινοβόλα εμφάνιση
 ` αναζωογονεί οπτικά και εξουδετερώνει τα σημάδια κόπωσης
 ` ιδανικό για μακιγιάζ με χρηση της τεχνικής strobing
 ` με μια φόρμουλα που περιέχει έλαιο φύτρου σίτου και βεταΐνη
 ` για εφαρμογή τοπικά ή σε διάφορα μέρη του προσώπου 
 και του σώματος

 ` μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά κάτω απο το 
foundation σας ή να του προσθέσετε μια σταγόνα και 
 να το αναμίξετε αμεσως πριν απο την εφαρμογή

 ` με πιπέτα για βολική δοσολογία
 ` κατάλληλο για χορτοφάγους

10 ml | 601311 

10,90 EUR
109,00 EUR / 100 g

ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ 
ΕΝΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
STROBING 

Θα μεγεθύνει οπτικά τα μάτια

Θα φωτίσει το βλέμμα

Θα αδυνατίσει τη μύτη  
και θα της δώσει ένα  
αισθητικό σχήμα

Θα γεμίσει τα χείλη

Θα τονίσει το πηγούνι και 
θα διευρύνει οπτικά το 
κάτω χείλος

Θα φωτίσει το μέτωπο

Θα τονίσει τα ζυγωματικά
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MIX & MATCH

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΣΕΤ MIX & MATCH

Επιλέξτε, συνδυάστε, αντικαταστήστε - χάρη στις μαγνητικές κασετίνες MIX & MATCH, θα 
συμπληρώσετε τα καλλυντικά που σας ταιριάζουν απόλυτα. Δημιουργήστε το τέλειο σύνολο σκιών 
ματιών, πούδρας, ρουζ και highlighters.

σκιές

πούδρες

ρουζ και 
highlighters

XL

XXL
μικρή

μεγάλη

ΑΝΕΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ ΤΕΛΕΙΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΑ.

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ 
PALETTES

Ιδανικές για άτομα που εκτιμούν την 
πρακτικότητα και την άνεση. Θα 
συγκεντρώσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε 
για να δημιουργήσετε το τέλειο μακιγιάζ 
και θα εισάγετε όλες σας τις ιδέες. Σας 
περιορίζει μονάχα η φαντασία σας.

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3
ΕΠΙΛΕΞΤΕ
τέλειες κασετίνες για τον εαυτό σας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
οποιαδήποτε καλλυντικά

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ
τις όποτε θέλετε - πειραματιστείτε 
με τις αποχρώσεις και παίξτε με τη 
διάταξη των καλλυντικών

24 x 12 x 6 x 16 x 8 x 4 x

ΚΑΣΕΤΙΝΑ XXL 
XXL PALETTE

608121

23,90 EUR

ΚΑΣΕΤΙΝΑ XL 
XL PALETTE

608120

16,90 EUR
θα χωρέσει: θα χωρέσει:

παράδειγμα παράδειγμα

παράδειγμα παράδειγμα

4 x 2 x 1 x8 x 4 x 2 x

ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 
SMALL PALETTE

608101 

8,90 EUR

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
LARGE PALETTE 

608102 

10,90 EUR
θα χωρέσει: θα χωρέσει:
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MIX & MATCH

ΠΟΥΔΡΑ
POWDER 

14 g

12,90 EUR
92,14 EUR / 100 g

Οι πούδρες MIX & MATCH είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σταθεροποιήσετε το μακιγιάζ 
σας. Παρέχουν μεταξένιο φινίρισμα και δεν φράζουν τους πόρους, επιτρέποντας στο δέρμα 
να αναπνέει. Επιπλέον, κάθε μια από αυτές έχει μοναδικές ιδιότητες που αναπτύχθηκαν για 
διαφορετικούς τύπους δέρματος. Επιλέξτε την τέλεια για εσάς.

RADIANT GLOW 
602018

 ` φωτίζει απαλά το δέρμα
 ` παρέχει αποτέλεσμα μιας 
νεανικής και φρέσκιας 
επιδερμίδας

 ` δίνει στο δέρμα μια λαμπερή 
και ξεκούραστη εμφάνιση

ΠΟΥΔΡΑ 
ΛΑΜΠΡΥΝΣΉΣGOLDEN TAN

602001

CINNAMON ROLL 
602019

 ` αναζωογονεί την 
επιδερμίδα

 ` παρέχει αποτέλεσμα 
φυσικού μαυρίσματος

 ` με φωτιστικά 
σωματίδια

ΠΟΥΔΡΑ 
ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ-
ΛΑΜΠΡΥΝΣΉΣ



AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

COCKTAIL PEACH 
602202

DESIRE 
602203

CHARISMA 
602201
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  ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

HIGHLIGHTER 
HIGHLIGHTER

Μια πινελιά αρκεί ώστε το δέρμα σας να λάμπει 
με μια όμορφη λάμψη.

 ` εφέ ξεκούραστης επιδερμίδας
 ` μακιγιάζ στυλ glamour
 ` αναδεικνύει την φυσική ακτινοβολία του 
δέρματος 

6,5 g 

9,90 EUR
152,31 EUR / 100 g

ΡΟΥΖ
BLUSH

Χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, 
σίγουρα θα βρείτε το τέλειο ρουζ για εσάς.

 ` εφέ αναζωογονημένης επιδερμίδας
 ` προσδίδει έναν υγιή χρωματισμό
 ` απλώνεται τέλεια

6,5 g 

8,90 EUR
136,92 EUR / 100 g

ΔΕΙΧΝΕΙ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΑΠΟΧΡΩΣΉ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

GOLDEN RULE
(2,5 g) 606011

SHOWTIME
(2,5 g) 606009

DOLCE VITA
(2,5 g) 606015

MOONDUST
(2,8 g) 606021

ANONYMOUS 
(2,8 g) 606022

 

FIRST LOVE 
(3 g) 606012

 

NAUTICA
(2,5 g)  606017

 

LOVELY ORCHID
(2,6 g) 606074

GALAXY
(2,8 g) 606010

COPPER GODDESS
(3 g) 606016

CHERRY COLA
(3 g) 606006

ΕΦΕ ΜΑΤ

ΕΦΕ SATIN

ΕΦΕ ΛΑΜΨΗΣ

ΕΦΕ GLAMOUR ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

MIX & MATCH
MIRAGE
(3 g) 606085

CAMEL
(3 g) 606084

PHARAOH
(3,5 g) 606082

CLEOPATRA
(3,5 g) 606083

DESERT GLOW LIMITED EDITION

ΣΚΙΑ ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΑ
EYESHADOW 

2,5 g, 2,6 g, 2,8 g, 3 g, 3,5 g

5,90 EUR
236,00 EUR / 100 g
226,00 EUR / 100 g
210,71 EUR / 100 g
183,33 EUR / 100 g
168,57 EUR / 100 g
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΣΚΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΑΣ

MATIA
Τονίστε την ομορφιά των ματιών σας. Με τα καλλυντικά μας θα εκτελέσετε ένα μαγευτικό  
μακιγιάζ - τόσο ημέρας όσο και βραδυνό. Τα έντονα χρώματα και οι εξαιρετικά ανθεκτικές φόρμουλες 
των προϊόντων θα σας κάνουν να δελεάζετε με ακαταμάχητο βλέμμα.

ΜΠΛΕ Η ΓΚΡΙ

• αντιθετικές αποχρώσεις: καφέ, 
χάλκινες, μπεζ, χρυσές, πορτοκαλί, 
ροδακινί, κοραλλένιες, βιολετί, ρόδινες

• αρμονικές αποχρώσεις: γκρι, γαλάζιες, 
μπλε, γραφίτη, ασημένιες

ΠΡΑΣΙΝΕΣ

• αντιθετικές αποχρώσεις: βιολετί, 
ροδαλές, ερυθρές, κοραλλένιες

• αρμονικές αποχρώσεις: πράσινες, μπεζ, 
χρυσές, χάλκινες, καφέ, γκρι, γραφίτη

ΚΑΦΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

• αντιθετικές αποχρώσεις: μπλε, 
γαλάζιες, πράσινες, τιρκουάζ, βιολετί, 
μωβ, ρόδινες

• αρμονικές αποχρώσεις: καφέ, 
μπεζ, χάλκινες, χρυσές, πορτοκαλί, 
κοραλλένιες



SILVER SH
IN
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MIX & MATCH

Ιδανικό 
για ξανθιές

LIG
H

T BRO
W

N
 

607022

Ιδανικό 
μελαχρινές

ALM
O

ST BLACK 
607023

Ιδανικό 
για καστανές

PU
RE BRO

W
N

 
607024

CREATOR ΜΑΤΙΩΝ 
EYE ZONE CREATOR

Αυτή η πολυλειτουργική συσκευή βαφής ματιών θα σας 
επιτρέψει να γίνετε δημιουργός μιας μαγευτικής εμφάνισης.

 ` στιγμιαίο και τέλειο μακιγιάζ ταυτόχρονα
 ` ανθεκτικό στην υγρασία
 ` ταιριάζει σε οποιοδήποτε νεσεσέρ
 ` επαναχρησιμοποιήσιμο: πλύντε σε  
 ` τρεχούμενο νερό, στεγνώστε και έτοιμο

606066 

10,90 EUR

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ CREATOR MATIΩΝ
EYESHADOW REFILL

Χάλκινη λάμψη ή γυαλιστερό ασήμι; Ή μήπως και τα δύο 
ταυτόχρονα; Επιλέξτε τα αγαπημένα σας χρώματα σκιάς και 
συνδέστε τα με το επαγγελματικό Creator Ματιών.

 ` σε τρεις μοντέρνες αποχρώσεις
 ` μακροχρόνια φόρμουλα
 ` απλώνεται υπέροχα

0,8 g

8,90 EUR
1112,50 EUR / 100 g

ΕΠΑΡΚΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ  
150 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΕΛΕΙΑ  
ΤΗΝ ΣΚΙΑ ΣΤΟ  

ΒΛΕΦΑΡΟ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ  
ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΑ  

ΓΡΑΜΜΩΝ  
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΔΙΝΕΙ ΣΤΑ ΦΡΥΔΙΑ 
ΤΕΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΑ 
ΦΡΥΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΚΑΙ ΜΕ  
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ CREATOR 
ΦΡΥΔΙΩΝ ΣΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ
EYEBROW SHADOW REFILL

Χάρη στις τρεις καθολικές αποχρώσεις, μπορείτε 
εύκολα να επιλέξετε το χρώμα που ταιριάζει στην 
ομορφιά σας.

 ` παρέχει ένα φυσικό αποτέλεσμα
 ` τονίζει όμορφα τα φρύδια
 ` απλώνεται υπέροχα
 ` σχηματίζει τέλεια τις αψίδες των φρυδιών 

0,8 g

8,90 EUR
1112,50 EUR / 100 g

CREATOR ΦΡΥΔΙΩΝ 
EYEBROW CREATOR

Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής και τα φρύδια 
το πλαίσιό τους. Γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντικό να 
επισημαίνονται σωστά. 

 ` τονίζει το χρώμα και το σχήμα των φρυδιών
 ` διανέμει την τέλεια ποσότητα σκιάς
 ` βολικό στη χρήση
 ` εύχρηστο και συμπαγές

607025 

11,90 EUR
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ICE PALACE 
606075  

GOLDEN TREASURE 
606076  

COPPER GRACE 
606077  

VEGAN FRIENDLY

ΠΑΙΞΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΉΝ ΕΝΤΟΝΟΤΉΤΑ 
ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΉ ΠΟΣΟΤΉΤΑ 
ΣΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΙΜΕΤΕ ΤΉΝ ΣΤΑ 
ΒΛΕΦΑΡΑ

LONG-LASTING SPARKLE ΣΚΙΑ 
ΣΕ ΚΡΕΜΑ
LONG-LASTING SPARKLE CREAM EYESHADOW 

Αφήνει μια σαγηνευτική, έντονη λάμψη στα βλέφαρα. 
Χάρη στην κρεμώδη-πούδρινη υφή του, είναι εύκολο 
να εφαρμοστεί και δεν συσσωρεύεται στις πτυχές του 
δέρματος.

 ` εξαιρετικά αποτελεσματικό και ανθεκτικό, 
παραμένει ακόμη και καθ’ όλη την ημέρα

 ` στεγνώνει γρήγορα στα βλέφαρα, δίνοντάς τους 
μια εντυπωσιακή λάμψη

 ` δεν κολλάει και δεν ξεφλουδίζει

3,5 g 
16,90 EUR
482,86 EUR / 100 g
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ECRU IDEAL 
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CLASSIC WHITE 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ MATIΩΝ- ΚΑJAL ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL 

Γοητέψτε με ένα όμορφο, βαθύ βλέμμα. Απλώστε το μολύβι στην ίσαλο γραμμή του ματιού για 
να το μεγεθύνετε και να το φωτίσετε οπτικά, μειώνοντας τα σημάδια κόπωσης.

 ` εξαιρετική αντοχή - έως και 12 ώρες
 ` μεγεθύνει οπτικά τα μάτια και δίνει στο βλέμμα μια ανανεωμένη, φρέσκια εμφάνιση
 ` εξαιρετική διάρκεια και ανθεκτικό στο μουτζούριασμα
 ` με ενσωματωμένη, πρακτική ξύστρα
 ` οφθαλμολογικά ελεγμένο

0,33 g 

6,60 EUR
2000,00 EUR / 100 g

αποτέλεσμα: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΤΙΑ 
ΦΡΕΣΚΟ ΒΛΕΜΜΑ

αποτέλεσμα: ΒΑΘΥ,
ΥΠΝΩΤΙΣΤΙΚΟ

ΒΛΕΜΜΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΤΙΩΝ 
LONG-LASTING
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

Εκφραστικό μακιγιάζ ματιών με μεγάλη διάρκεια; Τώρα 
ναι! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρωϊνό μακιγιάζ ή και 
βραδυνό. Σχεδιάζει λεπτές και παχιές γραμμές με μεγάλη 
ακρίβεια.

 ` διαρκεί χωρίς μουντζούρες έως και 12 ώρες
 ` Απλώνεται τέλεια χάρη στην απαλή, βελούδινη υφή 
του

 ` ένας λειτουργικός, αυτόματος μηχανισμός με 
ενσωματωμένη ξύστρα που διευκολύνει τη γρήγορη 
και ακριβή εφαρμογή μακιγιάζ

 ` μεγάλη ποικιλία χρωμάτων - σίγουρα θα επιλέξετε 
κάτι για τον εαυτό σας

 ` οφθαλμολογικά ελεγμένο

0,31 g 

6,60 EUR
2000,00 EUR / 100 g
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BISTRE 
607012

AUBURN 
607013
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ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΤΙΩΝ
DIAMOND EYE PENCIL 

Με σωματίδια που λάμπουν σαν διαμάντια 
και προσθέτουν λάμψη στην εμφάνιση.

 ` σε στιλ glamour
 ` αδιάβροχο

0,34 g | 607006  CRYSTAL BLACK 

7,90 EUR
2323,53 EUR / 100 g

ΥΓΡΟ EYELINER
LIQUID EYELINER 

Τονίζει όμορφα το περίγραμμα 
των ματιών και πυκνώνει 
οπτικά τις βλεφαρίδες, δίνοντας 
εκφραστικότητα στο βλέμμα.

 ` εξαιρετικός τρόπος για ένα 
γρήγορο, κλασικό μακιγιάζ

 ` τέλεια και εύκολη εφαρμογή

1,1 ml |  607009 CARBON BLACK

8,90 EUR
809,09 EUR / 100 ml

Α
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ 
ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΑ SMOKY 
EYES ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΤΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΟΥ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΦΡΥΔΙΑ 
AUTOMATIC BROW PENCIL

Τονίζει το σχήμα των φρυδιών και τα καθιστά 
οπτικά παχύτερα.

 ` παρέχει ένα βαθύ, μακράς διάρκειας χρώμα 
και ένα φυσικό αποτέλεσμα

 ` με ξύστρα στη βάση του

0,31 g 

6,90 EUR
2225,00 EUR / 100 g

EYELINER 
BOTTLED EYELINER 

Έντονο μαύρο και απίστευτη ακρίβεια 
για εκφραστικό μακιγιάζ ματιών.

 ` μακροχρόνιο αποτέλεσμα χωρίς την ανάγκη 
διόρθωσης γραμμών κατά τη διάρκεια της 
ημέρας

 `  εξετάστηκε υπό την επίβλεψη οφθαλμίατρου
 `  δερματολογικά ελεγμένο
 `  κατάλληλο για vegans

4 g | 607001 DEEP BLACK

11,90 EUR
297,50 EUR / 100 g

ΝΕΟ ΦΟΡΟΥΜΑ  
ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  

ΧΡΗΣΗ
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ΜΑΣΚΑΡΑ 
3 STEP MASCARA 

Η καινοτόμος φόρμουλα 
αυξάνει εξαιρετικά τον όγκο των 
βλεφαρίδων, παρέχοντάς τους 
επαρκή ενυδάτωση.

 ` 3 σε 1: επιμήκυνση, πάχυνση 
και ανύψωση

 ` το ασυνήθιστο σχήμα της 
βούρτσας επιτρέπει την 
εφαρμογή της μάσκαρας από 
τις ρίζες έως τα άκρα

8 ml | 607103 PERFECT BLACK

10,90 EUR
136,25 EUR / 100 ml

ΜΑΣΚΑΡΑ 
LASH EXPERT MASCARA 

Τέλειο μακιγιάζ για έως και 12 ώρες, 
χωρίς μουτζούρες ή ξεφλούδισμα.

 ` μέγιστα επιμηκυνμένες και 
κυρτωμένες βλεφαρίδες

 ` η ασύμμετρη, εύκαμπτη 
βούρτσα ανυψώνει με τις 
μεγαλύτερες προεξοχές 
τις βλεφαρίδες ενώ με τις 
μικρότερες τονίζει και διαχωρίζει 
ακόμη και τις κοντύτερες 
τριχούλες

11 ml | 607105 GLAM BLACK

10,90 EUR
99,09 EUR / 100 ml

ΜΑΣΚΑΡΑ 
PHENOMENAL MASCARA 

Η προηγμένη φόρμουλα και η 
εξαιρετικά ακριβής μίνι-βούρτσα 
εγγυώνται το εφέ των πανοραμικών 
βλεφαρίδων.

 ` με ένα καινοτόμο συστατικό που 
υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
βλεφαρίδων

 ` επιμηκυνμένες, παχύτερες, 
τέλεια διαχωρισμένες και κυρτές 
βλεφαρίδες

 ` η ευέλικτη μίνι-βούρτσα δίνει 
τέλεια έμφαση ακόμη και στις 
μικρότερες και λεπτές τριχούλες

10 ml | 607104 INTENSE BLACK

9,90 EUR
99,00 EUR / 100 ml

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΑΣΚΑΡΑ 
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Δίνει στις βλεφαρίδες έναν 
απίστευτο όγκο ενώ η βούρτσα 
χάρη στο τέλειο της προφιλάρισμα 
επιτρέπει την ομοιόμορφη 
κατανομή της μάσκαρας από τη 
ρίζα έως τις άκρες, διασφαλίζοντας 
το αποτέλεσμα της επιμήκυνσης. 
Η πτητική σιλικόνη που περιέχεται 
στη σύνθεση εξασφαλίζει αντοχή.

 ` προστατεύει αποτελεσματικά 
τις βλεφαρίδες από την δράση 
του νερού και της υγρασίας

 ` κατάλληλο για vegans

8 ml | 607108

12,90 EUR
161,25 EUR / 100 ml



ΜΕΓΑΛΉ ΧΩΡΉΤΙΚΟΤΉΤΑ 
ΕΩΣ 13,5 ML

ΜΑΣΚΑΡΑ LEGENDARY FULL HD LASHES
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Χάρη στην προηγμένη φόρμουλα, δίνει εξαιρετική ένταση στις 
βλεφαρίδες, τις κυρτώνει σαγηνευτικά και τις επιμηκύνει στο μέγιστο. 
Η ειδικά σχεδιασμένη βούρτσα διαχωρίζει με ακρίβεια και δίνει 
έμφαση σε κάθε βλεφαρίδα, ακόμη και τη μικρότερη.

 ` τέλεια ανυψωμένες και οπτικά πυκνωμένες βλεφαρίδες ήδη 
μετά την πρώτη εφαρμογή

 ` δεν σχηματίζει σβώλους, δεν ξεφλουδίζει και δεν μουτζουρώνει
 ` περιέχει κεριά που τρέφουν τις βλεφαρίδες, βελτιώνοντας την 
κατάστασή τους

 ` χάρη στο εκχύλισμα καρυδιού και το πρωτοποριακό 
εξαπεπτίδιο-1, παρέχει ένα λεπτό αποτέλεσμα χρωματισμού 
των βλεφαρίδων

13,5 ml | 607039  

12,90 EUR
95,56 EUR /100 ml
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EFEKT FULL HD  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΟΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ
EYELASH ENHANCING SERUM

Χάρη στο bimatoprost (την αποτελεσματικότερη ένωση υποστήριξης 
της ανάπτυξης των τριχών), πυκνώνει και ενισχύει τις βλεφαρίδες 
βελτιώνοντας ορατά την κατάστασή τους. Το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από άτομα που φορούν φακούς επαφής (αφαιρέστε 
τους φακούς επαφής πριν από την εφαρμογή του ορού). Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μετά από χημειοθεραπεία, απο άτομα με εξτένσιον 
βλεφαρίδες, με μόνιμο μακιγιάζ, και σε βλεφαρίδες μετά από  
θεραπεία χέννας.

 ` κάνει τις βλεφαρίδες μακρύτερες και παχύτερες
 ` θρέφει και αναζωογονεί ακόμη και τα πιο αδύναμες τρίχες

3 ml | 607107

25,90 EUR
863,33 EUR / 100 ml 



UNICORN DUST 
604036

VERY CHERRY  
604039

CLASSY LADY 
604037

CANDY FLOSS 
604040

RASPBERRY KISS 
604038

GOLDEN SHINE 
604041
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ΛΙΠ ΓΚΛΟΣ ΜΕ ΥΛΟΥΡΩΝΙΚΟ ΟΞΥ LUSTRE 
EFFECT
LUSTRE EFFECT HYALURONIC LIP GLOSS

Περιέχει υαλουρονικό οξύ, το οποίο ενυδατώνει τέλεια το ευαίσθητο 
δέρμα των χειλιών, αφήνοντάς τα μαλακά και απαλά. Οι λαμπερές, 
ημιδιαφανείς αποχρώσεις παρέχουν ένα φυσικό αποτέλεσμα, χάρη 
στο οποίο είναι κατάλληλο τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για 
ειδικές περιστάσεις. 

 ` μεγεθύνει οπτικά τα χείλη
 ` τα κάνει αισθησιακά και ελαστικά
 ` η τακτική του χρήση βελτιώνει την  
κατάστασή τους

 ` με άνετο, μαλακό απλικατέρ
 ` δεν κολλάει και μυρίζει υπέροχα

7 ml 

12,90 EUR
184,29 EUR / 100 ml

ΑΜΕΣΉ ΑΙΣΘΉΣΉ ΛΕΙΑΝΣΉΣ

ΕΦΕ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΕΛ

ΧΕΙΛΗ 
Λεπτώς υπογραμμισμένα ή με έντονο, τολμηρό χρώμα; Σας προσφέρουμε απεριόριστες επιλογές 
για το μακιγιάζ χειλιών. 

ΛΙΠ ΓΚΛΟΣ ΧΕΙΛΙΩΝ ΜΕ CHILI PLUMP EFFECT
PLUMP EFFECT CHILI LIP GLOSS 

Χάρη στα χιλιάδες αστραφτερά σωματίδια, διευρύνει οπτικά τα χείλη, 
καθιστώντας τα απίστευτα δελεαστικά. Τα εκφραστικά, μοντέρνα 
χρώματα τους δίνουν μια σαγηνευτική εμφάνιση, αναδεικνύοντας το 
σεξαπίλ και την γοητεία κάθε γυναίκας.

 ` με εκχύλισμα πιπεριάς τσίλι
 ` τονίζει δελεαστικά τα χείλη
 ` με ένα ανετο και απαλό απλικατέρ
 ` δεν κολλάει και μυρίζει υπέροχα

7 ml 

12,90 EUR
184,29 EUR / 100 ml

ΕΦΕ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΕΛ

ΛΑΜΕΡΕΣ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ



VIBRANT FUCHSIA
604224

CUTE PINK
604223

RAVISHING ROSE
604222

SMOKED LYCHEE
604225

BLAZING CORAL
604220

CLASSIC NUDE
604221

AMAZING NUDE 
604231

PASSIONATE FIRE   
604229

SPLENDID MAGENTA
604234

PASSIO
N

ATE RED
604226

PLU
M

 CH
O

CO
LATE

604227

SW
EET CO

RAL   
604228

CARAVAN
604043

CLASSIC RED
      

604232

CARM
IN

E BLISS            
604230

SANDSTORM
604042

BU
RG

U
N

D
Y W

IN
E        

604233

SHADOW
604045

ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΡΑΓΙΟΝ COLOR INTENSE
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Παρέχει πλήρη κάλυψη και έντονο ματ χρώμα. Η εφαρμογή του 
στα χείλη σας θα είναι μια στιγμή απόλυτης ευχαρίστησης – 
χάρη στην κρεμώδη υφή του, είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί 
με ακρίβεια. Περιέχει το θρεπτικό σπορέλαιο chia που εμποδίζει 
το κραγιόν να „στέγνωσει” τα χειλη σας, αφήνοντάς τα εξαιρετικά 
απαλά και ενυδατωμένα. 

 ` εγγυάται βελούδινο, ματ τελείωμα και έντονο χρώμα που 
παραμένει στα χείλη για μεγάλο χρονικό διάστημα

 ` με πολύτιμο έλαιο σπόρων chia
 ` χάρη στην κρεμώδη υφή του, δεν κολλάει στα χείλη, 
γεγονός που εξασφαλίζει μια αίσθηση άνεσης μακράς 
διαρκείας - δεν αισθάνεστε καν ότι το έχετε στα χείλη  

4,2 g 

10,90 EUR
259,52 EUR / 100 g 
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TAFFY
604011

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016

MAUVE
604009
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ΥΓΡΟ ΜΑΤ ΚΡΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

Ένα τέλειο ματ που παραμένει στα χείλη για πολλές ώρες. Η εξαιρετικά ελαφριά φόρμουλα 
όχι μόνο εγγυάται ένα τέλειο, έντονο ματ τελείωμα, αλλά επίσης δεν επιβαρύνει τα χείλη, 
προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση άνεσης. Επιπλέον, χάρη στα πολύτιμα, φυσικά συστατικά 
όπως το κερί μέλισσας και το έλαιο αβοκάντο, δεν τα ξηραίνει. Χάρη στην εύκολη εφαρμογή, 
στη μεγάλη διάρκεια του, οτι δεν „στεγνώνει”, δεν κολλάει και δεν κάνει μουντζούρες, θα το 
αγαπήσετε σιγουρα.

 ` τέλος με την συχνή διόρθωση του μακιγιάζ - το κραγιόν παραμένει στα χείλη για έως και 
6 ώρες

 ` η ιδιαίτερη σύνθεση παρέχει έντονο, ματ χρώμα που όχι μόνο δεν στεγνώνει τα χείλη, 
αλλά και αφήνει μια αίσθηση ενυδάτωσης

 ` χάρη στο ειδικό απλικατέρ, τη μεταξένια υφή και την ευχάριστη μυρωδιά, η ζωγραφική 
στα χείλη σας θα είναι μια πραγματική χαρά

6 ml 

11,90 EUR
198,33 EUR / 100 ml



COTTON CANDY 
603146

PINK RAPTURE  
603143

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

PASTEL HEATHER 
603144

TRENDY VIOLET 
603142

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

COPPER LUSTRE 
603136

  MILKY DREAM  
603150

GLAM BROWN 
603107

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

STYLISH RED 
603103

POSH RED 
603104

PEARLY RASPBERRY 
603138

  OCEAN IN THE SUN 
603140

TRENDY BEIGE 
603106

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ
NAIL LACQUER GEL FINISH

Υπερ-γυαλιστερή φόρμουλα με εφέ φινιρίσματος gel.

 ` προσδίδει στα νύχια ένα κορεσμένο, μακράς διαρκείας 
χρώμα και παρέχει εξαιρετική κάλυψη ήδη μετά την πρώτη 
εφαρμογή

 ` ανθεκτικό στο ξεφλούδισμα, στην τριβή και στο θάμπωμα
 ` με φαρδύ, άνετο πινελάκι

11 ml 

8,20 EUR
80,91 EUR / 100 ml 

ΧΕΡΙΑ
Δεν πρόκειται για μύθο: τα χέρια σας είναι η προσωπική σας κάρτα. Φριντίστε τα. Συνιστούμε 
την καθημερινή φροντίδα των παρανυχίδων καθώς και ενισχυντικά μαλακτικά και βερνίκια ώστε 
τα βαμμένα νύχια να δείχνουν υγιή και κομψά. 

106  107

ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ
Ένα τέλεια καθαρισμένο δέρμα το πρωί και πριν τον ύπνο είναι μια συνταγή για υγιή επιδερμίδα. 
Να μην το ξεχνάτε αυτό και να έχετε πάντα τα κατάλληλα καλλυντικά ντεμακιγιάζ ανα χείρας.

ΥΓΡΟ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ ΔΥΟ 
ΦΑΣΕΩΝ 
2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Αφαιρεί το μακιγιάζ των ματιών και των 
χειλιών απαλά και ταυτόχρονα ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά, είναι επίσης αδιάβροχο.

 ` αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο, μαλακό 
και απαλό

 ` υποαλλεργικό

150 ml | 609001

10,90 EUR
7,27 EUR / 100 ml

ΜΙΚΥΛΛΙΑΚΟ ΥΓΡΟ
MICELLAR LOTION 

Αφαιρεί το μακιγιάζ και καθαρίζει το δέρμα, 
προετοιμάζοντάς το τέλεια για περαιτέρω 
φροντίδα.

 ` δημιουργήθηκε με βάση το ροδόνερο 
από πέταλα ρόδων της Δαμασκηνού

 ` αναζωογονεί τέλεια το δέρμα

150 ml | 609002

6,90 EUR
4,60 EUR / 100 ml

ΠΕΤΣΕΤΑ ΓΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ
MAKEUP REMOVER TOWEL

Αφαιρεί πλήρως ακόμη και το αδιάβροχο 
μακιγιάζ, χωρίς τη χρήση καλλυντικών.

 ` απλώς μουσκέψτε την με νερό
 ` κατάλληλο για όλους τους τύπους 
δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του 
ευαίσθητου δέρματος

608107

8,90 EUR
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ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Δίνει στα βαμμένα νύχια το εφέ ημιμόνιμου μανικιούρ με εκπληκτική 
λάμψη, χωρίς τη χρήση λάμπας UV. Η μοναδική φόρμουλα 
προστατεύει αποτελεσματικά από το σπάσιμο και το ξεφλούδισμα 
του χρώματος.

 ` δεν απαιτεί χρήση λάμπας UV
 ` τονίζει την ένταση του χρώματος
 ` επεκτείνει τη διάρκεια του μανικιούρ έως και 7 ημέρες
 ` μπορεί να αφαιρεθεί με οποιοδήποτε είδος αφαίρεσης 
βερνικιού νυχιών

11 ml | 603152

6,90 EUR
62,73 EUR / 100 ml

7ημέρες

Χ
Ω

ΡΙ
Σ Χ

ΡΗΣΗ ΛΑΜΠΑΣ U
V

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΝΥΧΙΩΝ 
ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
NAIL HARDENER 

Η διαμαντόσκονη ενισχύει και 
σκληραίνει τα νύχια, προσδίδοντάς 
τους διαρκή λάμψη.

 ` ιδανικό ως βάση για βερνίκι

10 ml | 603007

6,90 EUR
69,00 EUR / 100 ml

 
ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ ΝΥΧΙΩΝ 
ΜΕ ΚΕΡΑΤΙΝΗ
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Δημιουργήθηκε έχοντας υπόψη το 
πρόβλημα διαχωρισμού των νυχιών.

 ` η κερατίνη αναγεννά και 
σκληραίνει την πλάκα των νυχιών, 
αποτρέποντας την προξένηση 
βλαβών

11 ml | 603006

7,90 EUR
71,82 EUR / 100 ml

ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ ΝΥΧΙΩΝ 
8 ΣΕ 1
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Πολλαπλών χρήσεων: αναγεννά εντατικά, 
ενισχύει προστατεύει, εξασφαλίζει απαλότητα, 
επαναφέρει την λάμψη, προσδίδει χρώμα, 
απορροφάται ταχέως, μεγάλης διαρκείας.

 ` βελτιώνει ορατά την εμφάνιση 
και την κατάσταση των  
χαλασμένων νυχιών

 ` αποτρέπει το σπάσιμο,το  
ξεφλούδισμα και τον  
διαχωρισμό

10 ml | 603005

7,90 EUR
79,00 EUR / 100 ml

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΥΧΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ
CUTICLE & NAIL CREAM

Περιποιημένες παρωνυχίδες και όμορφα, 
υγιή νύχια χάρη στην εντατική φροντίδα.

 ` με ενισχυτικό αργανέλαιο και 
αναζωογονητικό βούτυρο καριτέ

 ` ενυδατώνει, αποκαθιστά την 
μαλακότητα και την απαλότητα του 
δέρματος και δίνει ελαστικότητα στην 
πλάκα

15 ml | 603003

5,90 EUR
39,33 EUR / 100 ml



1 32 
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ΞΕΒΑΦΤΙΚΟ ΝΥΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΑΚΕΤΟΝΗ
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Όχι μόνο αφαιρεί το βερνίκι από τα νύχια, αλλά 
περιέχει και καστορέλαιο που έχει ενυδατικές 
ιδιότητες. Χάρη σε αυτό, βοηθά στη διατήρησή 
τους σε καλή κατάσταση.

 ` βολικό στην εφαρμογή
 ` με άρωμα φράουλας-βανίλιας

150 ml | 603008 

5,90 EUR
39,33 EUR/1l

ΞΕΒΑΦΤΙΚΟ ΝΥΧΙΩΝ ΜΕ 
ΑΚΕΤΟΝΗ
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Αφαιρεί το βερνίκι εξαιρετικά αποτελεσματικά. 
Περιέχει επίσης βιταμίνη Ε, η οποία ενυδατώνει 
τα νύχια καθώς και πανθενόλη που ευθύνεται 
για την βελτίωση της κατάστασής τους.

 ` αφαιρεί ακόμη και το ανθεκτικότερο 
βερνίκι

 ` βελτιώνει την κατάσταση των νυχιών

150 ml | 603009 

5,90 EUR
39,33 EUR/1l

 2

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΟ. 408  
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Ιδανικό για ακριβές μακιγιάζ των ματιών. Με τη μία άκρη, μπορείτε 
να απλώσετε τέλεια τις σκιές στα βλέφαρα, και με την άλλη, 
μπορείτε να βάψετε μια λεπτή γραμμή με σκιά ή eyeliner κατά 
μήκος της άνω και κάτω γραμμής των βλεφαρίδων. Το λυγισμένο, 
εργονομικό σχήμα διευκολύνει την εφαρμογή προϊόντων. 

 ` από συνθετική τρίχα 

608408 

14,00 EUR

 3

ΠΙΝΕΛΟ KABUKI ΝΟ. 400 
KABUKI BRUSH NO. 400

Ιδανικό για την γρήγορη εφαρμογή πούδρας σε 
σκόνη, συμπιεσμένη, mineral powder ή bronzer.

 ` από συνθετική τρίχα

608400 

26,20 EUR

 1

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ. 402 
POWDER BRUSH NO. 402

Κατάλληλο για την εφαρμογή και επάλειψη πούδρας, τόσο 
χαλαρών, όσο και συμπαγών.

 ` από συνθετική τρίχα  

608402 

26,20 EUR

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Τα επαγγελματικά εργαλεία είναι απαραίτητα για να δημιουργήσετε ένα όμορφο, άψογο και 
επαγγελματικό μακιγιάζ. Γι’ αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μια μεγάλη ποικιλία από πινέλα καθώς 
και άλλα εκπληκτικά αξεσουάρ.
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ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ HIGHLIGHTER ΝΟ. 409 
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Ιδανικό για εφαρμογή highlighter σε μορφή πούδρας. 
Αγκαλιάζει απαλά το πρόσωπο, με αποτέλεσμα ένα φυσικό 
αποτέλεσμα.

 ` από συνθετική τρίχα 

608409 

17,45 EUR

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΦΡΥΔΙΑ ΝΟ. 404 
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Για την εφαρμογή καλλυντικών στα φρύδια: πούδρας, 
κρέμας, τζελ, υπό τη μορφή κήρου. 

 ` από συνθετική τρίχα 

608404 

13,10 EUR

ΠΙΝΕΛΟ ΧΕΙΛΙΩΝ ΝΟ. 407
LIPS BRUSH NO. 407

Επιτρέπει την γρήγορη και ομοιόμορφη εφαρμογή όλων 
των ειδών κραγιόν και λιπ γκλος υγρής και κρεμώδους 
σύστασης.

 ` από συνθετική τρίχα 

608407 

13,10 EUR

ΠΙΝΕΛΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΚΙΩΝ ΝΟ. 410 
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Χάρη στο σχήμα του, είναι ιδανικό για την ανάμειξη 
χρωματων στο βλέφαρο, χωρίς να αφήνει εντονες 
γραμμες.

 ` από συνθετική τρίχα

608410 

13,10 EUR

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΣΚΙΕΣ ΝΟ. 406  
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Ιδανικό για ακριβή εφαρμογή στο βλέφαρο διαφόρων 
τύπων σκιών.

 ` από συνθετική τρίχα 

608406 

10,50 EUR

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΝΟ. 401 
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Δημιουργήθηκε για την εφαρμογή πουδρών μπρόνζερ 
και highlighting. 

 ` από συνθετική τρίχα

608401 

26,20 EUR

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΡΟΥΖ ΝΟ. 405
BLUSH BRUSH NO. 405

Ιδανικό για εφαρμογή ρουζ, πουδρών περιγράμματος και 
highlighters. 

 ` από συνθετική τρίχα

608405 

19,90 EUR



ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: 
24 x 22 x 18 cm

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Βοηθά στην εκτέλεση τέλειου μακιγιάζ προσώπου. Ιδανικό για 
την εφαρμογή πχ foundation ή concealer. 

 ` χωρίς λάτεξ
 ` με ιδιαίτερο, ακριβές σχήμα 

608104 

13,10 EUR

ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
MAKEUP ARTIST CASE

Πολύ ευρύχωρο, διαθέτει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ και 
καλλυντικά για την εκτέλεση μακιγιάζ ή μανικιούρ. Εξοπλισμένο 
με έναν πρακτικό καθρέφτη τοποθετημένο κάτω από το κάλυμμα.

 ` ιδανικό για την μεταφορά και αποθήκευση καλλυντικών
 ` αναδιπλούμενο και στις δύο πλευρές, με τέσσερα συρόμενα 
ράφια

608114 | Ασημένιο 
608115 | Μαύρο 
608116 | Ροζ
608123 | Χρυσό

39,90 EUR

 
ΖΩΝΗ ΠΙΝΕΛΩΝ 
MAKEUP BRUSH BELT

Έχει έως και 28 τσέπες διαφόρων μεγεθών για μικρά και μεγάλα 
πινέλα καθώς και άλλα αξεσουάρ. Διευκολύνει την αποθήκευση 
των εργαλείων του καλλιτέχνη μακιγιέρ ενώ όταν φοριέται στους 
γοφούς επιτρέπει την άνετη χρήση τους κατά το μακιγιάρισμα. 

 ` ιδανική τόσο για επαγγελματίες μακιγιέρ όσο και όσους 
μόλις ξεκινούν την περιπέτειά τους με το μακιγιάζ

 ` ρυθμιζόμενη

608108 

32,90 EUR

 

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣΚΑΣ
FACIAL MASK BRUSH 

Εφαρμόστε γρήγορα και με ακριβεια κρέμες και 
μάσκες διαφόρων συστάσεων. Η κατασκευή του 
απο συνθετική τρίχα βοηθά στο να μην απορροφάει 
μεγάλες ποσότητες του προϊόντος και σας 
επιτρέπει να τις εφαρμόσετε ομοιόμορφα. 

 ` είναι εύκολο να πλυθεί και στεγνώνει γρήγορα
 ` έχει πεπλατυσμένο σχήμα που διευκολύνει την 
εφαρμογή και ανάμιξη της μάσκας

608003

6,90 EUR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΠΙΝΕΛΩΝ
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Προετοιμάζει αστραπιαία τα πινέλα για επαναχρησιμοποίηση, 
καθαρίζοντάς τα μεταξύ άλλων από υπολείμματα έγχρωμων 
καλλυντικών. Συνιστάται για καλλυντικά πινέλα από φυσική και 
συνθετική τρίχα.

 ` καθαρίζει τέλεια τα πινέλα
 ` χάρη στα ειδικά συστατικά, φροντίζει τις τρίχες 
προσδίδοντάς τους ευχάριστο άρωμα

100 ml | 608113

7,90 EUR
79,00 EUR/1l



ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗ ΓΕΥΣΗ… 
των καφέδων και τσαγιών Aurile, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με 

ιδιαίτερο πάθος και επαγγελματισμό. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε 
τους βιολειτουργικούς καφέδες μας, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από 

επιστήμονες και όχι μόνο μυρίζουν τέλεια, αλλά περιέχουν και συστατικά 
που είναι πολύτιμα για την υγεία μας, όπως βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία 
Από την άλλη πλευρά, τα είδη τσαγιού Aurile έχουν εμπλουτιστεί με πέταλα 

από άνθη και φυσικά αρώματα, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε 
την υπέροχη γεύση τους κάθε μέρα. Η τέλεια προσθήκη στους καφέδες 
και τα τσάγια είναι τα γλυκά μας , τα οποία δημιουργήθηκαν μέσω του 
συνδυασμού εξαιρετικών συνταγών και των καλύτερων συστατικών.



ΓΛΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ 
Η στέβια είναι ένα ιδιαίτερο φυτό - το εκχύλισμα που λαμβάνεται από τα φύλλα του είναι περίπου 300 φορές 
πιο γλυκό από τη ζάχαρη που καταναλώνουμε. Έχει μηδενικό γλυκαιμικό δείκτη και δεν παρέχει θερμίδες, 
γεγονός που την καθιστά ένα ιδανικό πρόσθετο τροφίμων για άτομα που νοιάζονται για την υγεία και την 
σιλουέτα τους. Εκμεταλλευτήκαμε τις εκπληκτικές της ιδιότητες, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη γεύση 
των σοκολατών μας δίχως τύψεις. 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ 
SNACK ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
FIT6
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ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 
Απολαύστε τη ζωή χάρη στα υπέροχα γλυκά AURILE. Είναι ένας υπέροχος συνδυασμός ουράνιας 
απόλαυσης και προσεκτικά επιλεγμένων συστατικών. Δώστε στον εαυτό σας μια στιγμή αξέχαστης 
απόλαυσης. 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 40% 
MILK CHOCOLATE 40%
Ένας συνδυασμός γάλακτος και ευγενούς κακάο που λιώνει στο 
στόμα. Είναι μια ιδανική εναλλακτική λύση για τους λάτρεις των 
κλασικών γλυκών. 

100 g | 806007

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 kg

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΥ (DESSERT) 54% 
DARK CHOCOLATE 54%
Ισορροπούσα μεταξύ γλυκών και ξηρών αρωμάτων. Είναι ένας 
τέλειος συνδυασμός πικρής γεύσης με μια νότα γαλακτώδους 
απόλαυσης.

100 g | 806008

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 kg

ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 74% 
DARK CHOCOLATE 74%
Η υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο παρέχει έντονες εμπειρίες. Τα 
αρώματα, σπασμένα μέσω της λεπτής γλυκιάς επίγευσης, χαϊδεύουν 
τους γευστικούς κάλυκες.   

100 g | 806009

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 kg

ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 99% 
DARK CHOCOLATE 99%
Το εκφραστικό άρωμα του κακάου στην πιο αγνή του μορφή 
αποτελεί γιορτή για τους γνώστες των υπέροχων εμπειριών. 
Τίποτα δεν αποσπά την προσοχή από την ξηρή και βαθιά γεύση.   

100 g | 806010

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 kg

NEO



ΛΙΧΟΥΔΙΑ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑ 
Αν και ονομάζεται βασιλιάς των ξηρών καρπών, το αμύγδαλο είναι στην πραγματικότητα ο 
σπόρος της αμυγδαλιάς. Οφείλει τον τίτλο του στον πλούτο των θρεπτικών αξιών, όπως το 
κάλιο, το μαγνήσιο, οι φυτικές ίνες, τα ακόρεστα λιπαρά οξέα και οι βιταμίνες B2 και E. Η λεπτή 
γεύση του το καθιστά ελκυστικό για όλους όσοι το δοκιμάζουν. 
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ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΤΑΚΙΑ JOY  
JOY CHOCOLATES
Το κουτί περιέχει 4 ξέχωρα συσκευασμένες μπάρες με μοναδική 
γεύση. Το γέμισμα γάλακτος μαζί με τη νόστιμη σοκολάτα 
δημιουργεί ένα υπέροχο δίδυμο που χαϊδεύει απαλά τον ουρανίσκο 
και σας κάνει να θέλετε περισσότερα... Είναι μια γλυκιά χαρά που 
δεν τελειώνει ποτέ.

50 g | 806003

2,90 EUR
58,00 EUR / 1 kg

ΣΟΚΟΛΑΤΑ MILKY DELIGHT 
CHOCOLATE MILKY DELIGHT
Αυτή το εξαιρετικά απαλή στην γεύση θα σας οδηγήσει σε 
ένα ταξίδι στο γλυκό βασίλειο του ρέοντος γάλακτος και 
της σοκολάτας. Κάθε δαγκωματιά λιώνει αργά στο στόμα, 
εξασφαλίζοντας μια μοναδική απόλαυση. Είθε η περιπέτεια αυτή 
να διαρκεί αιώνια.

12,5 g | 806004

1,50 EUR
120,00 EUR / 1 kg

ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΣΕ ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ALMONDS IN DARK CHOCOLATE
Ο τέλειος συνδυασμός της λεπτής γλυκύτητας του ξηρού καρπού 
με την ένταση της μαύρης σοκολάτας ιντριγκάρει και τονώνει τις 
αισθήσεις.

100 g | 806011

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 kg

ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΣΕ ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ALMONDS IN WHITE CHOCOLATE
Ο δελεαστικός συνδυασμός ξηρών καρπών και  ενός 
ακαταμάχητου περιβλήματος, στο οποίο είναι αδύνατο να 
αντισταθεί κανείς, αποτελεί την τέλεια πρόταση για τους λάτρεις 
των λιχουδιών. 

100 g | 806013

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 kg

ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΣΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ALMONDS IN MILK CHOCOLATE
Το τραγανό εσωτερικό, τυλιγμένο σε βελούδινη σοκολάτα που 
λιώνει στο στόμα, χαϊδεύει τον ουρανίσκο από το πρώτο δάγκωμα.

100 g | 806012

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 kg

NEO
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ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CREME  
CREME INSTANT COFFEE
Η αρμονική σύνθεση ειδών καφέ υψηλής ποιότητας με ήπια γεύση και υπέροχο 
πλούσιο άρωμα μαγεύει τις αισθήσεις από την πρώτη γουλιά. Ένα φλιτζάνι γεμάτο 
φινέτσα, μαγεύει με εκφραστικές νότες, προσδίδοντας μοναδικότητα σε κάθε στιγμή. 

 ` λεπτός και απόλυτα ισορροπημένος
 ` δημιουργεί στην επιφάνεια έναν βελούδινο αφρό
 ` ιδανικό για απογευματινές συναντήσεις με φίλους

80 g | 802001

9,90 EUR
123,75 EUR / 1 kg

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ INTENSE 
INTENSE INSTANT COFFEE
Μια σύνθεση από τέλεια επιλεγμένους τύπους καφέ που δημιουργούν έναν 
συναρπαστικό συνδυασμό εκφραστικότητας και αρωματικού πλούτου. Διεγείρει για 
δράση, παρέχοντας ταυτόχρονα έντονες αισθήσεις. Είναι μια κούπα γεμάτη μαύρο, 
αναζωογονητικό απόσταγμα.

 ` χάρη στη διαδικασία λυοφιλίωσης ενθουσιάζει με την ισχυρή, πολυεπίπεδη 
γεύση του

 ` για τους γνώστες των βαθέων τόνων του καφέ
 ` ιδανικό για ένα καλό ξεκίνημα της ημέρας

100 g | 802002

9,90 EUR
99,00 EUR / 1 kg

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ
Τόνωση των αισθήσεων. Μια γιορτή για τον ουρανίσκο. Απολαύστε μια στιγμή απόλαυσης με 
αρωματικό καφέ οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

ΚΑΦΕΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
CLASSIC  
CLASSIC COFFEE CAPSULES 
100% Arabica, αλεσμένος, για μηχανή του 
καφέ
Ο εσώκλειστος στις κάψουλές μας καφές 
Κολομβίας Arabica παράγουν δίνουν μια 
μεταξένια έγχυση με ελαφρώς όξινες νότες.

 ` σε βολικές κάψουλες, συμβατές με το 
σύστημα Nespresso®*

 ` προέλευση: Κολομβία

10 x 5,5 g | 802005

6,90 EUR
125,45 EUR/1 kg

*ΤΟ NESPRESSO® ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΝΗΚΩΝ ΣΤΗΝ SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM WORLD SP. Ε.Π.Ε. ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM WORLD SP. Ε.Π.Ε. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΥΤΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ NESPRESSO®.

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ / ΚΑΦΕΣ ΣΕ 
ΣΠΟΡΟΥΣ EXCELLENCE  
EXCELLENCE GROUND COFFEE / 
COFFEE BEANS 
100% Arabica 
Η μόκα είναι μια από τις ευγενέστερες ποικιλίες καφέ. Με 
βαθιά, μεταξένια γεύση.

 ` ένα πρωτότυπο μείγμα των καλύτερων Αφρικανικών 
σπόρων Arabica Αφρικής

 ` προέλευση: περιοχή Σιδάμο Αιθιοπίας 

250 g, ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ | 802003

15,90 EUR
63,60 EUR/1 kg

1 kg, ΣΕ ΣΠΟΡΟΥΣ   | 802004

42,90 EUR
42,90 EUR/1 kg

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ  
PURE GREEN  
PURE GREEN COFFEE 
100% Arabica, άψητος, χοντρής άλεσης, σε 
πυραμιδωτά σακουλάκια
Λεπτός στην γεύση, με εμφανείς νότες οίνου. 
Περιέχει μεγάλες ποσότητες χλωρογονικού 
οξέος (CGA) και διεγερτική καφεΐνη.

 ` συνιστάται για άτομα που εκτιμούν τις 
ήπιες γεύσεις και φροντίζουν την γραμμή 
τους

 ` προϊόν οικολογικής γεωργίας
 ` προέλευση: Περού

20 x 7 g | 802006

9,90 EUR
70,71 EUR/1 kg

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ
Για την παραγωγή των φυσικών καφέδων, επιλέξαμε την ευγενή ποικιλία Arabica και το μείγμα της, έτσι 
ώστε να μπορείτε να απολαύσετε την υπέροχη γεύση σε οποιαδήποτε μορφή. 
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ 
Σήμερα σοκολάτα ή βύσσινο; Ένα ορεκτικό άρωμα φουντουκιού ή μήπως η μυρωδιά της βανίλιας; 
Διασκεδάστε και πειραματιστείτε με τους αρωματικούς καφέδες μας, πίνονται τέλεια τόσο ζεστοί, 
όσο και κρύοι.

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΚΑΦΕΣ 
CHOCOLATE  
CHOCOLATE 
GROUND COFFEE
Το κλασικό, εκλεπτυσμένο 
άρωμα σοκολάτας σε 
ένα αξέχαστο ντουέτο 
με το υψηλής ποιότητας 
μείγμα arabica και robusta 
εγγυάται μια στιγμή 
χαλάρωσης και υπέροχης 
γεύσης.

 ` προέλευση: Ανατολική 
Ασία

250 g | 804003

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΚΑΦΕΣ  
CHERRY  
CHERRY 
GROUND COFFEE 
Δυνατός καφές σπασμένος 
με το άρωμα και την 
γλυκύτητα των νόστιμων, 
ζουμερών βύσσινων. Κάθε 
γουλιά σας μεταφέρει σε 
έναν ηλιόλουστο κήπο με 
βυσσινιές.

 ` προέλευση: Ανατολική 
Ασία

250 g | 804001

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΚΑΦΕΣ 
VANILLA  
VANILLA 
GROUND COFFEE 
Το εξωτικό, γλυκό άρωμα 
της βανίλιας εισάγει στη 
σύνθεση ζεστές, χαρούμενες 
νότες, συμπληρώνοντας 
αρμονικά την γεύση του 
φυσικού καφέ. Είναι μια 
πραγματική γιορτή των 
αισθήσεων.

 ` προέλευση: Ανατολική 
Ασία

250 g | 804004

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΚΑΦΕΣ 
HAZELNUΤΗ  
HAZELNUT 
GROUND COFFEE
Μια βελούδινη νότα 
φουντουκιών σε απόλυτη 
αρμονία με τη γεύση 
του αφυπνιστικού καφέ 
αποτελεί την συνταγή 
για ένα επιτυχημένο 
πρωινό και ένα αξέχαστο 
απόγευμα.

 ` προέλευση: Ανατολική 
Ασία

250 g | 804002

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΚΑΦΕΣ  
IRISH CREAM  
IRISH CREAM 
GROUND COFFEE 
Το διαλεχτό ουίσκι 
και η λεπτή, γλυκιά 
κρέμα εμπλουτίζουν το 
άρωμα του φυσικού, 
φρεσκοκαβουρδισμένου 
καφέ, προσθέτοντάς του 
φινέτσα. Θα εύχεστε η 
ευχαρίστηση αυτή να μην 
τελειώσει ποτέ.

 ` προέλευση: Ανατολική 
Ασία

250 g | 804005

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ FOCUS  
FOCUS GROUND COFFEE
με προσθήκη εκχυλίσματος γκουαράνα και μαγνησίου
Αρωματικός καφές εμπλουτισμένος με στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να καθαρίσετε  
το μυαλό σας εστιάζοντας τις σκέψεις σας σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό και θα  
βοηθήσει στην εξάλειψη του αισθήματος κόπωσης και υποτονικότητας.

 ` διπλάσια δύναμη: με επιπλέον δόση καφεΐνης γκουαράνα
 ` αναντικατάστατος για άτομα που εργάζονται διανοητικά και φοιτούν
 ` ΣΗΠ* σε 2 φλιτζάνια καφέ: 30% μαγνήσιο και βιταμίνη Β2, 24% παντοθενικό οξύ, νιασίνη, βιοτίνη
 ` προέλευση: Ανατολική Ασία

 250 g | 803003

15,90 EUR
63,60 EUR/1 kg 

* ΣΗΠ, Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ: 10 ΓΡΑΜ. ΚΑΦΕ / 150 ML ΠΟΤΟΥ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ
Έλλειψη ενέργειας, ανθυγιεινή διατροφή, άγχος - αρχίστε να τα καταπολεμάτε σήμερα κιόλας. Θα σας 
βοηθήσουν σε αυτό οι καινοτόμοι λειτουργικοί καφέδες που αναπτύχθηκαν σε συνεννόηση με επιστήμονες 
και ειδικούς στη σωστή διατροφή.  

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ  
METABOLISM GROUND COFFEE
με προσθήκη εκχυλίσματος garcinia gummi-gutta και L-καρνιτίνης
Αρωματικός, νόστιμος καφές που συμπληρώνει τέλεια τις αγωγές αδυνατίσματος και καθαρισμού. Με μια σωστά 
ισορροπημένη διατροφή και λίγη άσκηση, θα σας κάνει να αισθανθείτε εξαιρετική ελαφότητα.

 ` συνιστάται για άτομα που φροντίζουν την σιλουέτα τους, μάχονται με το υπερβολικό βάρος ή την 
παχυσαρκία και επιθυμούν να βελτιώσουν τον μεταβολισμό τους

 ` ΣΗΠ* σε 2 φλιτζάνια καφέ: 38% χρώμιο, 30% ψευδάργυρος και βιταμίνη Β2, 24% παντοθενικό οξύ, 
νιασίνη, βιοτίνη

 ` • προέλευση: Ανατολική Ασία

 250 g | 803001

15,90 EUR
63,60 EUR/1 kg 

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ENERGY  
ENERGY GROUND COFFEE
με την προσθήκη εκχυλίσματος γκουαράνας και ταυρίνης
Η τονωτική ταυρίνη και το σύμπλεγμα βιταμινών Β σε συνδυασμό με μια 
ξεχωριστή γεύση ανεβάζουν την ψυχοφυσική αποτελεσματικότητα του 
οργανισμού. Η αυξημένη δόση καφεΐνης γκουαράνα είναι αναζωογονητική, 
δίνοντάς σας ενέργεια για όλη την ημέρα. 

 ` ιδανικό για άτομα που είναι πολύ δραστήρια, εργάζονται νυχτερινές 
βάρδιες, αθλούνται, ταξιδεύουν συχνά

 ` ΣΗΠ* σε 2 φλιτζάνια καφέ: 30% βιταμίνη Β2, 24% παντοθενικό οξύ, 
νιασίνη, βιοτίνη

 ` προέλευση: Ανατολική Ασία

 250 g | 803002

15,90 EUR
63,60 EUR/1 kg 
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ΤΣΑΓΙΑ
Οι πλούσιοι κήποι της Κίνας και της Σρι Λάνκα αποτελούν την πηγή του πλούτου της φύσης από όπου 
επιλέξαμε τα κορυφαίας ποιότητας φύλλα τσαγιού για να γεμίσουμε το φλυτζάνι σας με τη μαγεία της 
απόλαυσης. 
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ΜΠΛΕ ΤΣΑΪ HAPPINESS  
HAPPINESS BLUE TEA 
OOLONG φύλλα τσαγιού με φραγκοστάφυλο, 
άρωμα φυσικής βανίλιας και ροδάκινου
Εξαιρετική βαθιά γεύση και μυστηριώδες, ελαφρώς 
σμαραγδένιο χρώμα τσαγιού Oolong που 
προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία της μερικής 
ζύμωσης των φύλλων. Το αρωματικό ρόφημα που 
αιχμαλωτίζει με τις νότες φραγκοστάφυλου, περιέχει 
πολυφαινόλες οι οποίες είναι ωφέλιμες για την  
υγεία σας.

 ` ένα μοναδικό τσάι που ονομάζεται Μαύρος 
Δράκος

 ` με ολόκληρεους καρπούς ριβησίου
 ` προέλευση: κινεζική επαρχία Fujian

75 g | 805001

9,90 EUR
132,00 EUR/1 kg 

ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΪ EARL GREY NOBLE 
NOBLE BLACK EARL GREY TEA
Φύλλα τσαγιού Κεϋλάνης με φυσικό έλαιο 
περγαμόντου, πέταλα κενταύριου, φλούδα 
πορτοκαλιού και λεμόνι μυρτιά
Ο συνδυασμός μαύρου τσαγιού Κεϋλάνης με 
φυσικό έλαιο περγαμόντου από την Ιταλία, 
φλούδα πορτοκαλιού, πέταλα κενταύριου και 
λεμόνι μυρτιά δημιουργεί μία μοναδική ποικιλία 
του κλασικού τσαγιού Earl Grey.

 ` εκφραστικός χαρακτήρας που εκτιμάται από 
τους λάτρες του Earl Gray

 ` προέλευση: Σρι Λάνκα

75 g | 805003

8,90 EUR
118,67 EUR/1 kg 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΣΑΙ JOY  
JOY RED TEA 
Φύλλα τσαγιού Pu-erh με γεύση από 
αποξηραμένα κεράσια, αρώνιες, ροδοπέταλα 
και φυσικό κεράσι
Αρωματικό κόκκινο τσάι εμπλουτισμένο με 
αποξηραμένα κεράσια, αρώνιες και απαλά 
ροδοπέταλα. Περιέχει, μεταξύ άλλων,  
φυσικά αφομοιώσιμο σελήνιο, βιταμίνη Ε  
και πολύτιμα φλαβονοειδή.

 ` πλούσιο άρωμα με μια λεπτή νότα 
βύσσινου

 ` προέλευση: κινεζική επαρχία Γιουνάν

75 g | 805002

6,90 EUR
92,00 EUR/1 kg 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ EUPHORIA  
EUPHORIA GREEN TEA
Φύλλα τσαγιού Gunpowder με verbena, 
λεμονόχορτο, πέταλα ηλιοτρόπιου, λεμονόφλουδα 
και άρωμα φυσικού λεμονιού
Ο συνδυασμός που αποτελείται από τα πιο νέα 
φύλλα πράσινου τσαγιού, μαζί με αρωματική 
verbena, λεμονόχορτο, λεμονόφλουδα και πέταλα 
ηλιοτρόπιου είναι το κλειδί για αυτή τη σύνθεση 
που ξεχειλίζει ενέργεια.

 ` συνδυάζει την γλυκιά γεύση με το πλούσιο 
άρωμα λεμονιού

 ` προέλευση: κινεζική επαρχία Zhejiang

75 g | 805004

6,90 EUR
92,00 EUR/1 kg 

ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΪ HARMONY  
HARMONY BLACK TEA
Φύλλα τσαγιού Yunnan με προσθήκη ιβίσκου 
και ανθέων γιασεμιού, πετάλων μαργαρίτας, 
αποξηραμένων κράνμπερι και φυσικής γεύσης 
ροδάκινου
Το εξαιρετικό τσάι Yunnan με την προσθήκη 
ανθέων γιασεμιού και άλλων πρόσθετων 
συστατικών είναι γνωστό για την αναζωογονητική 
του γεύση και το απολαυστικό άρωμα ροδάκινου.

 ` με μια αρμονική γεύση που αγαπούν 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

 ` προέλευση: κινεζική επαρχία Γιουνάν

75 g | 805006

5,90 EUR
78,67 EUR/1 kg

ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ SERENITY 
SERENITY WHITE TEA
Φύλλα τσαγιού Pai Mu Tan με ροδοπέταλα
Αριστοκρατικό λευκό τσάι με ροδοπέταλα 
και ήπιο λουλουδάτο άρωμα που μαγεύει με 
τη βελούδινη και ελαφρώς γλυκιά γεύση του. 
Αυτή η εξαιρετικά διακριτική και αρμονική 
σύνθεση είναι πλούσια σε βιταμίνες Α και Ε 
και ευεργετικές πολυφαινόλες.

 ` φτιαγμένο από πολύ μικρά φύλλα 
τσαγιού, εξαιρετικά ευαίσθητο

 ` προέλευση: κινεζική επαρχία Fujian

30 g | 805005

6,90 EUR
230,00 EUR/1 kg 



ΤΥΛΙΧΤΕΙΤΕ ΜΕ 
ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ  

Τα αρώματα έχουν εξαιρετική δύναμη - είναι σαν κάτι μαγικό! Για να περικυκλώσουμε 
τον εαυτό μας σε ένα μαγικό σύννεφο, αρκεί να έχουμε ένα άρωμα ώστε να μας 

ταξιδέψει. Ωστόσο, αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα παραπέρα και 
δημιουργήσαμε μια σειρά για το σπίτι. Η „PURE HOME”. Απο τώρα και στο εξής, οι απλές 

οικιακές δουλειές θα γίνονται με πραγματική απολαυση και με υπέροχες μυρωδιές.
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718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134 
718472 / PURE 472 
718473 / PURE 473 
718335 / PURE ROYAL 335

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ STICKS HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Χάρη σε αυτά μπορείτε να πραγματοποιείτε ένα εκπληκτικό αρωματικό τελετουργικό στο σπίτι σας κάθε μέρα. Δωρίστε στον εαυτό σας λίγη πολυτέλεια 
χάρη στα μοναδικά αρώματα σε πανέμορφη συσκευασία.

 ` οι ψαγμένες συγχορδίες πολύτιμων συστατικών θα κάνουν τον εσωτερικό σας χώρο να κυριαρχείται για μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα 
ανεπανάληπτο άρωμα

 ` κομψός σχεδιασμός
 ` αξιοσημείωτη διάρκεια αρώματος - έως 70 ημέρες

100 ml 

32,90 EUR
329,00 EUR / 1 l

718900 / PURE ROYAL 900

718005 / PURE 05 
718018 / PURE 18 
718020 / PURE 20 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81 
718372 / PURE 372 
718413 / PURE 413 
718436 / PURE 436
718489 / PURE 489 
718366 / PURE ROYAL 366 
718809 / PURE ROYAL 809 

UNISEX

PURE HOME
Τα προϊόντα της διάσημης σειράς PURE HOME ενθουσιάζουν όχι μόνο λόγω των μοναδικών τους 
μυρωδιών, αλλά και χάρη στον εξαιρετικά κομψό τους σχεδιασμό. Επιλέξαμε τις ομορφότερες αρωματικές 
συνθέσεις, χάρη στις οποίες θα περιβάλλετε το σπίτι σας με μια αύρα μαγευτικών συγχορδιών κάθε μέρα, 
χαϊδεύοντας τις αισθήσεις των μελών του σπιτιού και των επισκεπτών.

ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΚΑ



PURE HOME
ΠΩΣ ΚΑΙΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΝΑ ΚΕΡΙ

Πριν από κάθε καύση, κόψτε το φυτίλι σε ύψος περίπου 5 mm, αυτό θα διατηρήσει την φλόγα σταθερή και το 
κερί δεν θα καπνίσει. Κάψτε το για 3 έως 4 ώρες - αυτό θα αποτρέψει την σγραγγοποίηση (το κερί θα λιώσει 
ομοιόμορφα) και θα επιτρέψει επίσης στο κερί να αναπτύξει το πλήρες αρωματικό του μπουκέτο.

719018 / PURE 18 
719020 / PURE 20 
719413 / PURE 413 
719809 / PURE ROYAL 809

719472 / PURE 472 

719900 / PURE ROYAL 900 
719910 / PURE ROYAL 910 

UNISEX

ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Τα αρωματικά κεριά Home Ritual με το σήμα ποιότητας RAL 
διακρίνονται από:

 ` την ένταση του αρώματος
 ` την ισομερή καύση
 ` την ποιότητα του φυτιλιού - το ισχυρό, βαμβακερό φυτίλι κατάλληλου πάχους είναι ανθεκτικό 
στο σπάσιμο και τη βύθιση στο κερί

 ` ελαχιστοποιημένο κάπνισμα που δεν επιβαρύνει την αναπνευστική οδό
 ` μειωμένη ποσότητα αιθάλης στο γυαλί, που εγγυάται την όμορφη εμφάνιση του κεριού

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Με συναρπαστικό άρωμα και το υψηλότερο ποιοτικό πρότυπο. 
Εισάγει μια αισθησιακή ατμόσφαιρα στο δωμάτιο, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί μια καλόγουστη διακόσμηση οποιουδήποτε εσωτερικού 
χώρου. Περιέχει παραφίνη που παράγεται σε μια σύγχρονη 
διαδικασία υδροδιύλισης που πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις του 
γερμανικού προτύπου RAL.

 ` χρόνος καύσης από 35 έως 40 ώρες
 ` ενσωματωμένο σε κομψό γυαλί
 ` με τις διαχρονικές μυρωδιές των αρωμάτων                                   
PURE και PURE ROYAL

150 g  

22,90 EUR
152,67 EUR / 1 kg

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΚΑ
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708051 / PURE 18 
708050 / PURE 20 
708059 / PURE 489
708052 / PURE ROYAL 809

708049 / PURE 472 
708053 / PURE ROYAL 823

708054 / PURE ROYAL 900 
UNISEX

708055 / PURE ROYAL 900 
UNISEX

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΚΑ

134 135

PURE HOME ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
PERFUMED IRONING LIQUID 

Θα κάνει το σιδέρωμα μια πραγματική 
απόλαυση. Αρκεί να ρίξουμε περίπου 
5 ml υγρού στο νερό του σίδερου για 
να δώσουμε στα ρούχα μια εκπληκτική 
μυρωδιά. Διατίθεται σε τρία συναρπαστικά 
αρώματα.

 ` προσδίδει στα ρούχα ένα εξαιρετικό 
άρωμα

100 ml 

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΑΚΙ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
WARDROBE FRAGRANCE

Μια μοναδική αρωματική σύνθεση στην 
γκαρνταρόμπα, στο υπνοδωμάτιο και το 
γραφείο σας.

 ` απελευθερώνει σταδιακά το άρωμα 

14,2 g, 15,2 g 

5,90 EUR 
41,55 EUR / 100g 
38,81 EUR / 100g

708041 / PURE 18
708039 / PURE 20
708018 / PURE 23  
708019 / PURE 33 
708036 / PURE 413 
708044 / PURE 436 
708058 / PURE 489
708037 / PURE ROYAL 366
708043 / PURE ROYAL 809

708040 / PURE 472
708042 / PURE 473 
708038 / PURE ROYAL 335
708045 / PURE ROYAL 823

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΑΚΙ
AIR FRESHENER 

Η αυθεντική σύνθεση μυρίζει τόσο όμορφο όσο και 
τα αγαπημένα σας αρώματα PURE και PURE ROYAL. 
Απελευθερώνει σταδιακά μια εκφραστική ευωδία.

 ` με βολικό λαστιχάκι για ανάρτηση
 ` ιδανικό για διάφορους εσωτερικούς χώρους, όπως 
σπίτι, γραφείο ή αυτοκίνητο

9,5 g, 10,5 g

5,90 EUR
62,10 EUR / 100 g
56,19 EUR / 100 g

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΑ

ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ

ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ



ΤΥΛΙΧΤΕΙΤΕ ΜΕ 
ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ  

Τα αρώματα έχουν εξαιρετική δύναμη - είναι σαν κάτι μαγικό! Για να περικυκλώσουμε 
τον εαυτό μας σε ένα μαγικό σύννεφο, αρκεί να έχουμε ένα άρωμα ώστε να μας 

ταξιδέψει. Ωστόσο, αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα παραπέρα και 
δημιουργήσαμε μια σειρά για το σπίτι. Η „PURE HOME”. Απο τώρα και στο εξής, οι απλές 

οικιακές δουλειές θα γίνονται με πραγματική απολαυση και με υπέροχες μυρωδιές.



130 131

718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134 
718472 / PURE 472 
718473 / PURE 473 
718335 / PURE ROYAL 335

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ STICKS HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Χάρη σε αυτά μπορείτε να πραγματοποιείτε ένα εκπληκτικό αρωματικό τελετουργικό στο σπίτι σας κάθε μέρα. Δωρίστε στον εαυτό σας λίγη πολυτέλεια 
χάρη στα μοναδικά αρώματα σε πανέμορφη συσκευασία.

 ` οι ψαγμένες συγχορδίες πολύτιμων συστατικών θα κάνουν τον εσωτερικό σας χώρο να κυριαρχείται για μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα 
ανεπανάληπτο άρωμα

 ` κομψός σχεδιασμός
 ` αξιοσημείωτη διάρκεια αρώματος - έως 70 ημέρες

100 ml 

32,90 EUR
329,00 EUR / 1 l

718900 / PURE ROYAL 900

718005 / PURE 05 
718018 / PURE 18 
718020 / PURE 20 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81 
718372 / PURE 372 
718413 / PURE 413 
718436 / PURE 436
718489 / PURE 489 
718366 / PURE ROYAL 366 
718809 / PURE ROYAL 809 

UNISEX

PURE HOME
Τα προϊόντα της διάσημης σειράς PURE HOME ενθουσιάζουν όχι μόνο λόγω των μοναδικών τους 
μυρωδιών, αλλά και χάρη στον εξαιρετικά κομψό τους σχεδιασμό. Επιλέξαμε τις ομορφότερες αρωματικές 
συνθέσεις, χάρη στις οποίες θα περιβάλλετε το σπίτι σας με μια αύρα μαγευτικών συγχορδιών κάθε μέρα, 
χαϊδεύοντας τις αισθήσεις των μελών του σπιτιού και των επισκεπτών.

ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΚΑ



PURE HOME
ΠΩΣ ΚΑΙΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΝΑ ΚΕΡΙ

Πριν από κάθε καύση, κόψτε το φυτίλι σε ύψος περίπου 5 mm, αυτό θα διατηρήσει την φλόγα σταθερή και το 
κερί δεν θα καπνίσει. Κάψτε το για 3 έως 4 ώρες - αυτό θα αποτρέψει την σγραγγοποίηση (το κερί θα λιώσει 
ομοιόμορφα) και θα επιτρέψει επίσης στο κερί να αναπτύξει το πλήρες αρωματικό του μπουκέτο.

719018 / PURE 18 
719020 / PURE 20 
719413 / PURE 413 
719809 / PURE ROYAL 809

719472 / PURE 472 

719900 / PURE ROYAL 900 
719910 / PURE ROYAL 910 

UNISEX

ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Τα αρωματικά κεριά Home Ritual με το σήμα ποιότητας RAL 
διακρίνονται από:

 ` την ένταση του αρώματος
 ` την ισομερή καύση
 ` την ποιότητα του φυτιλιού - το ισχυρό, βαμβακερό φυτίλι κατάλληλου πάχους είναι ανθεκτικό 
στο σπάσιμο και τη βύθιση στο κερί

 ` ελαχιστοποιημένο κάπνισμα που δεν επιβαρύνει την αναπνευστική οδό
 ` μειωμένη ποσότητα αιθάλης στο γυαλί, που εγγυάται την όμορφη εμφάνιση του κεριού

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Με συναρπαστικό άρωμα και το υψηλότερο ποιοτικό πρότυπο. 
Εισάγει μια αισθησιακή ατμόσφαιρα στο δωμάτιο, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί μια καλόγουστη διακόσμηση οποιουδήποτε εσωτερικού 
χώρου. Περιέχει παραφίνη που παράγεται σε μια σύγχρονη 
διαδικασία υδροδιύλισης που πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις του 
γερμανικού προτύπου RAL.

 ` χρόνος καύσης από 35 έως 40 ώρες
 ` ενσωματωμένο σε κομψό γυαλί
 ` με τις διαχρονικές μυρωδιές των αρωμάτων                                   
PURE και PURE ROYAL

150 g  

22,90 EUR
152,67 EUR / 1 kg

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΚΑ

132 133



708051 / PURE 18 
708050 / PURE 20 
708059 / PURE 489
708052 / PURE ROYAL 809

708049 / PURE 472 
708053 / PURE ROYAL 823

708054 / PURE ROYAL 900 
UNISEX

708055 / PURE ROYAL 900 
UNISEX

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΚΑ

134 135

PURE HOME ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
PERFUMED IRONING LIQUID 

Θα κάνει το σιδέρωμα μια πραγματική 
απόλαυση. Αρκεί να ρίξουμε περίπου 
5 ml υγρού στο νερό του σίδερου για 
να δώσουμε στα ρούχα μια εκπληκτική 
μυρωδιά. Διατίθεται σε τρία συναρπαστικά 
αρώματα.

 ` προσδίδει στα ρούχα ένα εξαιρετικό 
άρωμα

100 ml 

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΑΚΙ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
WARDROBE FRAGRANCE

Μια μοναδική αρωματική σύνθεση στην 
γκαρνταρόμπα, στο υπνοδωμάτιο και το 
γραφείο σας.

 ` απελευθερώνει σταδιακά το άρωμα 

14,2 g, 15,2 g 

5,90 EUR 
41,55 EUR / 100g 
38,81 EUR / 100g

708041 / PURE 18
708039 / PURE 20
708018 / PURE 23  
708019 / PURE 33 
708036 / PURE 413 
708044 / PURE 436 
708058 / PURE 489
708037 / PURE ROYAL 366
708043 / PURE ROYAL 809

708040 / PURE 472
708042 / PURE 473 
708038 / PURE ROYAL 335
708045 / PURE ROYAL 823

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΑΚΙ
AIR FRESHENER 

Η αυθεντική σύνθεση μυρίζει τόσο όμορφο όσο και 
τα αγαπημένα σας αρώματα PURE και PURE ROYAL. 
Απελευθερώνει σταδιακά μια εκφραστική ευωδία.

 ` με βολικό λαστιχάκι για ανάρτηση
 ` ιδανικό για διάφορους εσωτερικούς χώρους, όπως 
σπίτι, γραφείο ή αυτοκίνητο

9,5 g, 10,5 g

5,90 EUR
62,10 EUR / 100 g
56,19 EUR / 100 g

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΑ

ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ

ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ



ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑ 

Ένα καλοδιατηρημένο, καθαρό και μυρωδάτο σπίτι είναι ένα μέρος στο οποίο πάντα 
θέλουμε να επιστρέφουμε. Για να κάνουμε τον καθαρισμό πραγματική απόλαυση, 
δημιουργήσαμε την σύγχρονη μάρκα SMART & CLEAN. Χάρη στα επαγγελματικά 

προϊόντα, θα φροντίσετε την καθαριότητα και την υγιεινή γρήγορα και εύκολα ενώ η 
νέα σειρά προβιοτικών παρασκευασμάτων θα σας βοηθήσει να προσέξετε το φυσικό 

περιβάλλον και να δημιουργήσετε ένα φιλικό προς την υγεία μικροκλίμα στο εσωτερικό.



ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΚΑΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ  

Η θετική επίδραση των προβιοτικών στον ανθρώπινο οργανισμό είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Οι ευεργετικές τους 
ιδιότητες ταιριάζουν απόλυτα στην συνεχώς αναπτυσσόμενη οικολογική τάση. Επομένως, τα χρησιμοποιήσαμε για 
να δημιουργήσουμε μια μοναδική σειρά οικιακών απορρυπαντικών ώστε να επιτρέψουμε την απομάκρυνση από τις 
επιφάνειες παθογόνων μικροοργανισμών που είναι επιβλαβείς για την υγεία. Το εσωτερικό του σπιτιού σας δεν θα είναι 
μόνο απόλυτα καθαρό, αλλά θα είναι επίσης γεμάτο με ευεργετικά στελέχη βακτηρίων.

100% ΕΝΕΡΓΟ 
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΘΟΓΕΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ECO
Τα οικολογικά προϊόντα καθαρισμού θα φροντίσουν όχι μόνο το σπίτι, 
αλλά και το δέρμα, την υγεία και το περιβάλλον σας. Ανακαλύψτε την 
ευεργετική δύναμη των προβιοτικών παρασκευασμάτων. 

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Αφαιρεί αποτελεσματικά και μακροχρόνια όλη τη βρωμιά 
και τις δυσάρεστες οσμές από κάθε τύπο επιφανειών που 
πλένονται, μεταξύ άλλων από πλακάκια, δάπεδα, πάγκους 
κουζίνας, τοίχους και είδη υγιεινής.

1000 ml | 713005 

26,90 EUR

Γνωρίστε το αυθεντικό μας 
σήμα και αναζητήστε το σε 

άλλα προϊόντα - καθένα από 
αυτά είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον!

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΥΓΡΟ         
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Αφαιρεί τις ακαθαρσίες και τις καλλιέργειες κακών 
βακτηρίων από τις καθαριζόμενες επιφάνειες, 
καταπολεμώντας τις δυσάρεστες οσμές για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

1000 ml | 713001 

26,90 EUR

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 
PROBIOTIC WASHING-UP LIQUID

Απολιπαίνει τέλεια τα πιάτα. Διατηρεί επίσης τα 
υδραυλικά εξαρτήματα καθαρά. Απαλό για το δέρμα.

750 ml | 713003 

24,90 EUR 
33,20 EUR / 1 l

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
PROBIOTIC HAND GEL

Καθαρίζει πλήρως τα χέρια και τα ενυδατώνει τέλεια 
χωρίς την χρήση νερού. Αποκαθιστά την κατάλληλη 
μικροχλωρίδα του δέρματος.

500 ml | 713004 

38,90 EUR 
77,80 EUR / 1 l

NEO

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ              
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ    
PROBIOTIC LAUNDRY LIQUID

Χάρη στη συμπυκνωμένη του φόρμουλα, αρκεί ακόμη και 
για 50 πλύσεις. Καθαρίζει τέλεια τα λευκά και χρωματιστά 
ρούχα, προσδίδοντάς τους ένα όμορφο άρωμα. Επιπλέον, 
προστατεύει το πλυντήριο ρούχων από την εναπόθεση 
ακαθαρσιών.

1500 ml | 713002 

36,90 EUR 
24,60 EUR / 1 l
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705015.02 
(250 ml)

ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
DEGREASER EXTRA POWER

Αήττητο στην καταπολέμηση του λίπους - καταπολεμά 
ακόμη και το καμένο λίπος και τις κολλώδεις εναποθέσεις. 
Συνιστάται ιδιαίτερα για πάγκους, νεροχύτες, φριτέζες, 
απορροφητήρες και εστίες μαγειρέματος, φούρνους, 
σχάρες και γλάστρες

 ` καθαρίζει χωρίς να αφήνει ραβδώσεις ή γρατσουνιές

750 ml | 705009 

6,90 EUR 
9,20 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται, αγοράστε τον ξεχωριστά  
(710003.03)

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΓΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
KITCHEN CLEANER

Αναντικατάστατο σε οποιαδήποτε κουζίνα. Χάρη στον 
ενεργό αφρό, αφαιρεί τη βρωμιά και τη σκόνη. Εγγυάται 
τέλεια καθαριότητα χωρίς ραβδώσεις και λέκιασμα. 
Επιπλέον, γυαλίζει απαλά και φροντίζει.

 ` ιδανικό για καθημερινή χρήση

750 ml | 705003 

6,90 EUR 
9,20 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται, αγοράστε τον ξεχωριστά 
(710003.03)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Τα προϊόντα καθαρισμού μας που προορίζονται για χρήση στην κουζίνα αποτελούν έκφραση του πάθους 
και της δέσμευσης με την οποία εργαζόμαστε. Ξέρουμε ότι είναι αξιόπιστα γιατί τα χρησιμοποιούμε και οι 
ίδιοι. Θέλουμε η κουζίνα σας να είναι ένα φιλικό και υγιεινό μέρος.    

705005
ALOE 

Περιέχει 
εκχύλισμα αλόης 
που ενυδατώνει 
και αναζωογονεί 

το δέρμα των 
χεριών.

705004
RED CITRUS 
Συνιστάται για το 
ξηρό δέρμα - με 
εκχύλισμα
εξωτικών 
φρούτων.

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 
WASHING-UP LIQUID

Τα βγάζει εύκολα πέρα με το λίπος και άλλες ακαθαρσίες. 
Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και φυτικά εκχυλίσματα που ενυδατώνουν 
και φροντίζουν το δέρμα των χεριών.

 ` απαλό για το δέρμα των χεριών pH 5,5

750 ml

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Η αντλία δεν περιλαμβάνεται,                                                                      
αγοράστε την ξεχωριστά  (710004)

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
WASHING-UP BALM

Αφαιρεί αποτελεσματικά το λίπος και τα ιζήματα. Περιέχει 
γλυκερίνη, αλλαντοΐνη και έλαιο μπαμπασού που λαμβάνεται από 
τους ξηρούς καρπούς του βραζιλιάνικου φοίνικα και αφήνει στα 
χέρια μια ευχάριστη αίσθηση ενυδάτωσης.

 ` καθαρά πιάτα, φροντισμένα χέρια

750 ml | 705006

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l 
Η αντλία δεν περιλαμβάνεται,                                                             
αγοράστε την ξεχωριστά  (710004)

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ EFFECTIVE FOAM 
EFFECTIVE FOAM WASHING-UP LIQUID

Η καινοτόμος φόρμουλα του υγρού αφαιρεί εύκολα όλες τις 
ακαθαρσίες, ακόμη και το πιο επίμονο λίπος από τα πιάτα. 
Αφρίζει τέλεια κι έτσι καθίσταται εξαιρετικά αποτελεσματικό.

 ` δημιουργεί έναν πυκνό, ενεργό αφρό που πλένει 
αποτελεσματικά τα πιάτα, αφήνοντάς τα τέλεια καθαρά 
και λαμπερά

 ` τα χυμώδη αρώματα φρούτων μετατρέπουν μια τυπική 
καθημερινή δραστηριότητα σε πραγματική απόλαυση

 ` πολύ αποτελεσματικό - διαρκεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα

750 ml

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Η αντλία δεν περιλαμβάνεται, αγοράστε την ξεχωριστά (710004)

250 ml

3,90 EUR
15,60 EUR / 1 l 
Το καπάκι flip-top δεν περιλαμβάνεται,                                       
αγοράστε το ξεχωριστά  (710006)

705014
AVOCADO  
& BERRIES
Ένας λεπτός 
συνδυασμός 

αρωμάτων αβοκάντο 
και φρούτων 
του δάσους. 

Εμπλουτισμένο με 
εκχύλισμα αβοκάντο 

και πανθενόλη.

705015 
(750 ml)
RASPBERRY 
Με γλυκό και 
δελεαστικό 
άρωμα 
βατόμουρου. 
Περιέχει 
εκχύλισμα 
βατόμουρου και 
αλλαντοΐνη.



ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ             
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ
DESCALER ALL PURPOSE

Ξεχάστε την πέτρα. Ο καθολικός 
αφαλατωτής αφαιρεί αμέσως την πέτρα 
και τα αποθέματα άλατος, ακόμη και από 
δυσπρόσιτα μέρη. Όταν χρησιμοποιείται 
τακτικά, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του 
εξοπλισμού. Συνιστάται για βραστήρες, 
θερμαντήρες, φίλτρα, σίδερα, καφετιέρες 
και οικιακές συσκευές.

 ` με συμπυκνωμένη φόρμουκα οξέων
 ` αποτελεσματικό και αποδοτικό

250 ml |  705013

5,90 EUR
23,60 EUR / 1 l

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΥΡΝΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Εγγύηση υγιεινής καθαριότητας. Το υγρό απομακρύνει τη βρωμιά, 
συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών λεκέδων, ενώ βοηθά στην 
απόψυξη. Με έναν βολικό ψεκαστήρα που σας επιτρέπει να φτάσετε 
στα δυσπρόσιτα σημεία.

 ` αφήνει ένα φρέσκο άρωμα εσπεριδοειδών
 ` για καθημερινή χρήση

750 ml | 705011 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται, 
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ 
ΧΑΛΥΒΑ
INOX CLEANER

Σχεδιασμένο για τον καθαρισμό επιφανειών και 
στοιχείων από ματ ανοξείδωτο ατσάλι, τύπου INOX. 
Εξαλείφει τους λιπαρούς λεκέδες και τις δακτυλιές. 
Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει συνάμα από νέες 
ακαθαρσίες.

 ` δεν αφήνει ραβδώσεις ή γρατσουνιές

250 ml | 705012

9,90 EUR
39,60 EUR / 1 l 
Δεν περιλαμβάνεται ψεκαστήρας,                             
αγοράστε τον ξεχωριστά (710005).

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                                  
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
CERAMIC HOB CLEANER

Η σύγχρονη φόρμουλα καθαρίζει και φροντίζει εις βάθος. Ο ενεργός αφρός 
εξαπλώνεται εύκολα χωρίς να αφήνει ραβδώσεις ή γρατσουνιές.

 ` προστατεύει από την εναπόθεση νέας βρωμιάς
 ` απαλό για τις υπό καθαρισμό επιφάνειες

750 ml | 705010 

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,                                                                      
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).
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ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
STORAGE BOX

Ταμπλέτες για το πλυντήριο πιάτων, κάψουλες πλυντηρίου - αυτό το εύχρηστο 
πλαστικό κουτί θα τα χωρέσει όλα. Προστατεύει τις κάψουλες από την 
υγρασία. Το καπάκι με τέσσερα μάνδαλα παρέχει επιπλέον προστασία έναντι 
των παιδιών.

710001 

1,90 EUR

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΣΕ 1
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Πολυλειτουργικές: καθαρίζουν τέλεια και γυαλίζουν τα πιάτα 
προστατεύοντας το πλυντήριο πιάτων. Αφαιρούν ακόμη και τα 
καμένα υπολείμματα τροφίμων και τους πιο δύσκολους λεκέδες: 
από καφέ, τσάι, λίπος, αυγά.

 ` προστατεύουν τα μαχαιροπήρουνα από τη διάβρωση και 
το γυαλί από την στίλβωση

 ` πωλούνται ανά 10 τεμάχια - αγοράζετε τόσες ταμπλέτες 
όσες χρειάζεστε πραγματικά

180 g / 10 pz. | 981002 

9,90 EUR
55,00 EUR / 1 kg

Διαστασεις: 19,5 × 14 × 10 cm
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ΝΕΑ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
LIQUID SOAP

Δωρίστε στο δέρμα σας τέλεια καθαριότητα και ενυδάτωση. Χάρη στα 
προσεκτικώς επιλεγμένα συστατικά, τα υγρά σαπούνια καθαρίζουν 
σχολαστικά ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν απαλά τα χέρια, αφήνοντας ένα 
λεπτό άρωμα.

500 ml

4,90 EUR
9,80 EUR / 1 l

701005 
MANGO & PEACH 
Το γλυκό άρωμα του ορεκτικού 
μάνγκο και του ροδάκινου είναι 
μια στιγμή χαλάρωσης κάθε μέρα.

701006 
CITRUS & CONIFERS
Ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός 
από νότες κωνοφόρων δέντρων 
με μια αναζωογονητική συγχορδία 
εσπεριδοειδών, λεμονόχορτου 
και μια ελαφρά νύξη ξύλου 
τριανταφυλλιάς.

701004 
HYPOALLERGENIC 
Καθαρίζει αποτελεσματικά και 
φροντίζει το ευαίσθητο δέρμα των 
χεριών, απομακρύνει τη βρωμιά 
και το λίπος. Δεν περιέχει βαφές 
και αρωματικά αλλεργιογόνα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
Μετατρέψτε το λουτρό σας σε μια όαση χαλάρωσης. Συμπληρώστε μια σειρά από τα αγαπημένα σας καλλυντικά, 
ανάψτε κεριά, ξεχάστε τις καθημερινές ανησυχίες. Για όλα τα υπόλοιπα θα φροντίσουν τα προϊόντα SMART & CLEAN.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΜΠΑΝΙΟΥ
BATHROOM CLEANER 

Αφαιρεί ενεργά τις εναποθέσεις πέτρας και 
σαπουνιού. Περιέχει καινοτόμα συστατικά 
που εμποδίζουν τον σχηματισμό λεκέδων.

 ` φροντίζει, προσδίδει απαλή λάμψη
 ` ευχάριστο, λουλουδάτο και φρουτώδες 
άρωμα

750 ml | 709001 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,         
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ
SHOWER CLEANER 

Λαμπερή ντουζιέρα χωρίς ακαθαρσίες. 
Χάρη στο περιεχόμενο των 
νανοσωματιδίων πυριτίου, δημιουργεί μια 
προστατευτική μεμβράνη που περιορίζει 
την επανεπόθεση ρύπων, ιζημάτων και 
υδρατμών.

 ` η μοναδική φόρμουλα λειτουργεί 
ακόμη και σε κρύο νερό

 ` ασφαλές για αλλεργικά άτομα

750 ml | 709002 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,      
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03). 

ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
TOILET BOWL CLEANER

Ποντάρετε στην υγιεινή καθαριότητα. Το τζελ αφαιρεί 
αποτελεσματικά όλα τα είδη βρωμιάς και πέτρας. Σχεδιασμένο 
για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας, των κεραμικών 
και μεταλλικών νιπτήρων, για μπανιέρες, ντουζιέρες, πλακάκια, 
τερακότα και μεταλλικά εξαρτήματα.

 ` η πυκνή συνοχή καλύπτει σχολαστικά τις καθαριζόμενες 
επιφάνειες

 ` ξεπλένεται εύκολα
 ` δεν γρατσουνίζει την επιφάνεια
 ` αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα

750 ml

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

707003 
BLOOMING 

POWER  
Ένα συναρπαστικό 

άρωμα εαρινών ανθών.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 
Χαρωπό άρωμα 
εξωτικών 
φρούτων.

ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ     
ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ
BATHROOM CLEANING WIPES

Αφαιρούν εύκολα κάθε είδους λεκέδες και αποθέσεις από 
την μπανιέρα, το νιπτήρα, το ντους, τα πλακάκια ή την 
τουαλέτα.

 `  χάρη στις αντιβακτηριακές τους ιδιότητες 
προσφέρουν υγιεινή καθαριότητα

 `  δώστε στις επιφάνειες ένα ευχάριστο, φρέσκο 
άρωμα

60 τεμ. | 706005 

11,90 EUR



147146

Θα φτάσουν σε κάθε γωνιά και θα σας απαλλάξουν κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Τίποτα δεν μπορεί να τα 
σταματήσει. Παραδώστε την κουζίνα και το μπάνιο σας στα ειδικά προϊόντα μας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ
GROUT CLEANER 

Ο ειδικός στις καθαρές ενώσεις. Προστατεύει 
δραστικά από τη βρωμιά και την υγρασία. Δεν 
θαμπώνει και δεν αποχρωματίζει.

 ` για άσπρους και χρωματιστούς αρμούς
 ` για όλους τους τύπους ρύπων

750 ml | 706004

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,                
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).  

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Η ευχαρίστηση του καθαρισμού 
χωρίς τρίψιμο. Βελούδινο ήπιο, αλλά 
εξαιρετικά αποτελεσματιό. Αφαιρεί 
ακόμη και τις επίμονες ακαθαρσίες και 
γράσα.

 ` με καθαριστικό δολομίτη
 ` δεν γρατσουνίζει και δεν 
αποχρωματίζει την καθαριζόμενη 
επιφάνεια

750 ml | 706002

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l

ΚΑΨΟΥΛΕΣ     
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES 

Χάρη στην περιεκτικότητά τους σε 
φυσικό σαπούνι, συνδυάζουν τη 
μέγιστη αποτελεσματικότητα με μια 
ήπια φόρμουλα. Χωρίς αλλεργιογόνα, 
τεχνητές χρωστικές ουσίες και οπτικά 
λευκαντικά.

253 g / 10 τεμ. | 704003

9,90 EUR
39,13 EUR / 1kg

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 142.

ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Φονικό για τους λεκέδες, απαλό για τα ρούχα. 
Χάρη στην περιεκτικότητα σε ενεργά ένζυμα, 
απομακρύνει ακόμη και λεκέδες από χόρτο, 
αίμα, αυγά και λιπαρές σάλτσες. Ασφαλές για 
χρωματιστά και ευαίσθητα υφάσματα.

 ` αποτελεσματικό και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες

 `  δεν περιέχει χλώριο
 `  με φρέσκο, φρουτώδες άρωμα

750 ml | 704004

6,90 EUR
9,20+ EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,              
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Αναδεικνύουν τη φυσική λευκότητα 
των υφασμάτων, αποτρέποντάς τα να 
γίνουν γκρι. Σχεδιασμένες για λευκά και 
ανοιχτόχρωμα ρούχα.

256 g / 10 τεμ. | 704002

9,90 EUR
38,67 EUR / 1kg

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES  

Προστατεύουν τέλεια τα χρώματα.          
Με συμπυκνωμένη ισχύ πλύσης.

256 g / 10 τεμ. | 704001

9,90 EUR
38,67 EUR / 1kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Με πάθος και ενθουσιασμό δημιουργούμε προϊόντα που φροντίζουν τα ρούχα σας. Οι ειδικοί μας 
μεριμνούν όχι μόνο να είναι αυτά αποτελεσματικά, αλλά και η χρήση τους να είναι ευχάριστη.

ΤΖΕΛ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 
ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Αφαιρεί εύκολα την πέτρα, τα σημάδια 
σκουριάς, τα υπολείμματα σαπουνιού και 
άλλους ρύπους. Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, 
αποτρέπει τις νέες ακαθαρσίες.

 ` γυαλίζει απαλά
 ` καθαρά εξαρτήματα χωρίς γρατσουνιές

750 ml | 706003 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,             
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).

ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 
DRAIN CLEAR GRANULES

Πριν καλέσετε τον υδραυλικό, 
χρησιμοποιήστε αυτούς. 
Διαλύουν τα λίπη, τα μαλλιά 
και τα απορρίμματα κουζίνας. 
Σχεδιασμένοι για την απόφραξη 
αποχετευτικών σωλήνων και 
σιφωνίων σε νεροχύτες, μπανιέρες 
και ντουζιέρες.

 ` απαραίτητοι σε κάθε κουζίνα 
και μπάνιο

 ` εφαρμόστε τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα

450 g | 706001 

5,90 EUR
13,11 EUR / 1 kg
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704011 
SUNNY BREEZE 

PURE 23 
Μια αισθησιακή και 

ελαφρώς γλυκιά σύνθεση 
εσπεριδοειδών και 

γιασεμιού.

704018
ALLURING FRESHNESS 

PURE 18 
Ένας γοητευτικός 

συνδυασμός chypre νοτών 
με φρουτώδεις και άνθινες 

συγχορδίες.

704019 
ORIENTAL MAGIC 

PURE 20 
Ένας σαγηνευτικός 

συνδυασμός ανθών, 
μόσχου και πατσουλί.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΞΕΠΛΥΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
LUXURY FABRIC SOFTENER

Πολύ συμπυκνωμένο, μαλακώνει τα 
υφάσματα, έχει αντιστατικές ιδιότητες 
και διεγείρει τις αισθήσεις. Απολαύστε 
τα υπέροχα χνουδωτά και εκλεπτυσμένα 
αρώματα Federico Mahora.

1000 ml

6,90 EUR
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΣΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Προστατεύει τέλεια τα χρώματα και απομακρύνει 
αποτελεσματικά την βρωμιά. Λειτουργεί ακόμη 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποτρέποντας τη 
συρρίκνωση ή το ξεχαρβάλωμα των υφασμάτων.

 `  ιδανικό για κάθε χρώμα
 `  με άρωμα PURE 81

1000 ml | 704005

6,90 EUR

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΣΗΣ ΜΑΥΡΩΝ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
BLACK LAUNDRY LIQUID

Πλένει τέλεια τα ρούχα και σας επιτρέπει 
να διατηρήσετε την ένταση του μαύρου για 
περισσότερο. Επιπλέον, χάρη στα ενεργά ένζυμα, 
καταπολεμά αποτελεσματικά τους λεκέδες 
ανεξάρτητα από την θερμοκρασία του νερού.

 ` προστατεύει τα μαύρα υφάσματα από το 
ξεθώριασμα

1000 ml | 704007

6,90 EUR

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
WHITE LAUNDRY LIQUID

Η μοναδική του φόρμουλα αποκαθιστά την 
εκθαμβωτική λευκότητα στα υφάσματα. 
Συνιστάται για το πλύσιμο ακόμη και 
ευαίσθητων ρούχων. Με λεπτό άρωμα άγριων 
ορχιδεών.

 ` αναζωογονεί το λευκό και αποτρέπει το 
γκριζάρισμα

1000 ml | 704006

6,90 EUR

AROMATHERAPY ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Με ενεργές μικροκάψουλες που απελευθερώνουν 
σταδιακά ένα πανέμορφο άρωμα. Εξαιρετικά 
αποτελεσματικό, αποτρέπει τον στατικό ηλεκτρισμό στα 
ρούχα. Αφήνει μια απαλότητα που ευχαριστεί και ένα 
άρωμα που διαρκεί.

1000 ml

6,90 EUR

704013
AZURE SKY 
Ένας τέλειος 
συνδυασμός 
εσπεριδοειδών, 
φρέσκων φρούτων 
και πράσινων 
και υδάτινων 
νοτών επάνω σε 
μια μεθυστική 
βάση μόσχου και 
κεχριμπαριού.

704012
SWEET DELIGHT 

Ένας συναρπαστικός 
συνδυασμός 

της συγχορδίας 
γλυκιάς βανίλιας και 

εκλεπτυσμένου λευκού 
κρίνου με το άρωμα 

του πατσουλί, του 
αμυγδάλου και του 

σανταλόξυλου.



ΝΕΑ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
GLASS CLEANER

Ένας σίγουρος τρόπος για να έχετε 
γυαλιστερά παράθυρα. Χάρη στα 
νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου, 
προστατεύει από νέους ρύπους.                     
Η περιεκτικότητα σε σιλικόνη μειώνει την 
εναπόθεση υδρατμών.

 ` αποτελεσματικό και αποδοτικό
 ` με άρωμα πράσινων μήλων

750 ml | 702005 

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,        
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 
GLASS CLEANING WIPES 

Καθαρίζουν τέλεια τις γυάλινες επιφάνειες, χωρίς να αφήνουν ίχνη ή 
λεκέδες. Τους δίνουν ένα ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών.

 ` ιδανικό για παράθυρα, καθρέφτες και τζάμια
 `  με προσθήκη αλκοόλ

60 τεμ. | 702001 

11,90 EUR

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Απο το ταβάνι έως το πάτωμα - μέσα και έξω - μπορείτε να βασίζεστε στην επαγγελματική βοήθεια των προϊόντων 
μας οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Πρόκειται για ένα πραγματικό Champions League στην ομάδα των προϊόντων 
καθαρισμού.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙ-ΑΤΜΟΥ 
ANTI-MIST GLASS CLEANER
Τέλεια καθαρά παράθυρα και καθρέφτες για 
απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω 
των νανοσωματιδίων πυριτίου, δημιουργεί 
ένα στρώμα που διευκολύνει τον καθαρισμό 
και μειώνει τον σχηματισμό ακαθαρσιών.

 ` αποτρέπει την εναπόθεση υδρατμών, 
βρωμιάς και σκόνης

 ` απολιπαίνει τέλεια και δεν αφήνει 
ραβδώσεις

750 ml | 702013

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l 
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,        
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).
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ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ               
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Χάρη στη μοναδική φόρμουλα με ξύδι φρούτων, απομακρύνουν 
αποτελεσματικά τη βρωμιά και το λίπος από διάφορους τύπους 
επιφανειών, προσφέροντάς τους ένα μακράς διαρκείας φρέσκο 
άρωμα.

 `  ιδανικό για πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και ξύλο
 `  δεν αφήνει ραβδώσεις

60 τεμ. | 702002 

11,90 EUR

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
MULTI PURPOSE CLEANER

Το βέλτιστο των βέλτιστων για 
μεγάλες και μικρές καθαριότητες. 
Καθαρίζει, απολιπαίνει και φροντίζει. 
Για όλους τους τύπους επιφανειών που 
πλένονται, συμπεριλαμβανομένων 
δαπέδων, τοίχων, πάγκων κουζίνας, 
πλακακιών, συσκευών υγιεινής.

 ` αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα 
ανθών ροδιού

1000 ml | 702004  

5,90 EUR

ΝΕΑ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ 
ΦΟΥΡΝΟΥΣ
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Ένα εξειδικευμένο παρασκεύασμα που 
απομακρύνει το λίπος, εξαλείφει τα 
καμμένα και καταπολεμά τον καπνό. Είναι 
επίσης ιδανικό για τον καθαρισμό γκριλ 
και οικιακών συσκευών.

 ` με συστατικά που μειώνουν την 
επανεπόθεση ακαθαρσιών

 ` ασφαλές για τις καθαριζόμενες 
επιφάνειες

 ` δεν αφήνει ραβδώσεις

750 ml | 702009

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,     
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΡΩΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
POWER CLEANER

Ένα υγρό για διαφορετικές επιφάνειες. 
Χάρη στην εξειδικευμένη φόρμουλα, 
καθαρίζει πλαστικοποιημένα φύλλα, 
πλακάκια, τερακότα, μουσαμάδες, 
πορσελάνινα πλακάκια, βεράντες, 
καθώς και περιφράξεις και καμπίνες 
οδηγών αυτοκινήτων
Αφαιρεί τέλεια τα λάδια και τα γράσα.

 ` αναντικατάστατο στο σπίτι, στο 
γκαράζ και στον κήπο

1000 ml | 702010

8,90 EUR

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ                        
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΘΟΝΩΝ 
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Αφαιρεί πλήρως τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη σκόνη, τους 
λιπαρούς λεκέδες και τη βρωμιά. Περιορίζει την σκόνη να ξανακάτσει, 
δημιουργώντας μια αντιστατική επίστρωση. Συνιστάται για οθόνες 
υπολογιστών, οθόνες τηλεόρασης, πλάσματος, LED και LCD, οθόνες, 
τηλεχειριστήρια, κινητά τηλέφωνα, πληκτρολόγια.

 ` δίνει λάμψη χωρίς ραβδώσεις
 ` ανεκτίμητο στο σπίτι και στο γραφείο

250 ml | 702011

4,90 EUR
19,60 EUR / 1 l
Δεν περιλαμβάνεται ψεκαστήρας,                                                             
αγοράστε τον ξεχωριστά (710005).

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Τέλος με τους βρώμικους τοίχους - σβήνει ίχνη στυλό, μαρκαδόρων 
και κραγιόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό επίπλων 
κήπου, αρμών, πλακιδίων, δαπέδων, πορτών, κουζινών, πιάτων, 
ζαντών αυτοκινήτων, πλαστικών και μετάλλων. Η καινοτόμος 
κατασκευή διεισδύει βαθιά στην επιφάνεια, αφαιρώντας τη βρωμιά.

 ` λειτουργεί χωρίς απορρυπαντικά - απλά βρέξτε το
 ` αφαιρεί τη βρωμιά και τους λεκέδες

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 702008

4,90 EUR

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΠΑΝΕΛ
LAMINATE FLOOR LIQUID

Εντελώς καθαρά πάνελ χωρίς 
σκόνη και λεκέδες. Αφαιρεί τους 
λιπαρούς λεκέδες και τους ρύπους. 
Συνιστάται για πλαστικοποιημένα 
πάνελ δαπέδου και τοίχου, καθώς                
και καπλαμάδες επίπλων.

 ` καθαρίζει και φροντίζει
 ` αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα 
σαπουνιού της Μασσαλίας

1000 ml | 702006

7,90 EUR

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Η φόρμουλα ενεργού αφρού αφαιρεί 
τέλεια τους λεκέδες, μαλακώνει τα 
υφάσματα και αποτρέπει τον στατικό 
ηλεκτρισμό. Απαλό στα χέρια και φιλικό 
προς τα χρώματα.

 ` σχεδιασμένο για πλύσιμο στο χέρι
 ` με άρωμα εσπεριδοειδών

1000 ml | 702007

5,90 EUR

ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
PLASTIC SURFACE CLEANER

Εξαλείφει όλες τις ακαθαρσίες: λιπαρές 
εναποθέσεις, αιθάλη και σκόνη. 
Αποτελεσματικό και απαλό: δεν χαράσσει 
και δεν αποχρωματίζει.

 ` για λευκές και χρωματιστές 
επιφάνειες

750 ml | 712001

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l
Ο ψεκαστήρας δεν περιλαμβάνεται,    
αγοράστε τον ξεχωριστά (710003.03).
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708034 
SINGAPORE 
TWILIGHT

708035 
SINGAPORE  
TWILIGHT

708025  
GREEN SPA 

708046 
ALLURING
FRESHNESS

708047  
ORIENTAL 
MAGIC 

708048  
THRILLING
ADVENTURE 

708026  
CHARMING 
ALLEY  

708031 
MALDIVES  
PARADISE 

ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
VACUUM FRESHENER 

Διαχέει ένα όμορφο άρωμα στο δωμάτιο 
που σκουπίζετε, εξουδετερώνοντας την 
δυσάρεστη μυρωδιά της σκόνης και 
αναζωογονώντας το εσωτερικό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Κατάλληλο για όλους 
τους τύπους ηλεκτρικών σκουπών. Απλό στη 
χρήση – απλά τοποθετήστε το κοντά στο 
φίλτρο εξαγωγής του αέρα.

2 pz. (4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

5,90 EUR 
75,64 EUR / 100 g
60,20 EUR / 100 g

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 
WARDROBE FRAGRANCE

Διαποτισμένο με μια αυθεντική αρωματική σύνθεση, 
απελευθερώνει σταδιακά ένα υπέροχο άρωμα. Όμορφες 
συγχορδίες γεμίζουν το εσωτερικό της ντουλάπας, 
διασφαλίζοντας τη φρεσκάδα της γκαρνταρόμπας σας.

 
15,2 g 

5,90 EUR 
38,81 EUR / 100 g

ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
HOME PERFUME

Όμορφες συνθέσεις για το σπίτι σας.

40 ml 

10,90 EUR
272,50 EUR / 1

ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ

708032 
MALDIVES  
PARADISE 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ 
ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ
Τα υπέροχα αρώματα βελτιώνουν τη διάθεση, δημιουργούν ατμόσφαιρα και ξυπνούν συναισθήματα. 
Αφήστε τα να σας συνοδεύουν πάντα και παντού. Αυτό είναι εφικτό με τα προϊόντα μας για φρεσκάρισμα.

708023 GREEN SPA 
Ο αναζωογονητικός συνδυασμός 
της μυρωδιάς της αλόης και 
του πράσινου αγγουριού χαρίζει 
θετικές διαθέσεις και σας 
χαλαρώνει.

708030 MALDIVES PARADISE  
Οι ελαφριές θαλάσσιες συγχορδίες σε 
συνδυασμό με την λεπτή γλυκύτητα των 
εξωτικών φρούτων φέρνουν στο νου σας 
παραδεισένιες διακοπές.

708024 CHARMING ALLEY 
Ένα λεπτό ντουέτο από 
τριαντάφυλλα και μόσχο 
περιβάλλει το δωμάτιο με μια 
ρομαντική αύρα.

708033 SINGAPORE TWILIGHT
Ένα πορτοκάλι λουσμένο σε ζουμερές, 
φρουτώδεις και λουλουδένιες νότες 
πάλλεται με ενέργεια όπως η Πόλη 
των Λεόντων.

708057  
COSMIC
FANTASY  
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ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
FURNITURE CLEANING WIPES 

Αφαιρούν αποτελεσματικά τη βρωμιά και τη σκόνη και δίνουν στις καθαρισμένες επιφάνειες 
μια λαμπρή λάμψη χωρίς ραβδώσεις.

 ` με ειδική φόρμουλα εμπλουτισμένη με κερί
 ` αφήνουν ένα φρέσκο, ευχάριστο άρωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα

60 τεμ. | 703001 

11,90 EUR

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
LEATHER CONDITIONER

Κάνει την ταπετσαρία των αυτοκινήτων, τα έπιπλα, τα ρούχα και τα αξεσουάρ να 
μοιάζουν και πάλι σαν καινούργια. Τους δίνει λάμψη και απαλότητα, βελτιώνει το 
χρώμα τους και τα αδιαβροχοποιεί.

 `  περιέχει κερί carnauba, εκχύλισμα μελιού και γαλάκτωμα σιλικόνης με λάδι 
αβοκάντο

 `   προορίζεται για δέρμα grain και οικολογικά δέρματα

250 ml | 702014

7,90 EUR
31,60 EUR / 1 l
Δεν περιλαμβάνεται ψεκαστήρας, αγοράστε τον ξεχωριστά (710005).

NEO

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
FURNITURE CREAM

Αφαιρεί αποτελεσματικά τη σκόνη και αποτρέπει την συσσώρευσή της. Περιέχει 
κερί carnauba που δίνει λάμψη στις καθαριζόμενες επιφάνειες και ελαχιστοποιεί 
τον κίνδυνο εκδορών.

 ` με γαλάκτωμα σιλικόνης που βελτιώνει την αντοχή των επίπλων στην 
υγρασία

 ` κατάλληλο για ξύλινες, πλαστικοποιημένες και επενδυμένες επιφάνειες 
 ` αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα

250 ml | 703004

3,90 EUR
15,60 EUR / 1 l
Δεν περιλαμβάνεται ψεκαστήρας,                                                                                        
αγοράστε τον ξεχωριστά (710005).

ΝΕΑ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Η αισθητική, η ανθεκτικότητα, η μοναδική ατμόσφαιρα - θα διατηρήσετε αυτά τα πλεονεκτήματα των ξύλινων 
και δερμάτινων είδών για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίζοντας τα με τον σωστό τρόπο. Τα προϊόντα μας 
χρησιμοποιούν τη δύναμη των κεριών, αξιοποιώντας το καλύτερο που εκείνα έχουν να προσφέρουν.
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ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Καθαρίζει τέλεια και φροντίζει. Προσφέρει κομψή, ματ εμφάνιση και ευχάριστο άρωμα. Επιπλέον, 
επιβραδύνει την εναπόθεση σκόνης.

 ` επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης των πλαστικών

300 ml | 711005

5,90 EUR
19,67 EUR / 1 l

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

ιδανικά για τον καθαρισμό διαφόρων τύπων επιφανειών στο σπίτι. Η μοναδική 
δομή τους με σύστημα οπών διευκολύνει την απορρόφηση νερού, λιπαρών ουσιών, 
απορρυπαντικών και χρωμάτων.

 ` εξαιρετικά απορροφητικά
 ` πρακτικά και οικονομικά - μετά το ξέπλυμα, κάθε πανάκι μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί

34 τεμ. (23 x 39 cm) 
710011 

10,90 EUR

ΠΑΝΑΚΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΣΚΟΝΗ - ΓΙΑ ΟΜΑΛΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Αναντικατάστατα τόσο στο σπίτι όσο και σε χώρους όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο υγιεινής 
(π.χ. στην φαρμακευτική, ιατρική, ηλεκτρική, αυτοκινητιστική ή εκτυπωτική βιομηχανία). 
Κατέχουν έγκριση PZH.

 ` δεν γδέρνουν την υπο καθαρισμό επιφάνεια
 ` συνεργάζονται καλά με διαλύτες
 ` το μαλακό και εύκαμπτο υλικό διευκολύνει τον εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων 
χώρων

40 τεμ. (23 x 39 cm) 
710012 

10,90 EUR

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ATOMIZER       
710005 
ATOMISER

1 τεμ.

1,10 EUR
1 τεμ.

0,95 EUR

ΑΝΤΛΙΑ 
710004
DISPENSER PUMP 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
710003.03
TRIGGER CAP 

ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ FLIP-TOP  
710006
FLIP-TOP CAP
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ

Οι αναφερόμενες τιμές είναι ακαθάριστες και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Ο κατάλογος προϊόντων της FM WORLD αριθ. 33 ισχύει από τις 19 Οκτωβρίου 2020. Η προσφορά σε όρους τιμών και προϊόντων στον κατάλογο 
είναι δεσμευτική από τις 19 Οκτωβρίου 2020 έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα ή εισαχθεί νέος κατάλογος. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τον τρόπο χρήσης τους μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο 

distribution.fmworld.com. Οι Κατάλογοι, το Σχέδιο Μάρκετινγκ καθώς και το άλλο διαφημιστικό, ενημερωτικό και υλικό προσφοράς που εκδίδεται ή εγκρίνεται ρητά από την FM WORLD ή την FM WORLD Distribution 
αποτελούν τις μόνες επίσημες πηγές πληροφοριών για την πώληση και τη διαφήμιση προϊόντων της FM WORLD. Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα FM WORLD είναι γνήσια προϊόντα της FM WORLD.
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PURE 01 σελ. 26
PURE 05 σελ. 30
PURE 06 σελ. 31
PURE 07 σελ. 26
PURE 09 σελ. 28
PURE 10 σελ. 26
PURE 12 σελ. 29
PURE 16 σελ. 30
PURE 17 σελ. 26
PURE 18 σελ. 30
PURE 20 σελ. 27
PURE 21 σελ. 27
PURE 23 σελ. 30
PURE 24 σελ. 28
PURE 25 σελ. 26
PURE 26 σελ. 28
PURE 32 σελ. 29
PURE 33 σελ. 30
PURE 34 σελ. 30
PURE 80 σελ. 30
PURE 81 σελ. 26
PURE 97 σελ. 27
PURE 98 σελ. 29
PURE 101 σελ. 28
PURE 132 σελ. 27
PURE ROYAL 141 σελ. 14
PURE ROYAL 142 σελ. 16
PURE ROYAL 146 σελ. 14
PURE ROYAL 147 σελ. 14
PURE ROYAL 162 σελ. 16

PURE ROYAL 171 σελ. 16
PURE 173 σελ. 28
PURE 174 σελ. 26
PURE 177 σελ. 28
PURE 180 σελ. 26
PURE 183 σελ. 27
PURE 237 σελ. 29
PURE 239 σελ. 27
PURE 241 σελ. 31
PURE 257 σελ. 28
PURE ROYAL 281 σελ. 14
PURE ROYAL 286 σελ. 16
PURE ROYAL 298 σελ. 14
FM 313 σελ. 42
PURE ROYAL 317 σελ. 14
PURE ROYAL 322 σελ. 14
PURE ROYAL 352 σελ. 14
PURE ROYAL 355 σελ. 14
PURE ROYAL 358 σελ. 16
PURE ROYAL 359 σελ. 16
PURE ROYAL 362 σελ. 16 
PURE ROYAL 365 σελ. 14
PURE ROYAL 366 σελ. 16
PURE 372 σελ. 30
PURE 413 σελ. 29
PURE 414 σελ. 26
PURE 419 σελ. 30
PURE 420 σελ. 26
PURE 426 σελ. 29
PURE 427 σελ. 26

PURE 431 σελ. 28
PURE 432 σελ. 30
PURE 434 σελ. 27
PURE 436 σελ. 28
PURE 437 σελ. 26
PURE 438 σελ. 26
PURE 440 σελ. 28
PURE 441 σελ. 28
PURE 442 σελ. 28
PURE 443 σελ. 26
PURE 444 σελ. 27
PURE 445 σελ. 26
PURE 446 σελ. 27
PURE 447 σελ. 26
PURE 448 σελ. 28
PURE 449 σελ. 26
PURE 484 σελ. 31
PURE 485 σελ. 26
PURE 486 σελ. 26
PURE 487 σελ. 27
PURE 488 σελ. 27
PURE 489 σελ. 27
PURE 700 σελ. 26
PURE 701 σελ. 26
PURE 702 σελ. 26
PURE 703 σελ. 31
PURE 706 σελ. 26
PURE ROYAL 707 σελ. 15
PURE ROYAL 708 σελ. 14
PURE ROYAL 709 σελ. 15

PURE ROYAL 710 σελ. 15
PURE ROYAL 711 σελ. 14
PURE ROYAL 712 σελ. 15
PURE ROYAL 713 σελ. 15
PURE ROYAL 714 σελ. 15
PURE ROYAL 715 σελ. 15
PURE 716 σελ. 25
PURE 717 σελ. 25
PURE ROYAL 777 σελ. 14
PURE ROYAL 800 σελ. 14
PURE ROYAL 801 σελ. 15
PURE ROYAL 802 σελ. 17
PURE ROYAL 803 σελ. 17
PURE ROYAL 804 σελ. 16
PURE ROYAL 806 σελ. 14
PURE ROYAL 807 σελ. 14
PURE ROYAL 809 σελ. 16
PURE ROYAL 810 σελ. 14
PURE ROYAL 811 σελ. 17
PURE ROYAL 817 σελ. 14
PURE ROYAL 818 σελ. 14
PURE ROYAL 819 σελ. 17
PURE ROYAL 820 σελ. 16
PURE ROYAL 825 σελ. 16
PURE ROYAL 826 σελ. 14
PURE ROYAL 827 σελ. 14
PURE ROYAL 828 σελ. 15
PURE ROYAL 829 σελ. 17
PURE ROYAL 833 σελ. 14
PURE ROYAL 834 σελ. 16
PURE ROYAL 835 σελ. 14
PURE ROYAL 836 σελ. 14

ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
PURE 43 σελ. 37
PURE 52 σελ. 35
PURE 54 σελ. 37
PURE 55 σελ. 37
PURE 56 σελ. 37
PURE 57 σελ. 36
PURE 64 σελ. 35
PURE 93 σελ. 36
PURE 110 σελ. 37
PURE 134 σελ. 36
PURE 135 σελ. 37
PURE ROYAL 151 σελ. 21
PURE ROYAL 152 σελ. 21
PURE ROYAL 160 σελ. 20
PURE ROYAL 169 σελ. 20
PURE ROYAL 195 σελ. 20

PURE ROYAL 198 σελ. 20
PURE ROYAL 199 σελ. 20
PURE 224 σελ. 35
PURE ROYAL 300 σελ. 21
PURE ROYAL 301 σελ. 20
PURE ROYAL 326 σελ. 20
PURE ROYAL 327 σελ. 20
PURE ROYAL 332 σελ. 21
PURE ROYAL 334 σελ. 21
PURE ROYAL 335 σελ. 20
PURE 452 σελ. 36
PURE 457 σελ. 37
PURE 465 σελ. 35
PURE 466 σελ. 35
PURE 471 σελ. 35
PURE 472 σελ. 37

PURE 473 σελ. 37
PURE 474 σελ. 37
PURE 475 σελ. 35
PURE 478 σελ. 35
PURE 479 σελ. 37
PURE 480 σελ. 37
PURE 481 σελ. 35
PURE 482 σελ. 35
PURE 483 σελ. 37
PURE 490 σελ. 37
PURE 704 σελ. 37
PURE 705 σελ. 37
PURE 718 σελ. 33
PURE 719 σελ. 33
PURE 720 σελ. 33
PURE 721 σελ. 33

PURE ROYAL 812 σελ. 20
PURE ROYAL 813 σελ. 20
PURE ROYAL 814 σελ. 21
PURE ROYAL 815 σελ. 20
PURE ROYAL 821 σελ. 20
PURE ROYAL 822 σελ. 20
PURE ROYAL 823 σελ. 20
PURE ROYAL 824 σελ. 20
PURE ROYAL 830 σελ. 20
PURE ROYAL 831 σελ. 21
PURE ROYAL 832 σελ. 20
PURE ROYAL 837 σελ. 20
PURE ROYAL 838 σελ. 21
PURE ROYAL 839 σελ. 20
PURE ROYAL 840 σελ. 19

ΑΡΩΜΑΤΑ UNISEX
PURE ROYAL 500 σελ. 9
PURE ROYAL 900 σελ. 13
PURE ROYAL 901 σελ. 13
PURE ROYAL 902 σελ. 12
PURE ROYAL 903 σελ. 13
PURE ROYAL 904 σελ. 13

PURE ROYAL 911 σελ. 13
PURE ROYAL 912 σελ. 13
PURE ROYAL 913 σελ. 10
PURE ROYAL 914 σελ. 10
PURE ROYAL 915 σελ. 11
PURE ROYAL 916 σελ. 11

PURE ROYAL 923 σελ. 10
PURE ROYAL 924 σελ. 11
PURE ROYAL 925 σελ. 10
PURE ROYAL 926 σελ. 10
PURE ROYAL 927 σελ. 10
PURE ROYAL 928 σελ. 11

UTIQUE Black σελ. 15
UTIQUE Bubble σελ. 9
UTIQUE Flamingo σελ. 8
UTIQUE Gold σελ. 14
UTIQUE Muffin σελ. 10
UTIQUE Ruby σελ. 16

οικογένεια 
αρωμάτων κυρίαρχη νότα αρώματα pheromone intense αφρόλουτρο κρέμα 

σώματος
απολέπιση 

άλατος για το 
σώμα

αποσμητικό σπρέυ 
σώματος

ομίχλη για το 
σώμα

κρέμα 
ξυρίσματος

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ
10, 17, 25, 180, 281, 806, 322, 420, 427, 437, 
438, 443, 447, 449, 700, 800, 807, 817, 818, 827, 
Flamingo, 708, 711, 716, 836, 835, 833, 486, 929

10 10, 17, 25 Flamingo Flamingo  

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 20, 97, 132, 147, 146, 183, 239, 434, 446, 317, 
352, 444, 355, 909, 487, 489, 915, 922 20, 489  20, 97, 489 20 20 20 20, 489

ΜΕ ΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΗ ΝΟΤΑ 7, 141, 174, 701, 707, 488  
ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΟΤΑ 1, 81 1, 81 81 81 81 81
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ALDEHYD 21, 826 21   
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 298, 702, 810, 921  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 365, 414, 445, 777, 715, 710, 713, 918  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE 908, 485, 706  

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ    

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 33, 828, 712 33 33 33 33 33
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 419, 903
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΥ 23, 801 23 23  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 6, 917
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE 902  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΑΪΜ 911  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 709, 714, 914
ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 484

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 9, 101, 171, 257, 431, 436, 440, 441, 442, 717, 
809, 820, Violet Oud, Muffin, 834, 913, 920 101, 431, 436 9, 436  171, 809, Muffin, 

Violet Oud  809  809, 913

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 12, 98, 237, 286, 413, 426, Ambre Royal, Bubble 98, 413 98, 413 Bubble Bubble  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 26, 142, 162, 359, 448, 904, Black, Gold, Ruby, 905  Ruby, Black, Gold
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ 24, 173, 177, 366, 906 173 173, 366 173, 366 173 366
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΑΜΠΕΡΙΟΥ 32, Ambergris

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ GOURMAND 923, 930  

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE 925, 926
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΟΥΖΕΡ 927

ΞΥΛΩΔΗ      

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 241, 313, 825, 924
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 358, 900 900 900
ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 703, 932, Sexy Cashmere
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 500, 907  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ GOURMAND 910 910
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΟΥΖΕΡ 931

CHYPRE

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 5, 16, 34, 80, 362, 372, 804, 811, 829, 916 5, 34 5, 16  372

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 18 18 18 18 18 18 18 18
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 432, 802, 803, 819, 912
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ 901

 ΦΟΥΖΕΡ
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ 919
ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΟΤΑ 928

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

οικογένεια 
αρωμάτων κυρίαρχη νότα αρώματα pheromone intense αφρόλουτρο κρέμα 

σώματος
απολέπιση 
άλατος για 

το σώμα
σπρέυ 

σώματος αποσμητικό αφρος 
ξυρισματος aftershave

λοσιόν για 
μετά το 
ξύρισμα

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 929, Flamingo  Flamingo Flamingo
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE 908
ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 909, 915, 922
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 918
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 921  

CHYPRE

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 169, 916  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 56 56 56  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΑΜΠΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΣΧΟΥ 110 110 110

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ 901  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 912  
ΜΕ ΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΗ ΝΟΤΑ 704, 705
ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 490  

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 52, 465, 481, 913, 920, Violet Oud, Muffin 52 52 52, Muffin, 
Violet Oud 913 52 52 52

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 478, 482, 813, 830, Ambre Royal, Bubble Bubble Bubble
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ 199, 224, 466, 917, 815, 832, 906 199, 815 199 199 199 199
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΑΜΠΕΡΙΟΥ 64, 823, Ambergris 64 64  823  

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 301, 326, 335, 471, 475, 812, 821, 822, 904, 
Black, Gold, Ruby, 905, 837

Ruby, Black, 
Gold

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ GOURMAND 839, 923, 930
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE 925, 926
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΟΥΖΕΡ 927  

ΞΥΛΩΔΗ 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 55, 195, 427, 479, 824, 900 472  472 472 900 900 472
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΠΑΤΣΟΥΛΙ 160, 198, 327, 334
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΒΕΤΙΒΕΡ 151, 152
ΜΕ ΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΗ ΝΟΤΑ 457, 474 457 457
ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 932, Sexy Cashmere
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 500, 907
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ GOURMAND 720, 910 910
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE 838  
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 924
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΟΥΖΕΡ 931  

ΦΟΥΖΕΡ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΤΕΡΗΣ 43, 135, 332 135 43  

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ 54, 300, 473, 480, 483, 814, 831, 919 473 473 473 473

ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΟΤΑ 928  

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 57
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΥ 134, 452 134 134 134 134 134 134 134
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 93, 917
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ CHYPRE 902
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 903
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΑΪΜ 911
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 914
ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 721, 840
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 718

ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

οικογένεια 
αρωμάτων κυρίαρχη νότα αρώματα αρωματικό κερί αρωματικά για 

κρέμασμα
υγρό 

σιδερώματος
αρωματικό για 
κρέμασμα στη 

ντουλάπα

υγρό 
πλυσίματος 

για 
χρωματιστά 
υφάσματα

μαλακτικό υφασμάτων άρωμα για την ηλεκτρική σκούπα

Sunny 
Breeze

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Thrilling 
Adventure

 
CHYPRE 

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 18, 56 18 18 18 18 18

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 05, 372

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΥ 134 23 23 23

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 33

ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ Flamingo 10
ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 20, 489 20 20, 489 20, 489 20 20
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ALDEHYD 21
ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΟΤΑ 81 81 81

ΞΥΛΩΔΗ
ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 472, 900 472, 900 472, 900 472 472

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 436, 809, 52 809, Violet Oud 809 436, 809

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 32, 413 413 413

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΡΙΖΩΝ 366 366

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΑΜΠΕΡΙΟΥ 823 823

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΞΥΛΟΥ 335  Black 335

 ΦΟΥΖΕΡ ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ 473 473

ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

PURE ROYAL 905 σελ. 13
PURE ROYAL 906 σελ. 13
PURE ROYAL 907 σελ. 13
PURE ROYAL 908 σελ. 12
PURE ROYAL 909 σελ. 12
PURE ROYAL 910 σελ. 13

PURE ROYAL 917 σελ. 11
PURE ROYAL 918 σελ. 11
PURE ROYAL 919 σελ. 11
PURE ROYAL 920 σελ. 10
PURE ROYAL 921 σελ. 11
PURE ROYAL 922 σελ. 11

PURE ROYAL 929 σελ. 11
PURE ROYAL 930 σελ. 10
PURE ROYAL 931 σελ. 11
PURE ROYAL 932 σελ. 11
UTIQUE Ambergris σελ. 12
UTIQUE Ambre Royal σελ. 18

UTIQUE Sexy Cashmere σελ. 11
UTIQUE Violet Oud σελ. 13
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