Можливо, ти вперше тримаєш в руках
каталог UNICE? Або вже давно з нами?
Будьмо знайомі! Ми впевнені, тобі
цікаво познайомитися ближче з тими,
хто піклується про твою красу, або
кому ти тільки збираєшся довірити
найдорожче для кожної з нас – свою
привабливість.
UNICE з гордістю представляє в каталозі
близько 1500 продуктів від 20 потужних
партнерів. Деякі з них існують давно,
інші народилися недавно.

#будьмознайомі

ПРИЄДНУЙСЯ до UNICE саме зараз
та ОТРИМАЙ із замовленням на 50ББ

-33% -70%
та

на продукцію

на будь-який аромат

Але
всі
виробники
перевірені
нами особисто, мають міжнародні
сертифікати якості та експортують
свою продукцію по всьому світу.
Парфуми, косметика, засоби по
догляду, товари для здоров’я і дому –
неймовірний вибір в нашому каталозі!
Ти вже готова до цікавих знайомств
і дивовижних відкриттів?
Відкривай, знайомся, сміливіше пробуй
та закохуйся в різноманітний світ UNICE!

І це тільки початок,
адже найцікавіше попереду!
Яскраві події, круті подарунки,
захоплюючі подорожі, дорогі авто UNICE відкриває безмежні бізнес
можливості для активних!
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«Створити кожній людині на світі

УЛЮБЛЕНІ ПАРФУМИ»

Втілення
жіночності
НОГО
Ь АКЦІЙ
КІЛЬКІСТ БМЕЖЕНА
О
ТОВАРУ

#будьмознайомі

В далекому 1985 році невелика на той
час турецька фабрика FON Cosmetics
створила свій перший хвилюючий аромат. З того часу компанії вдалося стати
справжнім лідером на ринку парфумованої продукції Туреччини та зайняти
своє власне почесне місце серед світових виробників ароматів.
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Парфуми від FON – це оригінальні поєднання запахів, незвичайний креативний дизайн, неперевершена стійкість
і насиченість. Свіжі, спокусливі, пристрасні…

ВОНИ ЗНАЙДУТЬ ШЛЯХ
І ДО ТВОГО СЕРЦЯ!

3541000
квіткові
Верхні ноти:
чорна смородина, мандарин,
грейпфрут
Ноти серця:
конвалія, апельсиновий цвіт,
груша, іланг-іланг, жасмин,
рожевий перець, тубероза
Шлейфові ноти:
ірис, мускус, сандал, кашмеран

Жіноча парфумована вода
Special for Unice, 75 мл

1 100 грн

30,0 ББ

900 грн

Всього за

299

грн

SPECIAL FOR UNICE

9,9
ББ

при покупці на 600 грн*
*
зі с. 6-45
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ТОБІ ПАСУЄ
КОРОНА
Не секрет, що кожна жінка мріє бути Королевою:
в своєму світі, в серці свого обранця, в своєму
оточенні. Натхненна елегантністю, витонченістю
і стилем сучасної жінки, Катерина Бужинська
створила унікально розкішний аромат.
Шикарна
композиція
парфуму
відкривається
комбінацією
легкої
прохолодної ноти озону з соковитим
лимоном і солодким ананасом.
В серці аромату - сама жіночність
і чистота, зіткана з вишуканих
квітів і дивовижного іланга.
Тепла амбра, вершкова ваніль
і запашний мускус складають
вабливий
шлейф,
який
супроводжує
справжню
Королеву в підкоренні світу.
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Катерина Бужинська
Народна артистка України,
лауреат міжнародних конкурсів,
співочий Посол миру,
мама трьох діток.

квіткові, шипрові
55 мл, 3541248
Верхні ноти: лимон, ананас, озон
Ноти серця: жасмин, троянда, іланг-іланг, лілія
Шлейфові ноти: амбра, ваніль, мускус, деревні ноти

800 грн

СУПЕРЦІНА

459

грн

Фото: Олеся Іскова

Парфумована вода
Королева Натхнення
by Kateryna Buzhynska

15,3
ББ

деталі акції
на с.5
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Відомий співак, хореограф і шоумен Амадор Лопес презентує серію авторських
парфумів для жінок та чоловіків Amor Mio:
«Справжнє кохання – це нестримне, жагуче полум’я, яке здатне давати життя, сили
та натхнення. Воно може штовхати на божевільні вчинки, обпалювати або навпаки –
зігрівати теплом. Однак, аби запалити полум’я, потрібна іскра – маленька, ледь помітна
іскринка, з якої народиться бажання, а з нього – любов.
Гадаю, що кожен погодиться: запах і є тим основним індикатором, який миттєво
приваблює чоловіка до жінки, а жінці відразу дає зрозуміти, що саме цей чоловік і є її
обранець. Тому я вирішив створити серію із двох парфумів, які ідеально доповнюють
один одного. Amor – стійкий та водночас ніжний аромат з нотками екзотичних фруктів
для неї, Mio – хвилюючий парфум з цитрусово-деревними нотами для мужніх і сильних.
Amor Mio – «Моя любов», що здатна запалювати серця.
Моє ім‘я означає “закоханий”, тому я точно впевнений, що Кохання має запах!»

MIO
AMOR

3541304
квіткові, фруктові
Верхні ноти: фруктовий мікс,
квітковий букет
Ноти серця: жасмин, кедр
Шлейфові ноти: мускус, ваніль

3541305
цитрусові, деревні
Верхні ноти: бергамот
Ноти серця: жасмин, кедр
Шлейфові ноти: бобровий
мускус, деревина

Ваш зачарований коханням АМАДОР,
Латиноамериканець з українською душею

Парфумована вода
by Amador Lopez, 100 мл
3541304 – Amor для жінок
3541305 – Mio для чоловіків
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Будь-яка за:

1 100 грн

26,6 ББ

799 грн

деталі акції
на с.5
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ТОНКОЩІ

2

ЗІРКОВОГО ФЛІРТУ
3
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деталі акції
на с.5
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Подарунковий пакет
NATALI BY KARPA
17,5х11,5х5,5 см
3546001

30 грн

0,7 ББ

20 грн
10
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Парфумована вода
NATALI BY KARPA

деревні, квіткові
Верхні ноти: лимон, бергамот
Ноти серця: жасмин, кедрові ноти
Шлейфові ноти: мускус, амбра
50 мл, 3541146

420 грн

3

Туш для вій
NATALI BY KARPA
10 мл, 3534001

350 грн

6,6 ББ

199 грн

10,0 ББ

299 грн
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ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
З АРОМАТУ...

CHARMING LADY
3541163

деревні,східні
Верхні ноти:
кориця
Ноти серця: чорна
орхідея
Шлейфові ноти:
сандал

деталі акції
на с.5

PRIVATE ROSE
3541165
східні, квіткові
Верхні ноти: лимон
Ноти серця: троянда,
пачулі, жасмин
Шлейфові ноти: ваніль,
уд, мускус, деревні ноти
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Жіноча парфумована
вода Fontela, 100 мл
Будь-яка за:

1 050 грн

25,6 ББ

769 грн

MUSK ROSE

IMPERATRICE

AMBER BLISS

3541020
деревні, мускусні
Верхні ноти: жасмин
Ноти серця: мускус
Шлейфові ноти:
троянда з Непалу

3541074
акватичні, квіткові
Верхні ноти: кавун, ківі
Ноти серця: цикламен
Шлейфові ноти: мускус

3541168
східні, квіткові
Верхні ноти: пачулі,
ваніль
Ноти серця: троянда
Шлейфові ноти: уд

SWEET BONBON INTENSE COFFEE
3541164
деревні, фруктові
Верхні ноти: апельсин,
мандарин, персик
Ноти серця: жасмин,
карамель, флердоранж
Шлейфові ноти:
амбра, гавайське
дерево, кедр, сандал

3541147
мускусні, квіткові
Верхні ноти: троянда,
ваніль
Ноти серця: кава,
квіткові ноти
Шлейфові ноти:
мускус, теплі пряні ноти

ARPEGE

3541076
східні, квіткові
Верхні ноти:
петітгрейн, зелений
бузок
Ноти серця:
листя чаю, квітка
персика, півонія
Шлейфові ноти:
кедр, амбра, мускус

DORE

3541084
фруктові, квіткові
Верхні ноти:
бергамот, груша,
диня, персик, магнолія
Ноти серця:
тубероза, слива
Шлейфові ноти:
мускус, пачулі
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КОРОТКИЙ ШЛЯХ
ДО СЕРЦЯ ЧОЛОВІКА

Будь-яка за:

1 050 грн

25,6 ББ

769 грн
14

деталі акції
на с.5

WOMAN

ENDLESS LOVE

OLIMPIA

3541021
шипрові, квіткові
Верхні ноти:
цитрусові ноти
Ноти серця: водяний
гіацинт, жасмин
Шлейфові ноти: амбра,
білий мускус, ветивер,
пачулі, тикове дерево

WOMAN

Парфумована вода Fontela, 100 мл

FRECH CANEL

WOMAN

WOMAN

3541019
деревні, квіткові
Верхні ноти:
пелюстки троянди,
мандарин
Ноти серця: мускус
Шлейфові ноти:
листя пачулі, уд

MYSTIC DREAMS

CRYSTAL

3541169
деревні, квіткові
Верхні ноти: свіжі ноти, шафран
Ноти серця: жасмин, троянда,
пачулі
Шлейфові ноти: мускус,
сандалове дерево, дубовий мох

3541022
фруктові, квіткові
Верхні ноти: груша,
чорна смородина
Ноти серця:
апельсиновий цвіт,
жасмин, ірис
Шлейфові ноти: боби
тонка, ваніль, пачулі,
праліне

3541075
фруктові, квіткові
Верхні ноти: гранат, мандарин
Ноти серця: лотос, магнолія,
півонія
Шлейфові ноти: амбра,
мускус

3541024
східні, квіткові
Верхні ноти: водяний
жасмин, зелений
мандарин, квітка імбиру
Ноти серця: ваніль, сіль
Шлейфові ноти: сіра
амбра, кашемірове
дерево, сандалове
дерево

WOMAN

BLACK OUD

WOMAN

чоловіків та жінок

УНІСЕКС
підходить для

3541299
східні, гурманські
Верхні ноти: ветивер,
боби тонка, ваніль
Ноти серця: жасмин,
гіркий апельсин,
сухофрукти
Шлейфові ноти:
кава, какао

WOMAN

CHOCOLAT GREED

LOVE POTION
3541083
східні, квіткові
Верхні ноти: лічі, півонія,
фрезія
Ноти серця: конвалія,
магнолія, троянда
Шлейфові ноти: амбра, кедр
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МУЖНІСТЬ
З ПЕРШИХ НОТ

SULTAN

3541167
фруктові,
квіткові
Верхні ноти:
цитруси та квіти
Ноти серця:
деревина
Шлейфові ноти:
мускус

DICIO

16

3541172
фужерні
Верхні ноти: лайм, апельсин,
бергамот, лимон, жасмин,
мандарин
Ноти серця: коріандр, фрезія,
фіалка, морські ноти, цикламен,
мускатний горіх, персик, резеда,
троянда, гіацинт, розмарин
Шлейфові ноти: білий мускус,
пачулі, дубовий мох, амбра, кедр

деталі акції
на с.5

Чоловіча парфумована
вода Fontela, 100 мл
Будь-яка за:

1 050 грн

25,6 ББ

769 грн

CRAZED

EMPEROR

3541171
цитрусові, пряні
Верхні ноти: бергамот,
грейпфрут, кардамон
Ноти серця: лаванда,
перець, ладан, полин
Шлейфові ноти:
ветивер, білий кедр,
цитрусові ноти, гедеон

3541025
деревні
Верхні ноти: бергамот,
ананас, яблуко, чорна
смородина
Ноти серця: береза,
жасмин, пачулі, троянда
Шлейфові ноти:
амбра, ваніль, дубовий
мох, мускус

SOUL CAPTAIN

EAU SAVE

3541078 фужерні
Верхні ноти: бергамот,
сичуанський перець
Ноти серця: герань,
лаванда, ветивер,
пачулі
Шлейфові ноти:
амброксан, кедр,
ладанник

3541079
деревні, фужерні
Верхні ноти: апельсин,
бергамот, грейпфрут,
рожевий перець
Ноти серця: боби
тонка, кедр, пачулі,
ваніль, конвалія
Шлейфові ноти: білий
мускус, ветивер, амбра

ELITE
GENTLEMAN
3541080
акватичні, деревні
Верхні ноти:
грейпфрут, мандарин,
морські ноти
Ноти серця: жасмин
Шлейфові ноти:
дерево гуаяк,
дубовий мох, пачулі

THE ONE

3541173
деревні, пряні
Верхні ноти: базилік,
грейпфрут, коріандр
Ноти серця:
флердоранж,
кардамон, імбир
Шлейфові ноти:
сіра амбра, тютюн,
білий кедр

BLUE SPIRIT

3541081 фужерні
Верхні ноти: м’ята,
цитрус, мускатний
горіх, імбир, лабданум
Ноти серця: рожевий
перець, пачулі,
грейпфрут, жасмин
Шлейфові ноти:
кедр, ветивер,
сандалове дерево
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ТРИ ТАЄМНИХ
БАЖАННЯ
FORCE

3541300
квіткові, фруктові
Верхні ноти:
юзу, гранат, крижаний акорд
Ноти серця:
півонія, магнолія, лотос
Шлейфові ноти:
червоне дерево, амбра, мускус

POWER

деталі акції
на с.5

3541303
квіткові, фруктові
Верхні ноти:
півонія, листя чаю, квітка персика
Ноти серця:
амбра, мускус, зелений бузок
Шлейфові ноти:
петітгрейн, кедр, османтус

SPEED
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Жіноча парфумована
вода ForLIFE, 100 мл
Будь-яка за:

650 грн

СУПЕРЦІНА

369

грн

3541301
квіткові, фруктові
Верхні ноти:
сицілійський лимон, яблуко,
дзвіночок, кедр
Ноти серця:
бамбук, жасмин, біла троянда
Шлейфові ноти:
кедр, мускус, амбра

12,3
ББ
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2415 THE ONE

25 мл, 3541253
східні, квіткові
Верхні ноти: лічі, цвіт бергамоту, персик, мандарин
Ноти серця: конвалія, слива, біла лілія, жасмин
Шлейфові ноти: мускус, амбра, ветивер, ваніль

2763 JO MIMOSA CARDOMOM
30 мл, 3541294
східні, квіткові
Верхні ноти: мед, кардамон
Ноти серця: троянда, мімоза
Шлейфові ноти: сандалове
дерево, боби тонка

2541 ALLIEN

25 мл, 3541288
східні, деревні, орієнтальні
Верхні ноти: жасмин самбак
Ноти серця: деревні ноти, кашемірове дерево
Шлейфові ноти: біла амбра

2441 SECRET

30 мл, 3541308
східні, квіткові
Верхні ноти: шафран,
мандарин, чебрець
Ноти серця: лілія, орхідея,
іланг-іланг
Шлейфові ноти: кора
дуба, боби тонка, палісандр,
рожеве дерево, ваніль
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2168 SEE

25 мл, 3541289
фруктові, шипрові
Верхні ноти: листя чорної
смородини
Ноти серця: травнева
троянда, біла фрезія
Шлейфові ноти: амброксан,
пачулі, ваніль, деревні ноти

30 мл, 3541295
квіткові, фруктові, гурманські
Верхні ноти: петітгрейн, чорна смородина,
зелені ноти
Ноти серця: акація, нектарин
Шлейфові ноти: слива, персик, ветивер

30 мл, 3541296
деревні, фужерні
Верхні ноти: грейпфрут,
кардамон, розмарин
Ноти серця: іланг-іланг,
тубероза
Шлейфові ноти: кедр,
шкіра, замша, ветивер

30 мл, 3541277 квіткові, акватичні
Верхні ноти: ківі, кавун
Ноти серця: цикламен
Шлейфові ноти: мускус

30 мл, 3541280
деревні, пряні
Верхні ноти: червоний
мандарин, апельсин,
альдегіди, морські ноти
Ноти серця: чорний
перець, неролі, кедр
Шлейфові ноти: ветивер,
ваніль, амбра, елемі

3789 JO NECTERIN BLOSSOM

3093 L2121 WHITE

2563 IMPERATRICE 3

3519 ALLORE SPORT

3799 ARMA CODE

30 мл, 3541297
східні, деревні, пряні
Верхні ноти: бергамот, лимон
Ноти серця: цвіт оливи, аніс
Шлейфові ноти: боби тонка,
шкіра, тютюн

3562 CREED

30 мл, 3541284
фруктові, шипрові
Верхні ноти: ананас, яблуко,
чорна смородина, бергамот
Ноти серця: листя пачулі, береза,
троянда, мароканський жасмин
Шлейфові ноти: мускус, сіра
амбра, ваніль, дубовий мох

2546 EDIT

25 мл, 3541256 східні, квіткові
Верхні ноти: ожина, листя мандарина
Ноти серця: троянда, жасмин, квітка
кактуса, апельсиновий цвіт
Шлейфові ноти: сандал, боби тонка,
бурбонська ваніль

Парфумована вода
KREASYON CREATION
Будь-яка за:

400 грн

8,0 ББ

239 грн

деталі акції
на с.5

21

МАГІЯ
ЖІНОЧОЇ ЧАРІВНОСТІ

деталі акції
на с.5

VIOLET ORCHID

INTENSE
FLAME

3541153
східні, квіткові
Верхні ноти: пачулі, ваніль
Ноти серця: троянда
Шлейфові ноти: агар

Жіноча туалетна вода
CLARALINE, 75 мл
Будь-яка за:

22

СУПЕРЦІНА

429

грн

690 грн

14,3
ББ

3541155
cхідні, пряні
Верхні ноти: груша,
флердоранж,
рожевий перець
Ноти серця: кава,
лакриця, жасмин,
гіркий мигдаль
Шлейфові ноти:
пачулі, кедр, ваніль

MAJESTIЕ

3541152
фруктові, квіткові
Верхні ноти: лохина,
бруньки і листя чорної
смородини, грейпфрут,
горілка, яблуко, касія
Ноти серця: водяна
лілія, троянда, сандал,
ожина
Шлейфові ноти:
мускус, помідор,
сандалове дерево

IMPRESSIVE

3541151
фруктові, квіткові,
гурманські
Верхні ноти:
чорна смородина,
груша
Ноти серця:
флердоранж, солодкий
ірис, дамаська троянда,
жасмин
Шлейфові ноти:
праліне, боби тонка,
ваніль, кашемірове
дерево

MIDNIGHT BLUE

3541156
деревні, амброві
Верхні ноти: лист
лавра, коріандр,
сандалове дерево
Ноти серця: пачулі,
смоли, ангеліка (дягель)
Шлейфові ноти:
орегано, мирт, бензоїн,
ваніль, амбра

23

R
TEN
DE

LG

CH

RIE

TB
LU
E

ELL
LAV
IB
3541009
фруктові, квіткові
Верхні ноти: груша,
чорна смородина
Ноти серця: квіти
апельсина, жасмин,
ірис
Шлейфові ноти:
боби тонка, ваніль,
пачулі, праліне

3541006
квіткові
Верхні ноти: есенція
мандарина
Ноти серця: півонія
Шлейфові ноти:
білий мускус

3541010
фруктові, квіткові
Верхні ноти:
дзвіночок, лимон
Ноти серця: бамбук,
біла троянда, жасмин
Шлейфові ноти:
амбра, кедр, мускус

3541089
фруктові, квіткові
Верхні ноти:
грейпфрут, айва
Ноти серця: гіацинт,
жасмин, кашмеран
Шлейфові ноти:
амбра, ірис, кедр,
мускус

EL
AN
G

IMP
OL

R
JD

3541115
квіткові
Верхні ноти: чорнобривці,
бергамот, лимон, лічі, персик
Ноти серця: жасмин, зелене
яблуко, лілія, бузок
Шлейфові ноти: білий
мускус, кедр, сандал

IA

PONTIAR

Жіноча туалетна вода
Dell’Amore, 50 мл
Будь-яка за:

240 грн

СУПЕРЦІНА
грн

119
24

3,9
ББ
деталі акції
на с.5

3541004
фруктові, квіткові
Верхні ноти:
бергамот, груша, диня, персик
Ноти серця: конвалія,
троянда, фіалка, фрезія
Шлейфові ноти: ваніль,
кедр, мускус, сандал

3541005
східні, квіткові
Верхні ноти: водяний жасмин,
зелений мандарин, квітка
імбиру
Ноти серця: ваніль, сіль
Шлейфові ноти: кашемірове
дерево, сандалове дерево,
сіра амбра

3541008
східні, орієнтальні
Верхні ноти: абрикос,
бергамот, диня, мандарин,
персик
Ноти серця: карамель,
слива, страстоцвіт, шоколад
Шлейфові ноти: ваніль,
пачулі, сандалове дерево

25

LAN SAN

3541103
фужерні
Верхні ноти: бергамот,
лаванда, м’ята
Ноти серця: апельсиновий
цвіт, кориця, кмин
Шлейфові ноти: сандал,
боби тонка, ваніль, білий
кедр

3541109
фужерні
Верхні ноти: лимон, неролі,
бергамот, травнева троянда
Ноти серця: гіацинт, мускатна
шавлія, білий кедр, герань
Шлейфові ноти: боби тонка,
мускус, амбра

3541118
фужерні
Верхні ноти: грейпфрут,
зелений кардамон,
розмарин
Ноти серця: іланг-іланг,
тубероза
Шлейфові ноти: кедр,
шкіра

чоловіків та жінок

УНІСЕКС
підходить для

3541117
квіткові, деревні, фруктові
Верхні ноти: бергамот,
лимон, слива, яблуко
Ноти серця: гвоздика,
кориця, червоне дерево
Шлейфові ноти: ваніль,
ветивер, кедр, сандал

26

2/2

SV
AG

BLACK EX

3541003
деревні, східні
Верхні ноти: лимон, шавлія
Ноти серця: бальзам толу,
кардамон, кориця, праліне
Шлейфові ноти: амбра,
палісандр, пачулі

BLOUT

EGST PLATIN

3541002 деревні
Верхні ноти: лаванда,
листя апельсинового дерева
з Парагваю, розмарин
Ноти серця: герань, кедр
атласький, ладан, шавлія
Шлейфові ноти: ветивер,
дубовий мох, кедр, ладан

BARBER

3541110
фруктові, квіткові
Верхні ноти: лічі,
бергамот, персик
Ноти серця: півонія,
апельсиновий цвіт, жасмин
Шлейфові ноти: мускус,
мох, деревні ноти

3541290
східні, фужерні
Верхні ноти: мандарин,
бергамот, зелені ноти
Ноти серця: ваніль,
кардамон, гваякове дерево
Шлейфові ноти: амбра,
мускус, сандал

3541001
деревні, фужерні
Верхні ноти:
сичуанський перець
Ноти серця:
бергамот
Шлейфові ноти:
амброксан

Чоловіча туалетна вода
Dell’Amore, 50 мл
Будь-яка за:

240 грн

СУПЕРЦІНА

119

грн

LEVANT

SX
Y

EA

LU
E
NB
CH

NORTE

3541087
фруктові, квіткові
Верхні ноти:
лимон, грейпфрут
Ноти серця:
ветивер, деревні
та квіткові ноти
Шлейфові ноти:
кедр, пачулі, амбра

3,9
ББ

деталі акції
на с.5
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ТВІЙ ФЕЄРИЧНИЙ
ВИХІД
SHOE RED

SHOE VIOLET

30 мл, 3541307
квіткові, деревні, мускусні
Верхні ноти: жасмин, апельсиновий
цвіт, болгарська троянда
Ноти серця: мускус
Шлейфові ноти: ветивер, білий кедр,
пачулі, кумарин

чоловіків та жінок

УНІСЕКС
підходить для

30 мл, 3541150
східні, квіткові
Верхні ноти: болгарська троянда,
чорна смородина, мандарин, глід
Ноти серця: пармська фіалка,
жасмин, троянда, опопанакс
Шлейфові ноти: білий мускус,
ладан, бурбонська ваніль,
циклозаль, гедеон

KARAOKE ROCK

50 мл, 3541192
фруктові, квіткові
Верхні ноти: персик,
бергамот, лічі
Ноти серця: жасмин, піон,
апельсиновий цвіт
Шлейфові ноти: мускус,
мох, деревні ноти

деталі акції
на с.5
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Жіноча парфумована
вода Shoe, 30 мл
Будь-яка за:

450 грн

10,3 ББ

309 грн

Парфумована вода
Karaoke, 50 мл
Будь-яка за:

KARAOKE DISCO

50 мл, 3541190
фруктові, квіткові
Верхні ноти: маракуя, полуниця,
грейпфрут, ананас, танжерин
Ноти серця: червоні ягоди,
ванільна орхідея, конвалія, піон,
жасмин
Шлейфові ноти: деревні ноти,
сандал, червоне яблуко

550 грн

KARAOKE JAZZ

50 мл, 3541191
фруктові, квіткові
Верхні ноти: абрикос, листя
чорної смородини, яблуко,
грейпфрут, базилік, магнолія
Ноти серця: троянда, жасмин,
конвалія, жимолость, біла фрезія
Шлейфові ноти: деревні ноти,
сандал, червоне яблуко

12,3 ББ

369 грн

29

PLANET RED 2

3541201 східні, квіткові
Верхні ноти: ірис, фіалка, квітка локриці
Ноти серця: амариліс, аніс, листя плюща,
мигдаль
Шлейфові ноти: боби тонка, ваніль,
ветивер, мускус

PLANET RED 6

3541204 східні, гурманські
Верхні ноти: шафран
Ноти серця: троянда, уд
Шлейфові ноти: ваніль, праліне

PLANET RED 7

3541205 східні, квіткові
Верхні ноти: квіткові ноти
Ноти серця: східні прянощі, троянда, спеції
Шлейфові ноти: мускус, сандал

Жіноча парфумована
вода Planet, 50 мл
Будь-яка за:

450 грн

11,3 ББ

339 грн
PLANET GREEN 3

PLANET GREEN 6

PLANET BLUE 2

PLANET GREEN 4

PLANET GREEN 8

Чоловіча
парфумована вода
Planet, 50 мл

3541233 східні
Верхні ноти:
полин гіркий, кмин,
кардамон
Ноти серця: троянда,
корінь ірису
Шлейфові ноти: янтар,
сандалове дерево,
пачулі, ваніль, мускус,
боби тонка

3541234 мускусні
Верхні ноти:
бергамот, троянда,
деревина, герань
Ноти серця: сандалове
дерево, кедр, конвалія,
баклажан
Шлейфові ноти: мускус,
янтар, мох, деревина

30

3541236 квіткові
Верхні ноти: перець,
ірис, шафран
Ноти серця: троянда,
елемі, пачулі
Шлейфові ноти:
мускус, ветивер

3541238 фруктові
Верхні ноти: шафран,
артемізія, кардамон
Ноти серця: кедр,
пачулі, амбра, лаванда
Шлейфові ноти:
мускус, сандалове
дерево, ваніль

деталі акції
на с.5

3541225 східні, пряні
Верхні ноти: біла орхідея,
бензоїн, ваніль, мед, мускус
Ноти серця: карамель,
кунжут, лабданум
Шлейфові ноти: боби
тонка, кориця, кумарин, ром

Будь-яка за:

450 грн

11,3 ББ

339 грн
31

І ТИ В ЦЕНТРІ
УВАГИ
ENIGMA RUBY
фруктові, квіткові

Верхні ноти: лайм, лимон
Ноти серця: ваніль, місячна
квітка, півонія, яблуко в карамелі
Шлейфові ноти: дерево
яблуні, мускус

Жіноча парфумована
вода UNICE ENIGMA
Ruby, 80 мл

GRIS

3541127
деревні, квіткові, мускусні
Верхні ноти: бергамот,
грейпфрут, зелені ноти,
лаванда, петітгрейн, спеції
Ноти серця: гарденія,
імбир, фіалка, шавлія
Шлейфові ноти: ветивер,
нота гуаяк, лабданум,
ладан, мускус, сандал

3541119

520 грн

12,3 ББ

369 грн
MILADY

3541125
східні, квіткові
Верхні ноти: апельсиновий цвіт,
листя мандарину
Ноти серця: жасмин, жасмин самбак
Шлейфові ноти: бурбонська ваніль

Парфумована вода
UNICE Secret Desire, 100 мл
Будь-яка за:

600 грн

Жіноча парфумована
вода UNICE MILADY, 50 мл

370 грн

СУПЕРЦІНА

199

грн

NOIR

3541306
акватичні, квіткові
Верхні ноти: ківі, ревінь, рожевий перець
Ноти серця: кавун, жасмин, цикламен
Шлейфові ноти: лимонне дерево, мускус, сандал

6,6
ББ

СУПЕРЦІНА
грн

349
32

11,6
ББ
деталі акції
на с.5

33

ХІМІЯ
ТВОГО КОХАННЯ
деталі акції
на с.5

ALTRUIST
FOR HER

3541144
деревні, цитрусові
Верхні ноти: грейпфрут, червоний мандарин, м'ята
Ноти серця: кориця, троянда, спецієві ноти
Шлейфові ноти: амбра, пачулі, шкіра, деревні ноти

34

Парфумована вода
UNICE Essence of love,
50 мл

3541145
деревні, квіткові
Верхні ноти: неролі, малина,
сицилійський лимон
Ноти серця: гарденія, квітка
африканского апельсина, жасмин
Шлейфові ноти: білий мед,
амбра, пачулі

Будь-яка за:

410 грн

10,0 ББ

299 грн

3541122
фруктові, квіткові
Верхні ноти: бергамот, лічі, персик
Ноти серця: півонія, квітка апельсину, жасмин
Шлейфові ноти: деревні ноти, дубовий мох,
мускус

Чоловіча парфумована
вода UNICE, 50 мл
Будь-яка за:

370 грн

EGOIST

СУПЕРЦІНА

199

грн

FOR HIM

6,6
ББ

3541123
фруктові, шипрові
Верхні ноти: бергамот,
індийський ананас, червоне
яблуко, чорна смородина
Ноти серця: береза, жасмин,
листя пачулі, троянда
Шлейфові ноти: амбра, ваніль,
дубовий мох, мускус

35

BLACK

акватичні, фужерні
Верхні ноти: апельсин, бергамот,
жасмин, лайм, лимон, мандарин
Ноти серця: гіацинт, коріандр,
морський акорд, мускатний горіх,
персик, резеда, троянда, фіалка,
фрезія, цикламен
Шлейфові ноти: амбра, білий
мускус, дубовий мох, кедр, пачулі

WHITE

пряні, квіткові, цитрусові
Верхні ноти: бергамот,
мандарин, рожевий перець
Ноти серця: гарденія,
персик, цукрова вата
Шлейфові ноти: білий
мускус, ваніль, сандалове
дерево

Парфумована вода UNICE, 50 мл
3541136 - White для жінок
3541137 - Black для чоловіків

Будь-яка за:

630 грн

13,3 ББ

399 грн

FLAME

фруктові, шипрові
Верхні ноти: гарденія,
персик, фрезія
Ноти серця: коріандр,
дамаська троянда,
жасмин
Шлейфові ноти:
бурбонський ветивер,
ваніль, пачулі

ГРА

НА КОНТРАСТІ
36

деталі акції
на с.5

Жіноча парфумована вода
UNICE Flame, 100 мл
3541138

680 грн

15,0 ББ

449 грн
37

3

8

2

4

1

MAJESTIC DESTINY

1

5

3

PURE EXCELLENCE
3541176
деревні, квіткові
Верхні ноти: перець,
груша, фруктові ноти
Ноти серця: тубероза,
жасмин, іланг-іланг
Шлейфові ноти: мускус,
амбра, пачулі

38

SECRET HEAVEN

5

3541174
східні, квіткові
Верхні ноти:
трав’янисто-ароматичні ноти
Ноти серця: кардамон,
імбир, ладан
Шлейфові ноти: ревінь,
магнолія, кашмеран

3541177
деревні, квіткові, фруктові
Верхні ноти: шафран,
пряні ноти
Ноти серця: амбра, шкіра,
троянда, пачулі
Шлейфові ноти: гваякове
дерево, уд, мускус, сандал

2

7

4

QUEEN SIGNATURE
3541175
деревні, квіткові
Верхні ноти:
бергамот, яблуко, ожина
Ноти серця: жасмин,
троянда, магнолія
Шлейфові ноти:
амбра, праліне, пачулі

FRESH EXPLOSION

6

7

3541178
східні, деревні
Верхні ноти: мандарин,
лимон, ревінь
Ноти серця: лабданум,
ревінь, грейпфрут
Шлейфові ноти: ветивер,
амбра, чорна смородина

6

EAST RHYTHM

3541180
квіткові, деревні
Верхні ноти: грейпфрут,
анімалістичні ноти
Ноти серця: жасмин, троянда,
кедрові ноти
Шлейфові ноти: мускус, суха
деревина, анімалістичні ноти

9

SONG OF LOVER

3541179
східні, квіткові
Верхні ноти:
гіацинт, ананас, цитрусові ноти
Ноти серця:
ірис, жасмин, ваніль, перець
Шлейфові ноти:
пачулі, ветивер, мускус, амбра

10

MADAME ROSE

3541182
квіткові, фруктові
Верхні ноти: троянда,
лимон, вода
Ноти серця: троянда,
рахат-лукум
Шлейфові ноти: цукор,
ваніль, мускус, кедр

10

8

LA LUMIERE DE PARIS

9

3541183
деревні, квіткові
Верхні ноти: кава, м’ята,
мандарин, морські водорості
Ноти серця: грейпфрут, кава,
амбра, лаврове листя
Шлейфові ноти: мох, кава,
водні ноти

ORIENT STORM

3541181
східні, деревні
Верхні ноти: шафран,
чебрець, малина
Ноти серця: жасмин, ладан
Шлейфові ноти: амбра,
шкіра, деревні ноти, замша

УНІСЕКС
підходить для
чоловіків та жінок

Парфумована вода
KREASYON CREATION, 30 мл
Будь-яка за:

530 грн

13,3 ББ

399 грн

деталі акції
на с.5
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ДИВА

ТРАПЛЯЮТЬСЯ
ROSE

GOLD

3541187
деревні, східні
Верхні ноти:
лимон, вода
Ноти серця:
герань, троянда,
гваякове дерево
Шлейфові ноти:
мускус, уд, амбра,
деревні ноти

3541188
деревні, квіткові
Верхні ноти:
троянда,
квіткові ноти
Ноти серця:
жасмин, троянда,
білі квіти
Шлейфові ноти:
мускус,
анімалістичні ноти

AOUD

3541185
деревні, квіткові
Верхні ноти:
троянда,
французький
лабданум
Ноти серця:
пачулі, мандарин
Шлейфові ноти:
мускус, уд

VANILLA

3541186
деревні, квіткові
Верхні ноти: вода, лимон, троянда
Ноти серця: троянда, цукор
Шлейфові ноти: кедрові ноти, ваніль,
цукор, мускус
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BLACK

3541189
деревні, квіткові,
фруктові
Верхні ноти:
лимон, бергамот, чорна
смородина, пряні ноти
Ноти серця:
жасмин, шкіра, конвалія
Шлейфові ноти:
мускус, амбра, пачулі,
кедр, мох, деревні ноти

FLOWER

3541184
східні, квіткові
Верхні ноти: фруктові, цитрусові ноти
Ноти серця: троянда, цукор, жасмин, фіалка
Шлейфові ноти: мускус, сандалове дерево

Парфумована вода Будь-яка за:
KREASYON CREATION, 300 грн 6,6 ББ
30 мл

199 грн

деталі акції
на с.5
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1 KREASYON

CHANGE FRESH

3541051
деревні, пряні
Верхні ноти: червоний апельсин,
грейпфрут, троянда
Ноти серця: м’ята, кориця, пачулі
Шлейфові ноти: шкіра, біле
дерево, амбра

3541061

квіткові, шипрові
Верхні ноти: кедр,
цитрусові ноти
Ноти серця: водяний
гіацинт,жасмин,
рожевий перець
Шлейфові ноти:
амбра, білий мускус,
пачулі, дерево тика, ірис

О

БМ

CANAREL BLUE

Н

А

КІ

Ь

ЬКІСТ
Л

ЕЖ

Е

LA VE ESTE

3541059
фруктові, квіткові
Верхні ноти: груша, чорна
смородина
Ноти серця: апельсиновий
цвіт, жасмин, ірис
Шлейфові ноти: боби тонка,
ваніль, пачулі, праліне

3541050

деревні, фужерні
Верхні ноти: кедр,
лабданум, м’ята, цитрус
Ноти серця: жасмин,
рожевий перець, грейпфрут
Шлейфові ноти: кедр,
ветивер, сандаловое дерево

ANGE MON SECRET

3541058
квіткові
Верхні ноти: італійський
лимон, журавлина
Ноти серця: біла півонія,
водяна лілія, жасмин
Шлейфові ноти: деревина
світлого дерева, пачулі

3541060
фруктові, квіткові
Верхні ноти: магнолія,
груша, диня, персик
Ноти серця: тубероза,
слива, фіалка
Шлейфові ноти:
ваніль, кедр, мускус

EFORYA
THREE IMPERATRICE
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деталі акції
на с.5

3541055
квіткові, акватичні
Верхні ноти: кавун, ківі
Ноти серця: цикламен
Шлейфові ноти: мускус

3541043
фруктові, квіткові
Верхні ноти: хурма,
гранат, зелені ноти
Ноти серця: лотос,
чорна орхідея
Шлейфові ноти:
амбра, червоне
дерево, фіалка, мускус

Туалетна вода
KREASYON CREATION,
20 мл
Будь-яка за:

145 грн

СУПЕРЦІНА

85

грн

LA’DO’RE

2,8
ББ
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ПРИГОДИ
ПОЧИНАЮТЬСЯ!

SKATEBOARD

3541065
квіткові, фруктові
Верхні ноти: яблуко,
полуниця, персик, грейпфрут
Ноти серця: вишня, жасмин,
фіалка
Шлейфові ноти: мускус,
малина

MUSIC

3541066
квіткові, фруктові
Верхні ноти: мандарин,
геліотроп, зелені ноти
Ноти серця: жасмин, лотос,
геліотроп
Шлейфові ноти: ветивер,
мускус, карамель

BICYСLE

3541067
цитрусові, квіткові
Верхні ноти: цитрус, м’ята,
грейпфрут, апельсин
Ноти серця: квіткові,
фруктові, кремові ноти
Шлейфові ноти: солодкі
ноти

SUPERBOY

3541069
квіткові, деревні
Верхні ноти: лимон, м’ята, яблуко
Ноти серця: кедр, білі квіти
Шлейфові ноти: мускус, пачулі, шкіра

Дитяча туалетна вода
KREASYON CREATION, 20 мл

SPACE

Будь-яка за:

150 грн

СУПЕРЦІНА
грн

85
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2,8
ББ

деталі акції
на с.5

3541068
цитрусові, квіткові
Верхні ноти: цитрус, лимон,
мандарин, грейпфрут
Ноти серця: шавлія, кардамон,
квіткові ноти
Шлейфові ноти: мускус, амбра

PIRATES

3541070
цитрусові, квіткові
Верхні ноти: цитрус,
бергамот, грейпфрут
Ноти серця: жасмин, конвалія
Шлейфові ноти: гуаяк, сандал,
мускус
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губи
«Ми не перевіряємо якість,

МИ ЇЇ ВИРОБЛЯЄМО»

#будьмознайомі

Компанію GIZ COSMETICS було створено у 2006 році, але за свою коротку
історію вона вже встигла підкорити серця дівчат і жінок у більш ніж
56 країнах світу.
Цікавим є той факт, що GIZ - один
з небагатьох виробників у світі, який
розробляє декоративну косметику
з натуральних або синтезованих на
основі натуральних компонентів.
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Вся продукція гіпоалергенна, не містить
парабенів і не тестується на тваринах. В
компанії чітко відстежують останні тенденції моди, а виробництво орієнтовано
на постійне поліпшення якості косметики.
Контроль якості здійснюється на всіх
етапах виробництва, починаючи від
сировини, що виробляється в Італії,
Швейцарії, Люксембурзі та закінчуючи
відправкою в різні країни світу.

Спробуй ідеальну палітру відтінків
Sensual Lips для денного макіяжу!
Надзвичайно м’яка текстура
з мерехтливими частинками додасть
губам спокусливого об’єму, а рицинова
олія у складі помад забезпечить необхідне
зволоження.
Уявляєш - бальзам для губ тобі більше
не знадобиться!

3337015 SL01 3337016 SL02

3337017 SL03

3337018 SL04 3337019 SL05

3337020 SL06

3337021 SL07 3337022 SL08

3337023 SL09

3337024 SL10

Зволожуюча помада
для губ Unice Divine, 4,2 г
Будь-яка за:

180 грн

4,3 ББ

129 грн
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обличчя

Шовковиста пудра
забезпечує бездоганний
вигляд обличчя
протягом усього дня.
Стійка та одночасно
невагома текстура легко
розподіляється по поверхні
шкіри, чудово розгладжує
і надає обличчю
природного вигляду, при
цьому дозволяючи шкірі
дихати.

Матуюча компактна
пудра Unice Divine,
11,5 г
Будь-яка за:

210 грн

5,0 ББ

149 грн
3330005 QMP01

3330006 QMP02

3330007 QMP03

• багатофункціональна пудра має
неперевершено стійкі властивості
• високоякісні інгредієнти забезпечують
натуральний вигляд обличчя і матовий фініш
• мінерали у складі підтримують належний
рівень зволоження, створюючи захисний
бар’єр між поверхнею шкіри і шкідливими
зовнішніми факторами
• приховує недосконалості шкіри та запобігає
появі жирного блиску
• ідеальна для підтримки та оновлення макіяжу
обличчя і тіла протягом дня
• не містить парабенів і віддушок

3330008 QMP04

М’яка і комфортна текстура пудри чудово
вирівнює тон обличчя. Завдяки унікальному
поєднанню пігментів покриває шкіру невагомим
шаром, залишаючись непомітною на обличчі.
Світловидбиваючі частинки у складі надають шкірі
природного сяяння.

Мінеральна пудра
Unice Divine, 9 г
Будь-яка за:

І
СПОНЖ
ЛЬЦЕ
ДЗЕРКА
ЛЕКТІ
В КОМП

330 грн

Будь-яка за:

270 грн

СУПЕРЦІНА
грн

149
3330001 SCP01

48

249 грн

БО
СУХЕ А
ВОЛОГЕ
ННЯ
НАНЕСЕ

Компактна пудра
Silky Unice Divine, 11,5 г

3330002 SCP02

8,3 ББ

3330003 SCP03

4,9
ББ

3330009 MCP01

3330010 MCP02

3330011 MCP03

3330004 SCP04

49

очі

СЕКРЕТ ТВОГО
ЗВАБЛИВОГО
ПОГЛЯДУ –
ПІДВОДКИ
UNICE DIVINE!

Матова підводка для очей
Unice Divine Matte Black, 4 мл
3333002

• ідеальні графічні лінії
• зручний аплікатор для початківців
• впевненість у стійкості протягом
10 годин

180 грн

УЛЬТРА
Е
МАТОВ
ННЯ
Е
Ш
ЗАВЕР

4,3 ББ

129 грн

ИЙ
ГЛИБОК
Й
ЧОРНИ
Графічна підводка
для очей Unice Divine
Black, 4 мл

3333001

160 грн

4,0 ББ

119 грн
М’ЯКА
ДОВО
УРА ЧУ
Т
С
К
Е
Т
ТА
С
Ь
ИТ Я
НАНОС
УЄТЬСЯ
В
О
Ш
У
РОЗТ

Насичений чорний
олівець для очей
Unice Divine Ultra
Black, 1,2 г
3336001

100 грн

3340001 NEP01

Підводка-фломастер
виразна чорна
Unice Divine Black, 1,6 мл
3333003

150 грн

3,6 ББ

109 грн
50

2,5 ББ

74 грн

3340002 NEP02

3340003 NEP03

Олівець для брів
Unice Divine, 1,2 г
Будь-який за:

110 грн 2,6 ББ

79 грн
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You are
ік о
сил но

ва
3337003
(Unice 12)

3337004
(Unice 13)

3337005
(Unice 14)

3337006
(Unice 15)

3337009
(Unice 21)

3337010
(Unice 18)

3337011
(Unice 19)

3337012
(Unice 20)

Матова рідка помада
UNICE, 5,5 мл
Будь-яка за:

195 грн
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4,8 ББ

145 грн

ЬК
ІЛ ІС

М

ТЬ

3337008
(Unice 17)

ОБ

3337007
(Unice 16)

точка

3334002

3337002
(Unice 11)

К

3337001
(Unice 10)

щі

А

точка

1
333400

щі

фіброва

ЕЖЕН

Туш UNICE, 12 мл

3334001 – Об’єм і підкручування
3334002 – Об’єм і подовження

Будь-яка за:

175 грн

4,0 ББ

119 грн
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кольору розкриває
КРАСУ КОЖНОЇ ЖІНКИ»

За

#будьмознайомі
НОГО
Ь АКЦІЙ
Т
ІС
К
Ь
ІЛ
К
НА
ОБМЕЖЕ
ТОВАРУ
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грн

«Сила

ПЕШТЕМАЛЬ – традиційний турецький
аксесуар з натуральної бавовни
для відпочинку на пляжі та банних
процедур (хамаму), який отримав
визнання і широку популярність завдяки
якості та екологічності матеріалу.
Він легкий і тонкий, надзвичайно швидко
вбирає вологу, тому з успіхом замінює
звичайний банний рушник.

1,6
ББ

при покупці
5 продуктів
Flormar*

54

2746053

350 грн

8,3 ББ

249 грн

КР а д чей X1
АС ля Ju 0
ИВ губ st (с.8
О! (с Ma 2),
.8 g7)
.

ДП

Бавовняний
рушник-пештемаль

ВІ

Незважаючи на те, що у 1972 році все
виробництво було перенесено в Туреччину, Flormar продовжує відображати
в своїй косметиці всі актуальні тренди
італійської моди.
За даними 2014 року найбільшої
в світі компанії з дослідження ринку Euromonitor, Flormar став брендом
№ 1 в сегменті декоративної косметики
та має 1/4 частки косметичного ринку
Туреччини.

НА

Народжений в Мілані (Італія) і натхненний італійською модою, бренд Flormar
більш ніж 40 років допомагає дівчатам
і жінкам в усьому світі підкреслювати
свою красу.
У Flormar впевнені, що кожен відтінок –
це потужний інструмент, що допомагає
жінці самовиражатися і проявляти емоції. За свою яскраву історію б’юті-бренд
розробив більш ніж 3000 відтінків і відкрив 730 магазинів в 93 країнах!
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(с. ст (с
НІ АД РЕ И ТИ В
71 ійк .63 КО ІЙ НД ГЛЯ КИ ІДМ
ЛИ Н F Д !
) и )
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Н К LO АТ
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*зі с. 56-107
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• миттєво маскує видимі недоліки
шкіри, зменшуючи їх розміри
та прибираючи почервоніння
• ЕКСТРАКТ З КОРИ ВЕРБИ
та САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
запобігають появі висипів і прищів
• делікатна формула без мінеральних
масел
1

3

Праймер для проблемної
шкіри, 35 мл
2742436

330 грн

8,0 ББ

239 грн
1

Прозорий гель-праймер миттєво розгладжує
шкіру та ПРИХОВУЄ МІМІЧНІ ЗМОРШКИ
і пори, лишаючи шкіру гладенькою
та бархатистою. Активні компоненти
ЗАХИЩАЮТЬ ШКІРУ від УФ-променів.
А легка м’яка текстура ідеально підходить
для щоденної бази будь-якого макіяжу!
3

Звужуючий пори праймер
для обличчя, 35 мл

2742330

730 грн

СУПЕРЦІНА

2742430

429

грн

330 грн

Праймер-хайлайтер
для обличчя, 30 мл

8,0 ББ

239 грн

14,3
ББ

деталі акції
на с.55

4
2

• ДОСКОНАЛИЙ МАКІЯЖ
та свіжий сяючий вигляд увесь день
• гладенька шкіра БЕЗ НЕДОЛІКІВ
• глибоке живлення, підтримка пружності
шкіри, захист від старіння
та УФ-променів завдяки ЯГОДАМ АСАЇ
та ЕКСТРАКТУ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ
2

База для макіяжу, 35 мл
2742513

330 грн
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8,0 ББ

239 грн

Поєднання СПЕЦІАЛЬНИХ ПУДР
І ПОЛІМЕРІВ швидко пом’якшує
та водночас прибирає жирність, даруючи
комфортне відчуття та готуючи обличчя
до рівномірного нанесення досконалого
макіяжу.
4

Матуючий праймер
для обличчя, 35 мл
2742435

330 грн

8,0 ББ

239 грн

База для макіяжу, 30 мл
2742230

445 грн

11,0 ББ

329 грн
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НЕПОМІТНІ
СЕКРЕТИ

КРЕМОВИЙ ФЛЮЇД РІДКОГО ХАЙЛАЙТЕРА
ДОДАСТЬ ШКІРІ ЗВАБЛИВОГО МЕРЕХТЛИВОГО
СЯЯННЯ, А МАКІЯЖУ ЕФЕКТНОСТІ.
Його легка шовковиста структура створює невагому
вуаль з чарівного поєднання кольору та світла. Засіб
наноситься як під основу для макіяжу, так і поверх неї,
легко змішується з улюбленим тональним кремом,
освіжить зону декольте або плечі. Експериментуйте,
досягаючи вражаючих та оригінальних ефектів
досконалості!

деталі акції
на с.55

ДОСКОНАЛОГО
МАКІЯЖУ

2742464 04
Deep
4

2742463 03
Medium deep

5

вир
та ж івнює
діл овтув бліді
янк
и ш аті
кіри

2742462 02
Medium
1

2742461 01
Light

еф
е
ней ктивн
поч тралі о
ерв зує
оні
ння

2742331 01
Light

6

мас
кол кує те
ап
м
ід о ні
чим
а

2

2742473 03
Medium glow

при
нед ховує
род оліки склад
имк (шр ні
и, і
а
н.) ми,

2742332 02
Medium

3

Палетка для
контуринга, 10 г
Будь-яка за:

3
4

490 грн

СУПЕРЦІНА

299

грн
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2742431 01
Star Glow

хай

2742471 01
Moon light

2

2742432 02
Sunset Glow

лай
тер

2742472 02
Medium ros

1

2742433 03
Rosy Glow

9,9
ББ

Хайлайтер-стік, 10 г
Олівець-стік для
контуринга обличчя, 10 г
Будь-який за:

330 грн

8,0 ББ

239 грн

5

Палетка консилерів
для обличчя та очей
7,5 г, 2742100

480 грн

12,0 ББ

359 грн

6

Рідкий хайлайтер, 25 мл
Будь-який за:

330 грн

8,0 ББ

239 грн
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ДЕНЬ

1

Зручний консилер
не тільки маскує, а й
доглядає! Бездоганний
тон на весь день та
захист обличчя від
передчасного старіння.

Ідеальний засіб для маскування
дефектів під очима!
Відмінно заповнює зморшки,
підвищує насиченість і стійкість
тіней.

2742291
01 Fair Ivory

2742292
02 Ivory

SPF

3

2

15

Чудово приховує недоліки і
темні кола під очима. Легка
кремова текстура, дуже
пластична та абсолютно не
відчутна на шкірі.

2742282 02
Ivory

2742272 02
Ivory

2742481 10
Fair

2742494 CC04
2742293
03 Rose

2742283 03
Light Beige

2742485
10 Fair Light

2742482 20
Fair light

2742483 30
Light

2742493 CC03

2742492 CC02

2742486
20 Light
1

деталі акції
на с.55

Коректор для очей
FULL COVERAGE, 4 г

Будь-який за:

150 грн

60

3,6 ББ

109 грн

2742287 04
Medium Beige

2742484 40
Light medium

3
2

Консилер-стік, 5,3 г
Будь-який за:

160 грн

4,0 ББ

119 грн

Рідкий консилер
PERFECT COVERAGE, 6 мл
Будь-який за:

160 грн

4,0 ББ

119 грн

2742491 CC01

Для корекції блідої
або жовтуватої шкіри

Гладенька чиста
шкіра без почервонінь
і прищів

Обличчя зі складними
недоліками? Він швидко
це виправить!
Поверне молодість та здоровий
вигляд шкірі з сіруватим або
зеленуватим відтінком

CC крем, 35 мл
Будь-який за:

330 грн

8,3 ББ

249 грн

Користуватися СС кремом не тільки ПРИЄМНО завдяки його ніжній зволожуючій текстурі, але
Й ВИГІДНО: він замінить відразу 6 засобів у косметичці - омолоджуючу сироватку, праймер, консилер,
тональний засіб, а також зволожуючий і сонцезахисний креми.
Здорова, свіжа і молода шкіра у будь-якому віці за лічені секунди? УНІКАЛЬНІ СС КРЕМИ
З SPF 15 на основі мікрокапсулевої технології легко впораються з цим нелегким завданням!
61

ТОН ЗАДАЄШ ТИ
Легка кремова текстура забезпечує
проблемній шкірі НАЛЕЖНИЙ ДОГЛЯД
ПРОТЯГОМ УСЬОГО ДНЯ. Допомагає
заспокоїти, пом’якшити, зволожити,
захистити шкіру обличчя, а також
контролювати надлишкове виділення
шкірного жиру.

SPF

SPF

20

Багатофункціональний BB крем
ДЛЯ БЕЗДОГАННО ГЛАДКОЇ
ШКІРИ З МАТОВИМ ПОКРИТТЯМ,
що одночасно лікує та надає
природного кольору.

15

1
2

SPF

Т ІВ
ДУК
ПР О НОМ У !
В ОД

15
3

2742441 01
Fair

4

5

А

2742501 01
Fair

2742502 02
Fair/Light

2742391 01
Light

2742392 02
Light Medium

2742344 LF04
Soft Ivory

2742503 03
Light

2742504 04
Light/Medium

2742395 05
Neutral Beige

2742396 06
Warm Beige

•
•
•
•

2742453 03
Light
2742505 05
Medium

2742347 LF07
Ivory
2742455 05
Medium

ВВ крем для проблемної шкіри, 35 мл
Матуючий ВВ крем, 35 мл
Будь-який за:

330 грн

8,0 ББ

239 грн

3

Тональний крем
з ліфтинг-ефектом,
30 мл
Будь-який за:

710 грн

17,6 ББ

529 грн

4

5

•
УФ-захист
•
Зволоження
Корекція недоліків
Природне сяйво •

Пом’якшення
Досконалий
тон
Маскування
дефектів

BB крем 7 в 1, 40 мл
Будь-який за:

ВВ крем, 35 мл

420 грн

10,0 ББ

299 грн

Будь-який за:

330 грн

СУПЕРЦІНА

169

грн

2742445 05
Medium
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2742341 LF01
Porcelain
2742452 02
Fair/Light

2742443 03
Light

2

ЖЕ

2742451 01
Fair

2742442 02
Fair/Light

1

МЕ

Н

О

Б

Ь

КІ

КІ
ЛЬ СТ

5,6
ББ
деталі акції
на с.55
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SPF

SPF

20

1

2742220 V201 2742224 V202
Warm Ivory
Soft Beige

2742241 M301 2742244 M304
Nude Ivory
Soft Beige

2742221 V203 2742225 V204
Porcelain
Natural Beige

2742226 V207 2742222 V208
Neutral Beige Honey Beige

Матуюча тональна
основа MAT VELVET, 35 мл
Будь-яка за:

350 грн

64

8,6 ББ

259 грн

20

3

2742262 02
Pink Porcelain

2742267 07
Golden Neutral

5

2742402 40
Light Ivory

2742361 SF01
Rose

2742246 M306 2742247 M307
Pastelle
Porcelain Ivory

2742403 60
Ivory

2742404 80
Soft Beige

2742248 M308 2742254 M314
Fair Ivory
Light Beige

2742406 100
2742405 90
Golden Neutral Medium Beige

Матуюча тональна
основа MAT TOUCH, 30 мл

деталі акції
на с.55

Будь-яка за:

540 грн

3

СУПЕРЦІНА

299

9,9
ББ

Тональна основа
SMOOTH TOUCH, 30 мл
Будь-яка за:

410 грн

10,0 ББ

299 грн

15

4

2742401 20
Porcelain

грн

2

2742223 V214
Light Beige
1

2

SPF

4

Тональний крем
INVISIBLE COVER, 30 мл

Будь-який за:

410 грн

10,0 ББ

299 грн

5

6

2742300 100
Light Ivory

2742301 101
Pastelle

2742367 SF07 2742370 SF10
Classic Beige
Nude Beige

2742302 102
Soft Beige

2742305 105
Porcelain Ivory

2742373 SF13
Nude Ivory

2742306 106
Classic Ivory

2742307 107
Natural Ivory

2742364 SF04
Rich Beige

Тональна основасироватка з ефектом
омолодження, 30 мл
Будь-яка за:

650 грн

15,3 ББ

459 грн

2742308 121 2742309 127
Golden Neutral Nude Beige
6

Тональна основа
PERFECT COVERAGE, 30 мл

Будь-яка за:

540 грн

13,3 ББ

399 грн
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ВОЛОГЕ
СУХЕ ТА ННЯ
Е
С
Е
Н
А
Н

2730072 002
Light Sand
1

2

3

4

5

6

2730131 CP01
Rose

2730137 CP07
Nude Beige

2730081 01
2730055 02
Golden-pink Sand Gorgeous Bronze

2730051 001
Pale sand

2730052 003
Medium sand

2730121 W01
Porcelain Rose

2730057 087
2730058 088
Light Porcelain Rose Medium Peach Beige

2730143 CP13
Nude Ivory

2730149 CP19
Natural Beige

2730084 04
Sun Kiss

2730053 004
Beige sand

2730054 005
Bronze sand

2730125 W05
Medium Caramel

2730059 089
Medium Cream

2730127 W07
Caramel Peach

2730061 091
2730062 092
Medium Cream Rose Medium Soft Peach

2730128 W08
Medium Peach

2730065 095
2730063 093
Natural Coral Beige Light Porcelain Beige

2730070
Прозора
• утримує вологу, захищає
шкіру від зневоднення,
стягнутості та лущення
• рівномірно розподіляється
і чудово тримається
• комплекс з натуральних
олій та вітамінів добре
живить, сприяє регенерації
клітин
• підходить для всіх типів
шкіри
1

Невидима
розсипчаста пудра,
18 г, 2730070

2

400 грн

СУПЕРЦІНА
грн

229
66

• приховує недоліки і вирівнює
колір обличчя
• надає шкірі гладкості
та сяючого вигляду
• зволожує шкіру, роблячи її
пружною та підтягнутою, усуває
жирний блиск
• містить комбінацію екстрактів
морських водоростей, інжиру,
олії бавовни та
насіння льону

7,6
ББ

Крем-пудра BB
CREAM POWDER, 9 г

2730056 05
Chocolate

• надає шкірі відпочивший вигляд
та здоровий бронзовий відтінок
• чудово тримається
• пудра спеціально розроблена
для обличчя та тіла
• підходить для всіх типів шкіри
3

Бронзуюча пудра для
обличчя та тіла, 33 г
Будь-яка за:

450 грн

11,0 ББ

329 грн
5

Будь-яка за:

390 грн

4

9,6 ББ

289 грн

2730060 090
Medium Rose

Розсипчаста пудра, 18 г
Будь-яка за:

270 грн

деталі акції
на с.55

6,6 ББ

199 грн

Компактна пудра
WET&DRY, 10 г

Будь-яка за:

270 грн

6,3 ББ

189 грн

6

Компактна пудра, 11 г
Будь-яка за:

260 грн

6,3 ББ

189 грн
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РУМ’ЯНІ ЩІЧКИ

1

2

2731026 095
Coral&Beige

2730100 020
Soft Beige

2730101 021
Beige With Gold

2731105 005
Peach Brown

2731027 096
Pink&Bronze

2730102 022

2730103 023

2731104 004
Rose Coral

Marble Beige Gold Dual Gold

Подвійні рум’яна, 12 г
Будь-які за:

210 грн

2730109 029
Porcelain Ivory
2

грн

109
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2731113 LB03
Brickdust

Запечена пудра, 9 г
Будь-яка за:

370 грн

9,0 ББ

269 грн

СУПЕРЦІНА
3,6
ББ

2731010 002
Coral Peach

2730110 030
Mat Beige

3

Матові рум’яна, 6 г

230 грн

Будь-які за:

390 грн

СУПЕРЦІНА
деталі акції
на с.55

• завдяки м’якій структурі практичні
у використанні та НАДАЮТЬ макіяжу
ПРИРОДНОГО МАТОВОГО ЗАВЕРШЕННЯ
• особлива технологія (утримання вологи
мікрочастинками сферичної форми)
ДОЗВОЛЯЄ ПІДТРИМУВАТИ ВОДНИЙ
БАЛАНС шкіри протягом тривалого часу

Розсипчасті рум’яна, 18 г

Будь-які за:

129

грн

• легкий рум’янець як
завершення ідеального
тону подарує свіжість
образу та підкреслить
блиск в очах
• відтінки подвійних рум’ян
підійдуть під будь-який
макіяж та колір шкіри

1

3

4,3
ББ

2731111 LB01
Pink puff

2731112 LB02
Bronze beige

9,6 ББ

289 грн
69

• насиченість кольору протягом усього дня
• завдяки своїм антиоксидантним властивостям, оберігає
шкіру від передчасного старіння
• олія жожоба та вітаміни Е і С зволожують та живлять
чутливу шкіру навколо очей

Олівець для очей ULTRA, 5 г
Будь-який за:

220 грн
деталі акції
на с.55

2736029/ 105
Warm brown

2736027/ 103
Navy blue

2736026/ 102
Smoky grey

2736022/ 017
Nude
2736016/ 006
Blue

2736021/ 016
Dark Grey

2736015/ 004
Purple

2736020/ 015
Electric Blue

2736014/ 003
Green

2736019/ 014
Dark Green

2736013/ 002
Grey

2736018/ 013
Metallic Blue

2736012/ 001
Black

2736017/ 012
Brown

зволожують та живлять
чутливу шкіру навколо
очей, а також оберігають
її від передчасного
старіння завдяки своїм
антиоксидантним
властивостям.

2736025/ 101
Black ice

ОЛІЯ ЖОЖОБА
ТА ВІТАМІНИ Е І С

2736028/ 104
Cobalt green

ий
томлен
іжити в
в
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сти
о
е
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а
б
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Достатн
цем
погляд? віко білим олів
є
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вну
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для оче

2736030/ 106
Dark chestnut

2736031/ 107
Copper brown

2736032/ 108
Shiny silver

2736033/ 109
Baby blue

2736034/ 110
Green fields

2736035/ 111
Intensive jade

2736036/ 112
2736037/ 113
Ultramarine blue Pure white

2736038/ 114
Blue sky

2736039/ 115
Pastel green

5,3 ББ

159 грн
2736051/ S01
Chocolate cream

2736056/ S06
Blue dusk

Будь-який за:
Водостійкий
олівець для очей, 120 грн 2,8 ББ
1,7 г

2736059/ S09
White frost

2736040/ 116
Icy blue

84 грн

2736041/ 117
Deep purple

2736011

2736060/ S10
Urban gray

• м’яка текстура і легке нанесення
• надає макіяжу очей виразності
• водостійка формула попереджає розтікання

Механічний олівець для очей
STYLE MATIC, 0,35 г
Будь-який за:

200 грн

СУПЕРЦІНА

109

3,6
ББ

•
•
•
•
•
•

м’яка текстура
насичений та глибокий колір
легко наноситься
спонжик для розтушовування
водостійка формула
висока ступінь покриття
2736066

м’який і жирний олівець-кайал для
підведення внутрішньої (слизової)
частини повік

Водостійкий олівець для очей Smoky Eyes
2,2 г, 2736011

270 грн

СУПЕРЦІНА

159

грн

2736053/ S03
Violet avenue

2736054/ S04
Cream dream

2736057/ S07
Starry clouds

грн
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2736055/ S05
Blue velvet

2736058/ S08
Serious green

2736052/ S02
New black

Водостійкий механічний
олівець для очей Just
Magic, 0,35 г
2736066

5,3
ББ

220 грн

5,3 ББ

159 грн 71

2733021 GE01
Gel Black

деталі акції
на с.55

2733022 GE02
Deep Ocean Blue
2733009/ 001
Hematite Gray

2733010/ 002
Cavansite Blue

Гелева підводка
для очей, 2,2 г

вологостійка

Будь-якa за:

Будь-якa за:

310 грн

9,3 ББ

279 грн

Особливий скошений кінчик робить лінії різної
товщини - від майже непомітної найтоншої до
щільної широкої, - дозволяючи виконати стрілки
будь-якої форми в будь-якій техніці з шовковистим
блиском в завершенні.

9

370 грн

Підводка
MIRACLE PEN, 1 г
273302

2733024 GE04
Forest Green

2733014/ 006
Sapphire Blue

2733012 / 004
Onyx Black

7,6 ББ

229 грн

Графічна підводкафломастер, 1 мл
2733026

250 грн

6,0 ББ

180 грн

ЬНА
УНІКАЛ З
КА
Д
О
В
ПІД
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ЮЦІЙН
РЕВОЛ ВИМ
И
РУХЛ
М
ДИСКО

2733007

2733023 GE03
Bole Brown

2733013/ 005
Emerald Green

2733006

м’яки
й
пензл
ик

2733011/ 003
Sardonyx Brown

водостійка

Тонкий пружний фломастер легко промалює
насичені стійкі симетричні лінії з матовим
завершенням.

Матова підводкафломастер, 1,2 мл
2733028

250 грн

6,0 ББ

180 грн

вологостійка

Підводка-фломастер, 1 мл
2733008

160 грн СУПЕРЦІНА

89

грн
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Насичений чорний колір і дуже м’яка
текстура – для найчіткіших контурів!

• кокосова олія знімає
подразнення та зволожує вії
• гнучкий пензлик
• бездоганно точні лінії
• вологостійкі властивості

2,9
ББ

Рідка підводка
для очей, 4,5 мл
2733006

140 грн

3,3 ББ

99 грн

Рідка підводка для очей
з твердим пензликом, 3,5 мл
2733007

140 грн

3,3 ББ

99 грн

Рідка підводка-роллер
для очей, 1 мл

2733029

330 грн

8,0 ББ

239 грн
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2732111 411
Purple Look

2732110 410
Byzantine Touch
2732104 404
Black Souffle

Палітра тіней
Quartet Eyeshadow, 12 г

Будь-яка за:

270 грн

6,6 ББ

199 грн

2732101 401
Copper Dreams

2732102 402
Pink Flamingos

2732103 403
Green Garden

2732252 D02
Black Glitters
2732258 D08
Golden Brown

2732256 D06
Golden Eyes

2732257 D07
Olive Glam

Запечені тіні
Блиск діамантів, 5 г
деталі акції
на с.55

Будь-які за:

370 грн

9,3 ББ

279 грн

2732259 D09
Deep Sapphire

ПРИВЕРТАЙ
УВАГУ

2732260 D10
Silver Leaf

2732286 M106
Charcoal

2732281 M101
Snow Queen

2732288 M108
Pixie Dust

2732287 M107
Urbanized

Матові запечені
тіні для повік, 4 г
Будь-які за:

270 грн

СУПЕРЦІНА

74

2732290 M110
Coral Wind

149

грн

2732283 M103
Cacao

2742289 04
Bright Illuminator

4,9
ББ

2742286 03
Shimmering
Champaigne
2742288 02
Sweat Coral

• праймер дозволяє надовго зберегти макіяж
очей свіжим та виразним
• завдяки м’якій текстурі легко наноситься,
ПОКРАЩУЄ РОЗПОДІЛ ТІНЕЙ та робить
їх відтінок більш інтенсивним
• ЕКСТРАКТ МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ
допомагає повікам виглядати більш
підтягнутими

• ФРУКТОВІ ТА РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ
покращують циркуляцію крові та ефективно
зволожують шкіру повік

2742285 01
Warm Ivory

Праймер для очей,
12 мл

Будь-який за:

230 грн

СУПЕРЦІНА

129

грн

2732109 409
Electric Tones

4,3
ББ

75

2732201 001
Pearly white

2732202 002 2732203 003
Satin grey
Pearly gold

27
Dan32092
ce
of s 008
epi
a

2732208 008
Burgundy
2732090
005 Black
Dust

2732212 012 2732213 013
Golden green
Satin blue

2732214 014
Golden beige
273
035 2235
Bud

2732215 015
Pearly cream

2732216 016 2732221 021
Satin beige
Pearly copper

2732091
007 Nude
Dudes
2732096
004 Golden
Caramel

2732224 024
Sugar plum

2732095
002 Ocean
Waves

Тіні для повік, 4 г

Будь-які за:
2732228 028
Orchid

2732238 038
Azzuro

2732237 037
2732229 029 2732233 033
Stardust brown Electric blue
Volute

2732211 011
Wild rose

140 грн

99 грн

Щоб підкреслити природну форму ока
і зробити вії об’ємнішими, не фарбуючи
їх, підведи по лінії росту вій темно-сірими або
темно-коричневими тінями.

n
7
7 0 row
226late B
3
7
2 oco
Ch

2732263 03
Midnight Blue

2732093

390 грн

9,6 ББ

2732094

2732271 11
Carbon Black

Палетка тіней, 10 г
2732093 – Nude
2732094 – Smoky
2732098 – Sunset

Будь-які за:

99 грн

Будь-якa за:

деталі акції
на с.55

2732265 05
Soft Beige

3,3 ББ

Палетка тіней, 9 г

289 грн

Матові тіні для повік, 4 г

150 грн

76

3,3 ББ

2732097
006 Pink
Desserts

2732098

Будь-якa за:

500 грн

СУПЕРЦІНА

279

грн

2732210 010
Royal brown

9,3
ББ
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2732003 030
MEDIUM

2734023

Туш-фіксатор
для брів, 4,5 мл
2734023

180 грн

Набір для корекції брів, 1,7/1,8 г

380 грн

9,3 ББ

279 грн

02
2 EBn
229
273 t brow
Ligh

Тіні для брів, 3 г

2732004 040
DARK

Будь-які за:

150 грн

2734029
Auburn

Праймер для
брів, 2,8 г

2734
Brune030
tte

2742295

270 грн

2732293 EB03
Brown

2732294 EB04
Dark ash brown

2734031
e
Deep Brunett

5,3
ББ

Туш для брів, 7 мл

2732122 02
Brown

Будь-яка за:

2732121 01
Light Brown

5,0 ББ

Запечені тіні для брів, 4 г

Будь-які за:

СУПЕРЦІНА

69

2,3
ББ

2740016/ 005
Dark Brown

120 грн

2740009/ 003
Medium Brown

Будь-який за:

2732124 04
Dark Brown

5,3 ББ

159 грн

грн

Олівець для брів
зі щіточкою, 1,4 г

2732123 03
Cacao

220 грн

Олівець для брів зробить їх вигляд натуральнішим
та виразнішим. Завдяки вмісту рослинних олій
зволожує шкіру, оберігаючи її від передчасного
старіння, підтримує молодий і здоровий вид.

2740011/ 401
Beige

2740013 / 405
Bitter Brown

2740012/ 402
Brown

2740014/ 403
Ashy

149 грн

2740010/ 004
Light Brown

210 грн

2740017/ 006
Deep Dark Brown

грн

2742295

СУПЕРЦІНА

78

3,6 ББ

109 грн

2734028
Blond

159

4,3 ББ

129 грн

Будь-який за:

деталі акції
на с.55

Підводка для брів на водній основі допомагає
з легкістю відкорегувати колір та форму
брів завдяки тонкому та м’якому аплікатору.
Спеціальні активні компоненти надають
текстурі насиченого кольору, вологостійка
формула дозволяє зберігати макіяж стійким за
будь-яких умов.

Підводка для брів, 5 г

Будь-яка за:

210 грн

5,0 ББ

149 грн
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2734039

Туш для вій
PRECIOUS CURL, 11,5 мл

Будь-яка за:

440 грн

11,0 ББ

329 грн

2734011

2734011 – Об’єм та підкручування
2734039 – Ультрачорна

18
27340

0
36

0

15
27340

Кольорова туш для
об’єму вій Too Volume,
11 мл
2734015 – Too Green
2734018 – Too Brown

Будь-яка за:

370 грн

Туш-праймер для вій
ULTIMATE EYES PRIMER,
11 мл, 2734027

340 грн

7,6 ББ

229 грн

9,3 ББ

279 грн
Туш для вій PUSH UP
11 мл, 2734038

245 грн

6,0 ББ

179 грн

8,6 ББ

259 грн

80

• туш на батарейках зі щіточкою, яка
обертається, діючи в обох напрямках,
забезпечує надзвичайний об’єм та довжину
• спеціально розроблена щіточка створює
виразний ЕФЕКТ НАКЛАДНИХ ВІЙ
• формула з оливковою олією зволожує вії,
надаючи їм здоровий вигляд

Туш для вій
HIGH PERFORMANCE
ROTATING VOLUME,
8 мл, 2734022

720 грн

СУПЕРЦІНА

385

грн

350 грн

ВІЇ НА ПОВНУ!

Туш для вій, 8 мл

2734013 – Максимум
довжини

ВМИКАЙ

2734013

2734038

2734027

деталі акції
на с.55

12,8
ББ

81

я

2734019

довженн
по

2734020

2734021

об’єм

водостійка

Туш для вій X10, 15 мл

2734024 – Об’єм
2734025 – Подовження
2734026 – Водостійка

Будь-яка за:

230 грн

5,3 ББ

159 грн
Туш OMLashes!

Туш для вій Spider Lash, 13 мл

– Для об’єму, 12 мл
– Для виразності, 12 мл
– Для підкручування, 8 мл
– Для подовження, 8 мл

2734019 – Насичений чорний
2734020 – Фантастичний об’єм
2734021 – 3 в 1

Будь-яка за:

Будь-яка за:

180 грн

4,3 ББ

129 грн
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Для надання віям ДОВЖИНИ
використовувати щіточку в рівному, не
повернутому вигляді
Для ПІДКРУЧЕННЯ повернути
кінчик ковпачка один раз
Повернути кінчик ковпачка два рази
для надання віям ОБ’ЄМУ

Туш для вій 3 в 1, 8 мл
2734010

340 грн

СУПЕРЦІНА

189

грн

1

2
3

3

КРОКИ

2734034

2734033

249 грн

деталі акції
на с.55

ДО ЧУДОВИХ ВІЙ

8,3 ББ

2734036

350 грн

2734035

2734033
2734034
2734035
2734036

6,3
ББ

83

СТВОРЕНО
ДЛЯ ПОЦІЛУНКІВ
2735041/ SL01 2735042/ SL02
Rosewood
Peach pink

2735043/ SL03
Pink

273
Extr 7323
aor 023
dina
ry P
urp

СТІЙКИЙ КОЛІР
НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ

le

• живить пошкоджені та зневоднені губи
завдяки вмісту олії Моной де Таїті,
вітамінів Е, А, С, антиоксидантів, а також
насичених жирних кислот та гіалуронової
кислоти

273
Red 7324
Vio 024
let
273
Lad 7307
y in 007
Sun
set

• екстракт кокоса глибоко зволожує
та пом’якшує шкіру

2735044/ SL05
Crimson

• мікс легких олій дарує комфорт при
нанесенні, захист та відчуття м’якого
оксамиту на губах

273
Dee 7322
p B 022
ord
eau

x

2735047/ SL08 2735048/ SL09
Rose
Chocolate

Праймер
для губ, 7,5 мл

Механічний олівець
для губ STYLE MATIC,
0,35 г

273
Velv 7316
ety 016
Bor
dea
ux

2742284

380 грн

Будь-який за:

200 грн

273
Che 7306 0
rry
Blos 06
som

СУПЕРЦІНА

4,8 ББ

145 грн

грн

219

273
Ber 7318
ry C 018
hoc
olat
e

7,3
ББ

273
Irre 7314
sisti 014
ble
Red

2735018/ 201
Naturally nude
2735019/202 Soft
pink brown

М’ЯКА
ВА
КРЕМО ЛЯ
РА Д
У
Т
С
К
Е
Т
НОГО
ІДЕАЛЬ У
КОНТУР
2735022/ 216
Soft pink

2735028/ 228
Saturated pink
2735029/ 231
Berry stain

84

2735031/ 233
Dramatic red

Водостійкий олівець
для губ, 1,7 г
Будь-який за:

120 грн

СУПЕРЦІНА

59

грн

2735027/ 226
Peach coral

273
Sca 7319
rlet 019
Sien
na
273
Nut 7303 0
Coo 03
kie

2735023/ 217
Chic crimson
2735024/ 218
Stylish lilac
2735025/ 219
Rose wood

2735026/ 222
Crimson brown

2735030/ 232
Passionate red

2735020/ 205
Elegant bordeaux
2735021/ 211
Classical brown

1,9
ББ

273
Sub 7317 0
due 17
d Ro
sy

НА
ІДЕАЛЬ
ЖЕ
ДЛЯ ДУ
І
СУХИХ
НЕНИХ
Д
О
В
Е
Н
З
ГУБ

Помада для губ
PRIME N LIPS, 3 г
Будь-яка за:

290 грн

СУПЕРЦІНА

169

грн

2735045/ SL06 2735046/ SL07
Violet
Bordeaux

5,6
ББ

273
Van 7301
illa 001
Sou
fle

деталі акції
на с.55

85

ОДНА
БЛАГОР Ь
ІСТ
МАТОВ

ТЛИВЕ
МЕРЕХ
Й
Я
С ВО
М
ИЙ ОБ’Є
ЧУТТЄВ

НАЛІ
ДОСКО НА
И
Р
О
КОЛЬ
ИЙ
ТРИВАЛ
ПЕРІОД

1

2

2737062/ 502
Emotional orange

2737063/ 503
Pink perfectionism

2737064/ 504
Red chocolate

2737065/ 505
Fiery red

2737066/ 506
Gorgeous bronze

2737068/ 508
Pink bronze

2737069/ 509
Elegant beige

2737070/ 510
Red for dating

2737071/ 511
Marigold velvet

2737072/ 512
Red wood

2737073/ 513
Summer in Paris

2737076/ 516
Tea rose

2737077/ 517
My favorite
bordeaux

2737078/ 518
Deep red plum

2737079/ 519
Pink organza

2737080/520
Burgundy days

2737081/ 521
Absolute fuchsia

• олія ши та какао живлять та пом’якшують
шкіру губ, зберігаючи вологу всередині

2737082/ 522
Golden bronze

2737083/ 523
Absolutely coral

• захищає губи від сухості

Помада для губ
SUPERSHINE, 4,2 г
Будь-яка за:

86

150 грн

2737152 202
Cream
cashmere

2737153 203
Berry smoothie

2737361 001
Pink nude

2737363 003
Soft caramel

2737364 004
Spectacular
red

2737366 006
Satin red

2737101 001
Warm Nude

2737106 006
Desire

2737154 204
Pink velvet

2737155 205
Peach pastel

2737156 206
Red luxury

2737367 007
Soft pink

2737368 008
Red metallic

2737369 009
Rose caramel

2737371 011
Passionate
ruby

2737102 002
Pale Pink

2737107 007
Haute
Burgundy

2737157 207
Lovely pink

2737158 208
Red terracotta

2737159 209
Rose wood

2737372 012
Madam pink

2737373 013
Perfect red

2737374 014
Breathtaking
apri

2737377 017
Saturated
beige

2737103 003
Urban Rose

2737108 008
Magenta

2737160 210
Milk chocolate

2737161 211
Brick red

2737162 212
Vintage pink

2737378 018
Hot red

2737379 019
Pink lady

2737380 020
Shiny lilac

2737382 022
Creamy pink

2737104 004
Red Carpet

2737109 010
Soap Opera

2737384 024
Coral-red

2737385 025
Dark fuchsia

2737387 027
Purple dusk

2737389 029
Glittery rose

2737105 005
Carmen Dress

2737110 011
Daylight

2737391 031
Ideal bronze

2737392 032
Quite cute

2737397 037
Vacation in
Rome

2737398 038
Red burgundy

• смачний колір зі шляхетним матовим
покриттям

3,6 ББ

109 грн

4

2737151 201
Scarlet dress

Помада для губ SUPERMATTE, 4,2 г
Будь-яка за:

180 грн

СУПЕРЦІНА

84

грн

1

деталі акції
на с.55

3

2737061/ 501
Bordeaux silk

2

ПУАСУ
ОЛІЯ КУ УЄ І
Ж
О
ЗВОЛ
И
Ь ГУБК
ЖИВИТ

2,8
ББ

3

Стійка помада
для губ, 4,2 г

Будь-яка за:

180 грн

4

Матова губна помада
EXTREME MATTE, 4 г
Будь-яка за:

4,3 ББ

129 грн

270 грн

6,6 ББ

199 грн
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2737531 R01
Tender rose coral

ГЛЯНЦЕВИЙ ЕФЕКТ

МАТОВИЙ ЕФЕКТ

ДЛЯ ИЦЬ
Н
ВАЛЬ
У
Н
А
Ш
ОГО
НІЖН Ю
Ц
ГЛЯН

1

2737432/D32
Naked lips

2737533 R03
Beige cult

2737343 51
Fuchsia

2737337 11
Party Pink

2737535 R05
On rose frontier
2737536 R06
Revolutionary red

2

2737433/D33
C.temptation

2737534 R04
Deep pink

НИЙ
РОЗКІШ НО
С
А
Л
АТ
КТ
ИЙ ЕФЕ
МАТОВ

3

2737401 21
N.beige

2737538 R08
Rose lilac
2737402 22
R.in flames
2737539 R09
Cherry revolt

2737436/D36
Pink touch

2737344 52
Caramel

2737338 12
Orange

2737440/ D40
Red passion

2737443/ D43
Red orange

2737345 53
Cranberry

2737339 13
Deep Coral

2737446/D46
Red carpet

• невагома текстура
• бездоганне нанесення
та стійкість
• мерехтливе сяяння
діамантів на губах

1

Помада-блиск
DELUXE SHINE, 3 г
Будь-яка за:

195 грн

88

4,8 ББ

145 грн

2737346 54
Flame

2737340 14
Pink Dream

2737347 55
Raspberry

2737341 15
Berry

2737404 24
R.Boston

2737405 25
P.crimson

2737406 26
F.burgundy

2737411 31
P.matinee

2737412 32
V.transmit

2737413 33
C.tea

2737415 35
S.rose

Губна помада
REVOLUTION, 3,9 г

180 грн

4,3 ББ

129 грн
2737422 05
Light Mocha

2

Помада-олівець
TWIST UP, 2,8 г
Будь-яка за:

330 грн

2737416 36
N.rosewood

2737342 16
Mauve

8,3 ББ

249 грн

3

Помада для губ
Cashmere, 3 г
Будь-яка за:

175 грн

4,3 ББ

129 грн

2737542 R12
Bright crimson
2737543 R13
Aubergine opencall

2737544 R14
Pink in excess

2737548 R18
Rosso Libero

2737423 06
Milk Chocolate
2737348 56
Coral

2737541 R11
Red in fire

Будь-яка за:

Помада для губ
PURE NUDE, 3 г
Будь-яка за:

160 грн

СУПЕРЦІНА

85

грн

2737444/D44
Just Coral

2737403 23
S.carmin

2737536 R06
Revolutionary red

2737434/D34
Absolutely red

2,8
ББ

деталі акції
на с.55

89

2737201 001
Undressed

2

2737202 002
Fall Rose

2737203 003
Sunset

2737206 006
Cherry Blossom

2737207 007
Claret Red

2737208 008
Dark Violet

2737209 009
Nasty Coral

2737210 010
Tender Terra

2737211 011
Misty Rosy

2737212 013
Pink Dream

1

Рідка губна помада
SILK MATTE, 4,5 мл
Будь-яка за:

90

2737214 015
Pretty Plum

• довершена кремова текстура
м’яко покриває губи
• бездоганна стійкість і комфорт
протягом дня в будь-яку погоду
• красиві насичені кольори
• не сушить ніжну шкіру губ
2

230 грн

5,6 ББ

169 грн

2737353
Кавун

4

5

2738030/ 100
Wet lips

2738041/ 111
Lacquered red

2738071 L401
Soft pink

2738072 L402
Sparkling pink

2738074 L404
Purely coral

2737501/01
Shimmer

2737512/02
Appealing

2738033/ 103
Strawberry
champagne

2738051/ 121
Transparent
pink

2738075 L405
Ibiza Nights

2738077 L407
Fashion week

2738078 L408
Admirable
bronze

2737503/03
Blush

2737515/05
Tempting

2738037/ 107
Golden
crimson

2738060/ 130
Pink lavender

2738080 L410
Coral champagne

2738081 L411
Pink crimson

2738083 L413
Maroon silver

2737505/05
Invitation

2737517/07
Enchanter

2738039/ 109
Ruby crystals

2738061/ 131
Make a splash

2738086 L416
Chic burgundy

2738087 L417
Fashion parade

2738090 L420
Expressive pink

2737507/07
Brilliant

2737519/09
Fascinating

2738091 L421
Neon fuchsia

2738092 L422
Elegant pink

2737508/08
Radiant

2737511/01
Glamorous

2737352
Яблуко

2737204 004
Daisy

2737205 005
Autumn Timber

2737213 014
Carnation Red

2737351
Карамель

3

2738040/ 110
Bronze statue
2737354
Полуниця
деталі акції
на с.55

Бальзам для губ
«Кольорова геометрія», 9 г
Будь-який за:

190 грн

4,6 ББ

139 грн

3

Блиск для губ
SUPERSHINE, 10 мл
Будь-який за:

160 грн

4,0 ББ

119 грн

4

Стійкий блиск
для губ, 4,5 мл
Будь-який за:

160 грн

СУПЕРЦІНА

75

грн

1

МАТОВИЙ ЕФЕКТ

2737350
Апельсин

В прохолодну пору
року використовуй
бальзам для губ одня, щоб
запобігти пересушуванню
шкіри та тріщинам.

КИ
ЗАВДЯ АМ
НЕНТ
КОМПО ЛЕНОГО
СИ
ДЛЯ ПІД Я ШКІРИ,
НН
ЖИВЛЕ ЛЬНО
ВІЗУА
УЄ ГУБИ
ЗБІЛЬШ

ГУБКИ
РОБИТЬ КИМИ
Х
У
П
Ш
БІЛЬ
И
ТЄВИМ
ТА ЧУТ

ГЛЯНЦЕВИЙ ЕФЕКТ

відтінки в каталозі можуть незначно відрізнятися від оригінальних

2737349
Тутті-фрутті

ЬНІ
УНІКАЛ ЛЯ
Д
И
Т
Н
Е
ПІГМ
НОГО
ШИКАР ОГО
ЕВ
МЕТАЛ У
ЕФЕКТ

2,5
ББ

5

Рідка помада
METALLIC
LIP CHARMER,
4,5 мл
Будь-яка за:

260 грн

2737514/04
Chaarmer

2737516/06
Seductive

6,3 ББ

189 грн
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ТВОЯ КОМАНДА КРАСИ
Універсальний пензель
для пудри

2726001

2746011

360 грн
2746011

9,0 ББ

269 грн
Пензлик для консилера

2746035

2720001
2746035

2746019

2726001

310 грн

4,3 ББ

129 грн
ДЛЯ ЗАХИСТУ ШКІРИ
ВІД ПОДРАЗНЕНЬ
ТА ІНФЕКЦІЙ ПЕНЗЛІ
БАЖАНО МИТИ
ПІСЛЯ КОЖНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ.

2720001
7,6 ББ

229 грн

99 грн

2746019

Засіб для очищення
пензлів, 200 мл

180 грн

3,3 ББ

Двосторонній пензель
для тональних засобів

деталі акції
на с.55

Спрей для фіксації
макіяжу, 75 мл

150 грн

310 грн

7,6 ББ

229 грн
Скошений пензлик для
корекції та рум’ян
2746038

2746038

для пудри
та тонального крему

275 грн

6,3 ББ

189 грн

Двосторонній пензель
для нанесення макіяжу

для
рум’ян

2746047

650 грн

2746047

15,0 ББ

449 грн
Пензлик для
кремових текстур
2746048

Набір спонжів
для макіяжу, 6 шт
2746014

125 грн

92

3,0 ББ

89 грн

Спонж для макіяжу
2746010

75 грн

1,8 ББ

54 грн

Спонж для макіяжу
грушоподібної форми

2746048

2746018

270 грн

11,6 ББ

349 грн
Пензлик для рум’ян
2746049

6,6 ББ

199 грн

530 грн

510 грн

2746049

11,6 ББ

349 грн

93

BEAUTY

Подвійне дзеркало

2746022

175 грн

асистенти

1

5

Пензель
для брів та вій

РОЗМІРИ
ДЗЕРКАЛА:
65 Х 65 ММ

2746013

105 грн

2,6 ББ

79 грн

6
3
1
2

Скошений пензлик
для макіяжу брів

Пінцет

2746016

2746040

220 грн

2

160 грн

5,3 ББ

4,0 ББ

119 грн

159 грн
3

не
чай
и
в
з
збіль
шува
льне

129 грн

деталі акції
на с.55

4

4,3 ББ

Двосторонній пензлик
для макіяжу очей
2746050

280 грн

6,6 ББ

199 грн

Точилка
2746025

70 грн

СУПЕРЦІНА
грн

39

6
4

Пензлик для
розтушовування тіней
2746037

160 грн

94

5

Овальний пензлик
для тіней
2746036

3,6 ББ

109 грн

120 грн

3,0 ББ

89 грн

Пензлик
для розтушовування
димчастого макіяжу
2746039

175 грн

4,3 ББ

129 грн

1,3
ББ

Набір аплікаторів, 5 шт
2746041

150 грн

3,6 ББ

109 грн

95

Пушер для кутикули

2746020

2746020

200 грн

5,0 ББ

149 грн

2746009

Пилка для нігтів

ідеально для
ламких нігтів,
попереджає появу
пошкоджень

2746009

35 грн

0,8 ББ

24 грн

045

Скляна пилочка для нігтів

2703004

2746

глибоко живить
та зволожує нігті

2711001

підходить для лаків
темних відтінків,
перламутрових
та з блискітками

2711002
2711003

2746045
4,5 ББ

135 грн

Ножиці для нігтів

5

2746015

1
60

4
27

2746046

145 грн

109 грн

4,8 ББ

145 грн
Набір пензлів
для дизайну нігтів
6 шт, 2746021

180 грн

4,5 ББ

135 грн
2746021

3,6 ББ

Спрей для сушіння
лаку, 150 мл
Баф полірувальний
чотирьохсторонній
2746012

135 грн

3,3 ББ

99 грн

2739516

200 грн

5,0 ББ

149 грн
2739516

01

Металева пилочка
для нігтів

210 грн

6

604

274

27030

200 грн

2746012

Засіб для зняття лаку, 125 мл

2711001 – З олією виноградних кісточок
2711002 – З олією Омега
2711003 – З екстрактом орхідеї

Будь-який за:

135 грн

3,3 ББ

99 грн
96

Універсальний крем для рук, 75 мл
2703001 – Полуниця
2703004 – Алое вера

Будь-який за:

135 грн

3,3 ББ

99 грн
деталі акції
на с.55
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2739662

2739651

2739637

2739663

2739608

2739609

2739610

2739636

НАСИЧЕНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ БЛИСК
ЗАВДЯКИ ОСОБЛИВИМ, РІЗНИМ
ЗА РОЗМІРОМ БЛИСКІТКАМ

2739628

2739605

2739601

98

Будь-який за:

80 грн

Гліттерний лак для нігтів, 11 мл

СУПЕРЦІНА

39

грн

Лак для нігтів
Full Color, 8 мл

2739623

2739035 GL15
Red in silver

Ідеальні для яскравих
і незабутніх подій!

White pearl

2739633

2739604

2739032 GL12

2739671

2739602

2739031 GL11
Glitter touch

2739632

2739661

2739030 GL10
Blackstar

2739614

2739660

2739025 GL05
Black diamonds

2739612

2739024 GL04
Gold rush

2739646

2739023 GL03
Ruby light

2739635

2739021 GL01
Stardust

2739665

2739036 GL16
Golden orchid

2739034 GL14
Holographic silver

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ТА СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСПЕРТ ГЕЛЮ 3+

1,3
ББ

Будь-який за:

95 грн

2,3 ББ

69 грн

деталі акції
на с.55

99

2739050

Основа і закріплювач
для гель-лаку 2 в 1
8 мл, 2739050

210 грн

5,1 ББ

СУПЕРЦІНА
грн

45

100

1,5
ББ
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Sun

18
8 0 d
931 levar
273 set bou

2739054
04 Fluffy
doll

2739055 2739058
05 Innocent 09 Juicy
touch
taffy

2739062 2739065
2739066
12 Salmon 15 Carmine 16 Hot
nigiri
flower
mahogany

Лак для нігтів
SHINE&COLOR, 8 мл
Будь-який за:

90 грн

2739059 2739060
2739061
10 Rose 08 Bubbleg- 11 Flamingo
candy
um pink

2739067
2739069
2739068
17 Magenta 18 Boysen- 19 Powrose
berry jam der blue

2739070
20 Minty
coctail

Гель-лак, 8 мл

27

o
t harm
Swee

2739052
02 Dlicate
Prncess

Будь-який за:

210 грн

СУПЕРЦІНА

45

грн

95 грн

5 005y
3930
n

2739200

4
04 00
27393kiss
l
u
o
S

Покриття для нігтів
SHINE&COLOR, 8 мл

1
01 00
27393 us
io
c
e
Pr
il
jonqu

1
1 01 et
931 agn
273 ple m
Pur

2739200

2739323 023
Under the
influence

26
6 0 ng
932 boosti
3
7
2 od
Mo

154 грн

1,5
ББ

2739071
21 Bondi
blue

2739073
23 Pinky
glitz

2739075
25 Hickory
brown

5,1 ББ

154 грн

деталі акції
на с.55
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4

CC лак для нігтів,
11 мл
Будь-який за:

95 грн

5

Лак-сушка допомагає
швидше висохнути
лаку, створючи захисний
шар, який надовго
зберігає міцність лаку та
насиченість кольору.
6

Утворюючи поверх лаку
для нігтів захисний
шар, покриття робить
нігті матовими та
оксамитовими.

69 грн

Сприяє здоровому росту
нігтів, роблячи поверхню
гладкою та блискучою,
а також забезпечує
ефективний догляд за
тонкими та ламкими нігтями.

7

2,3 ББ

2739206 006

Формула з білком і
кальцієм підвищує
еластичність нігтів,
зміцнює їх, оберігаючи
від ломки і кришення.

2739202 002

3

8

2739204 004

2

2739203 003

1

Олія для догляду за нігтями
та кутикулою зі спонжем
20 мл, 2739100

150 грн

9

10

Вітаміни та олії лимона
та солодкого мигдалю
пом’якшують кутикулу і
живлять м’які та ламкі нігті,
проникаючи глибоко в
нігтьову пластину та шкіру.
1
2
3
4
5
6
7

102

Ретельно та миттєво
грунтує поверхню нігтів,
позбавляючи від жовтизни
та маленьких недоліків,
Відновлює нігтьову
пластину, насичуючи її
вологою.

Розроблений для ламких
та м’яких нігтів, гель
з кальцієм зміцнює їх
структуру та оберігає від
деформації.

Захищає нігті від ламкості
та тріщин, підсилює їх
здоровий ріст, насичує
поживними речовинами.

85

грн

Унікальний WOW-засіб
всього за три тижні
перетворить тонкі, м’які,
ламкі нігті на ідеально
міцні та красиві!

СУПЕРЦІНА
2,8
ББ

Французький манікюр в класичному
пастельно-білому виконанні завжди
актуальний: і в звичайний робочий день,
і на запальній вечірці!!

11

Три продукти для створення елегантного
французького манікюру в домашніх умовах: білий
лак для кінчиків нігтів, основа і прозорий лак для
захисту. З набором від Flormar процедура манікюру
стане простою, швидкою і зручною, а стильний,
акуратний і якісний результат приємно здивує!

деталі акції
на с.55

Пом’якшує згрубілу
шкіру навколо нігтів,
підтримує еластичність
шкіри і попереджає
сухість та розтріскування
кутикули.

Засіб для нігтів, 11 мл

Засіб пом’якшує згрубілу
шкіру навколо нігтя,
підтримує еластичність
шкіри і попереджає
сухість та розтріскування
кутикули.

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ?
Наклейте наклейки на нігті так, щоб кінчики нігтів
залишалися відкритими.
На кінчики нанесіть білий лак і дайте йому висохнути.
Обережно зніміть наклейки. Нанесіть на нігті 1-2 шари
основи, а після її висихання - прозорий лак.

8 2739538 – Засіб для росту нігтів

2739539 – Засіб для інтенсивного зміцнення нігтів
9
2739542 – Лак-сушка для нігтів
2739543 – Покриття для лаку з матуючим ефектом
10
2739544 – Комплексний догляд за нігтями 4 в 1
11
2739545 – Комплексний відновлюючий засіб для нігтів
2739546 – Вирівнююча основа для нігтів
2739537 – Гель для зміцення нігтів з кальцієм

2739540 – Олія для догляду
за кутикулою з вітаміном Е
2739525 – Засіб від жовтизни нігтів
2739541 – Гель-олія для видалення кутикули

Будь-який за:

100 грн

2,5 ББ

75 грн

Набір для французького
манікюру, 3 шт х 11 мл
2739041
Молочний

2739042
Перлинний

Будь-який за:

190 грн

4,6 ББ

139 грн

103

2737552
Bordeaux Spree 04

2737550
Rose Up 02

ВІДТЕПЕР МАТОВИЙ
НЕ ОЗНАЧАЄ СУХИЙ!
Довершена формула помад збагачена
екстрактом квітки орхідеї та маслами ши
і какао для посиленого зволоження
і захисту шкіри губ.

Матова губна помада
LITE IT UP, 4,2 г

Будь-яка за:

350 грн СУПЕРЦІНА

169

грн

2742419

МАГНІТНИЙ
КОВПАЧОК

2742420

УБРАНІСТИЧНИЙ ФУТЛЯР
З МАГНІТНИМ КРІПЛЕННЯМ КОВПАЧКА НІКОГО НЕ
ЗАЛИШИТЬ БАЙДУЖИМ!
Це той самий випадок, коли помада – головний модний
аксесуар твого образу. Повір, ти будеш в захваті від
стану шкіри своїх губ - поживні олії авокадо і кокоса
захистять від зневоднення і сухості.

МАГНІТНИЙ
КОВПАЧОК

2737555
red sunset 03

Помада для губ
URBAN SOUND, 4 г

Будь-яка за:

2737556
red light 04

СУПЕРЦІНА

159

2742508 03
fair/lght

Консилер для області
навколо очей
LITE IT UP, 1,8 мл
2742508

СУПЕРЦІНА

199

6,6
ББ

2737558
graffiti 06

2737526
woody 06

2737525
fiesta 05

2737557
urban 05

5,3
ББ

Губна помада
Free Spirit, 4 г
Будь-яка за:

230 грн

Будь-яка:

СУПЕРЦІНА

СУПЕРЦІНА

149

грн

104

2742419 – In pink
2742420 – In gold

330 грн

360 грн

грн

деталі акції
на с.55

Сяюча основа
під макіяж, 35 мл

2737524
burgundy
fest 04

Світловидбиваючі
мікрочастинки дарують шкірі
навколо очей здоровий вигляд,
чудово прибираючи нерівності
тону та пігментацію.

2737523
rosebush 03

2737521
earth 01

грн

310 грн

5,6
ББ

2737553
morning coffee 01

4,9
ББ

99

грн

Ж
РОДА
РОЗП ЛИХ
МИНУ ІЙ
Ц
КОЛЕК

2737549
Nude Queen 01

Ультра освіжаючий гелевий праймер покриє обличчя
невидимою вуаллю з ефектом легкого сяяння, наче
сама шкіра світиться зсередини, випромінюючи здоров’я
та доглянутість.
Ефект досягається завдяки унікальній технології
Unispheres®, що містить сферичні частинки різного
кольору, які фіксують недоліки шкіри та корегують їх,
не додаючи зайвого блиску. ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА,
СІК АЛОЕ ВЕРА та ОГІРКА живлять, розгладжують
та заспокоюють шкіру.

3,3
ББ
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Ж
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2

ві
квітко : кедр,

Блиск для губ
ARTY POP, 8,5 мл

1

2738022 – Luscious berry 02

грн

59

2

1,9
ББ

3

Блиск для губ
LITE IT UP, 5,5 мл

2738093 – Uncnvntional pink 01
2738095 – Seductive purple 03

Будь-який за:

310 грн

4

4
5

5

169

Поживний лак для нігтів
URBAN SOUND, 11 мл

2739675 – Latte 01
2739678 – Music 04

115 грн СУПЕРЦІНА

грн
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6

Лак для нігтів
LITE IT UP, 8 мл

1,9
ББ
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фрукт ві
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2739674 – Night glow 03

125 грн

59

7

6

Будь-який за:

106

СУПЕРЦІНА
грн

СУПЕРЦІНА

7

СУПЕРЦІНА

69

грн

170 грн

8

9
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2,3
ББ

8
9

деталі акції
на с.55

Спрей для тіла LITE IT UP, 125 мл
2741006 – On Fleek
2741007 – Chill
2741008 – It’s Lit

Будь-який за:

310 грн

СУПЕРЦІНА

159

грн

1

ВАБЛИВІ АРОМАТИ ОГОРТАЮТЬ ТІЛО
НАЧЕ НАЙТОНШИЙ ШОВК,
А ФОРМУЛА З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ
ПОДБАЄ ПРО М’ЯКІСТЬ І ЗДОРОВ’Я
ШКІРИ.

3

5,3
ББ

107

ЕФЕКТИВНЕ
1

2

ДАРУЙ

очищення та догляд

КРАСИВО

Очищаючий гель для обличчя 3 в 1

1

150 мл, 2709004

240 грн

6,0 ББ

180 грн
2

2746059

Засіб для зняття макіяжу з очей
150 мл, 2719001

200 грн

5,0 ББ

150 грн
2746057
2746058

Вау, один диск для демакіяжу
всього обличчя!

3

3

Квадратні косметичні
спонжі, 50 шт
2706003

СУПЕРЦІНА

69

грн

140 грн

2746056

2,3
ББ

5

Подарункова упаковка

4

Вологі серветки
для зняття макіяжу, 20 шт
4
5

2706001 – Для сухої та чутливої шкіри
2706002 – Для нормальної та комбінованої шкіри

Будь-які за:

90 грн
108

2,1 ББ

64 грн

Подарункова упаковка
2746056 – Коробок, 10x10 см

25 грн

0,5 ББ

14 грн

2746057 – Коробок, 19x19 см
2746058 – Пакет, 19,5x14,1 см

Будь-яка за:

30 грн

0,6 ББ

19 грн

Подарункова упаковка

2746059 – Пакет, 28,2x20,5 см

35 грн

0,8 ББ

25 грн
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MISCELLAR
MARSHMALLOW

«Кожен має право жити

В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ»

Ідеальний шампунь для щоденного застосування всієї родини знайдено! Експерти
органічного бренду THALIA розробили міцелярний шампунь з цілющим екстрактом квітки
алтея (Marshmellow). Формулу шампуню підсилено поживними маслами і вітамінами для
екстра зволоження і глибокого очищення від коренів до кінчиків.
Міцелярний шампунь відрізняється від вичайного особливою м’якістю і легкою
текстурою. Він не сушить шкіру і прядки, не містить сульфатів і силіконів, завдяки чому
ідеально підходить для фарбованого і сухого волосся. А особливі міцели в його складі
притягують як магніт усі забруднення.
Живе і блискуче - THALIA піклується про здоровий стан волосся!

#будьмознайомі

AKTEN Cosmetics (Туреччина) з 1988
року є виробником натуральної продукції, створеної за власною рецептурою у власному науково-дослідницькому центрі в Стамбулі. Під своїм
брендом THALIA Natural Beauty досвідчені технологи компанії комбінують
активні природні інгредієнти, екстракти
квітів і рослин та органічні ефірні олії.
Лінійки продукції бренду об’єднано
єдиним показником – 100% натуральні,
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технологічні, інноваційні та якісні. Продукти по догляду за обличчям, шкірою і
волоссям вирішують індивідуальні проблеми шкіри кожної людини!
Особливою гордістю AKTEN є патентні
права на основний діючий інгредієнт
своїх шампунів PhytoComplex AHL® унікальний комплекс, що отримується шляхом комбінації 24 різних видів
рослинних екстрактів та ефективно
протидіє випадінню волосся.

Міцелярний шампунь
Marshmellow міні-версія
130 мл, 3601026

200 грн

6,7 ББ

Шампунь у
подарунок*

при покупці
від 2-х продуктів
зі с. 112-155

*під подарунком мається на увазі
придбання шампуню за 5 грн.
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ЩЕДРІ ДАРУНКИ

SPF

15

ВІД ЦАРИЦІ КВІТІВ
Троянда - саме чисте і натуральне диво природи. Духмяна серія MIDNIGHT ROSE містить
дорогоцінну трояндову воду, яка підтримує сяючу красу обличчя і тіла. Продукти лінійки
ідеально підійдуть власницям комбінованого типу шкіри. Вони прекрасно очищають, відновлюють
і живлять, нормалізують роботу сальних залоз та підтримують природний pH баланс шкіри.
З кожним дотиком до ніжних текстур MIDNIGHT ROSE ти розквітаєш, наповнюючись силою і
незрівнянним ароматом троянд.
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ІНГРЕД

25+
Цей магічний тонік творить справжні
дива! Він не тільки миттєво видалить
макіяж зі шкіри обличчя, очей і губ,
але й прекрасно освіжить обличчя,
розгладить та зволожить шкіру.

В
НІ

НЕ
М

Очищаючий тонік
для обличчя
300 мл, 3609034

600 грн

Густа і м’яка піна з ароматними
нотками троянди подарує відчуття
бездоганної чистоти, свіжості та
делікатного догляду. Твоя шкіра сама ніжність!

Універсальний крем подбає про
доглянутість твого обличчя: він відмінно
зволожує шкіру, контролює виділення
шкірного жиру та захищає від
негативних зовнішніх факторів.
Квітуче обличчя без ознак втоми!

200 мл, 3609033

50 мл, 3609035

Очищаюча пінка
для вмивання

350 грн

13,3 ББ

6,6 ББ

199 грн

399 грн

Нормалізуючий
крем для обличчя

750 грн

16,0 ББ

479 грн

дебютні
ціни
Для гладенької шкіри та чудового
настрою! Мило без консервантів на
м’якій миючій основі ретельно очищає
пори та зволожує шкіру, попереджаючи
сухість обличчя і тіла. Трояндова вода
у складі та чуттєвий аромат - подвійна
користь для твого здоров’я!

Натуральне мило
2х75 г, 3605039
Твоя шкіра бездоганна! Шовковиста
на дотик, приємна на запах, глибоко
зволожена та здорова, без жодних
недоліків. А аромат свіжих троянд
сповнить кожен твій день романтикою
та піднесеним настроєм!

Нормалізуючий
лосьйон для тіла
300 мл, 3608014

360 грн
112

8,6 ББ

259 грн

Міцні нігті, захист від старіння
та бархатиста м’якість шкіри
рук - для цього ароматного
крему немає нічого неможливого!
Ідеальний для сухої та
ошкодженої шкіри.

160 грн

3,6 ББ

109 грн

Відновлюючий
крем для рук
75 мл, 3603005

170 грн

3,6 ББ

109 грн

деталі акції
на с.111
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СЕРІЯ З ПЕПТИДАМИ
ТА ПЕРЛИННОЮ ПУДРОЮ

Зупинити час та назавжди залишитися молодою і прекрасною! Унікальна надпотужна б’юті-лінійка
THALIA REVERSE AGE для антивікового догляду за обличчям вразить тебе сенсаційним ефектом.
Вона містить поживні пептиди – мікроланцюжки амінокислот, що здатні глибоко проникати в структуру
клітин шкіри, омолоджуючи зсередини. Перлинна пудра підсилює anti-age дію пептидів, наближаючи
тебе день за днем до обличчя мрії. Комплекс доповнює гіалуронова кислота, яка відповідає
за пружність, еластичність та зволоження шкіри.

SPF

15
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ТИ
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Б

HALIA
КЦІЮ T
ПРОДУ ТОВЛЕНО
ГО
Х
ВИ
РАЛЬНИ
З НАТУ ІЄНТІВ
ІНГРЕД

40+

З кожним вмиванням б’юті-пінка
не тільки ретельно очищає від
макіяжу і забруднень, а й помітно
скорочує зморшки. Відтепер
підтримувати молодість свого
обличчя значно легше і приємніше!

Очищаюча антивікова
пінка для вмивання

ЕН

ІВ

НЕ

МІ

С

200 мл, 3609036

400 грн

9,3 ББ

279 грн

Придивляєшся до зморшок на
обличчі в дзеркалі? Непокоїть кожна
нова лінія? З цим фантастичним
кремом ти забудеш про тривоги!
Він здатен ефективно гальмувати
процеси старіння у клітинах шкірі,
розгладжувати зморшки
та попереджати пігментацію.

При постійному використанні
крему подвійної дії тобі більш
не знадобляться омолоджуючі
процедури! Унікальна текстура,
максимальний вміст пептидів і
гіалуронової кислоти збережуть
молодість і красу жіночих очей і
шиї на довгі роки.

Омолоджуючий крем
для обличчя

Омолоджуючий крем
для шкіри навколо очей

50 мл, 3609038

900 грн

30 мл, 3609039

800 грн

СУПЕРЦІНА

549

грн

АРАФІН

Е Л І ПА

СУЛЬФАТ

ІВ , П

МАС

ТЬ

Г
ЛУ

ИХ

І В,

Сяюче молоде обличчя без ознак старіння - REVERSE AGE втілює заповітні жіночі мрії!

18,3
ББ

20,0 ББ

599 грн

деталі акції
на с.111

Відновлюючий тонік з антивіковою
формулою чудово розгладжує
шкіру, повертає обличчю
юнацький сяючий вигляд.
Він підтримує ідеальний водний
баланс, дозволяючи шкірі краще
вбирати і утримувати вологу.

Відновлюючий
антивіковий тонік
для обличчя
300 мл, 3609037

600 грн
114

14,6 ББ

439 грн

Дозволь своєму обличчю сяяти до
старості без неприємних anti-age
процедур! Інноваційна сироватка
з могутніми пептидами спроможна
моделювати овал і контури обличчя,
працюючи глибоко зсередини. З
її винятковими омолоджуючими
можливостями ти швидко побачиш
результати.

Контуруюча сироватка
для обличчя
10 мл, 3609040

400 грн

9,3 ББ

279 грн

Поки ти відпочиваєш, нічна маскачарівниця підтримуватиме красу
і еластичність шкіри обличчя.
Її потужна антивікова формула
попередить сухість та відновить
водно-жировий баланс шкіри,
подовжуючи молодість.

Нічна маска для обличчя
100 мл, 3609041

420 грн

10,0 ББ

299 грн 115

СЕРІЯ

З КОКОСОВОЮ ОЛІЄЮ
Отримай максимум від догляду за собою! Натуральна серія COCONUT OIL – неперевершена насолода
для волосся, обличчя і тіла. Всі продукти лінійки збагачено кокосовою олією, яка ефективно протидіє
старінню, ретельно зволожує та відновлює природний вигляд твоєї краси. Приємним бонусом засобів є
чудовий легкий аромат стиглого кокоса, щоб підтримувати радісний настрій впродовж усього дня!

20+
деталі акції
на с.111

Екстракт кокосового горіха
та рослинний фітокомплекс
зміцнюють прядки,
попереджають ламкість
та сповнюють блиском.

Поніжитися в полоні запашної
піни? Звучить заманливо! Шкіра
буде вдячна за м’який очищаючий
догляд з поживним екстрактом
кокосового горіха.

Поживна комбінація екстрактів з
квіток календули та кокосового горіха
забезпечить тіло щоденною порцією
зволоження. Шкіра стане гладенькою
і буде довго утримувати вишуканий
аромат лосьйону.

300 мл, 3601027

300 мл, 3602002

Лосьйон для тіла

Шампунь для волосся

350 грн

8,6 ББ
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Підсилена маслом каріте та олією
рисових висівок формула цієї
розкішної маски сповнить кожну
клітинку шкіри здоров’ям. Обличчя
має молодий і свіжий вигляд,
сповнений життєвої сили!

Поживно-відновлююча
маска для обличчя
100 мл, 3609042

300 грн

6,5 ББ

195 грн

300 мл, 3608015

350 грн

СУПЕРЦІНА

199

грн

259 грн

Гель для душу

6,6
ББ

Спробуй вдосконалену формулу,
яка не тільки глибоко зволожить
і відновить пошкоджену або суху
шкіру рук, але й суттєво зміцнить
нігті!

Поживний крем для рук

75 мл, 3603006

160 грн

3,6 ББ

109 грн

360 грн

8,6 ББ

259 грн

Використовуй мило щодня, щоб
отримати максимум від кокосової
олії – оксамитову м’якеньку шкіру
обличчя і тіла без ознак старіння.
Але будь обережна: мило
настільки смачно пахне, що від
нього важко відірватися!

Натуральне мило
2x75 г, 3605040

160 грн

3,6 ББ

109 грн

117

В ОБІЙМАХ
НІЖНОСТІ

Зустрічай смачну лінійку засобів від органічного бренду THALIA!
Інноваційні міцелярні продукти по догляду за шкірою та волоссям містять цілющий екстракт квітки
алтея (Marshmаllow) та спеціальні міцели для подвійного очищення. Вони чинять загальний оздоровчий
ефект, чудово зволожують, мають особливо легку текстуру.
Обличчя випромінює здоров’я, шкіра м’яка та гладенька, волосся живе і блискуче – глибокоочищаюча серія
від експертів THALIA завжди на варті жіночої краси!
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ІНГРЕД

20+

Розкішна формула з казковим
ароматом для екстра очищення
та зволоження.

Поживні олії та вітаміни
повернуть волоссю втрачену
вологу та надзвичайну м’якість.

Утримує живильні речовини в структурі
волосся, запобігає сухості, дарує гладкість
та блиск.

Гель для душу

Шампунь
для волосся

300 мл, 3616015

В
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300 мл, 3602003

350 грн

8,6 ББ

259 грн

деталі акції
на с.111

300 мл, 3601028

350 грн

8,6 ББ

259 грн

350 грн СУПЕРЦІНА

199

Потішити ручки
смачним десертом?
Спробуй пом’якшуючий
догляд з солоденьким
енергійним ароматом!

Вмиватися вдвічі приємніше
з ароматною крем-пінкою,
що наче тане на шкірі!
Міцелярна пінка - чудове
доповнення до здорового
та доглянутого обличчя.

Щоденний must-have для
ефективного очищення
обличчя подолає як зневоднення та сухість, так і
надмірну жирність шкіри.

Крем для рук

Очищаюча пінка
для вмивання

Міцелярна вода

75 мл, 3603007

200 мл, 3609044

300 мл, 3609043

360 грн

6,6
ББ

Обличчя та тіло сяятиме від
задоволення після дотиків
ніжного зволожуючого
мила! Делікатно очистить
та не допустить появи
небажаних утворень на
шкірі.

Натуральне
міцелярне мило

2x75 г, 3605041

150 грн

3,6 ББ

270 грн
109 грн 199 грн 269 грн 109 грн119
160 грн
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Кондиціонер для волосся

грн
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3,6 ББ

6,6 ББ

9,0 ББ

ТАНДЕМ
ПРИРОДИ ТА КРАСИ
Коли востаннє ваша шкіра отримувала подвійний заряд зволоження від самої природи? З органічною
серією ALOE VERA це можливо робити щодня прямо вдома! Інноваційні продукти цієї лінійки містять
від 50 до 90% соку алое вера.
З давніх часів ця рослина відома як невичерпне джерело мінералів, амінокислот та вітамінів. Вона
відмінно живить, відновлює шкіру та волосся, зупиняє процеси старіння. Натуральні активні інгредієнти
у складі засобів посилюють живильну дію алое вера та забезпечують ретельний догляд за красою.
Підходить для дітей, жінок і чоловіків.
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ПРОДУ ТОВЛЕНО
Х
ВИГО
РАЛЬНИ
З НАТУ ІЄНТІВ
ІНГРЕД

В
НІ

НЕ
М

деталі акції
на с.111

Дбайливий догляд за
сухим та пошкодженим
волоссям, що позбавить
від лупи, ламкості та
проблем шкіри голови.

Оживляючий догляд за
волоссям після фарбування,
хімічних процедур,
використання термічних
приладів для укладки.

Цей унікальний крем здатен
тривалий час утримувати
вологу в клітинах шкіри та
інтенсивно живити її шар за
шаром, сповноючи здоров’ям.

Ніжна ароматна
пінка м’яко очистить,
зволожить та позбавить
відчуття стягнутості.

Шампунь
для волосся

Кондиціонер
для волосся

Крем для
обличчя

Очищаюча пінка
для вмивання

300 мл, 3601025

350 грн

8,6 ББ

300 мл, 3616014

350 грн

8,6 ББ

50 мл, 3609030

600 грн

15,0 ББ

200 мл, 3609031

270 грн

6,6 ББ

259 грн 259 грн 449 грн 199 грн

Крем
для рук

75 мл, 3603004

160 грн

119 грн

Насичена цінними
оліями формула
розроблена спеціально
для зневодненої шкіри з
потребами в підсиленому
живленні.

Миттєво заспокоює,
зволожує та підтримує
природну регенерацію
клітин.

Лосьйон для тіла

Гель-відновлювач Натуральне
для тіла
мило

350 грн

8,6 ББ

300 мл, 3608013

10 мл, 3609032

240 грн

2х75 г, 3605038

600 грн
140 грн
259 грн 449
грн 99 грн
15,0 ББ

SOS-сироватка
для обличчя

3,3 ББ

СУПЕРЦІНА

145

грн

300 мл, 3608012

120

4,0 ББ

Посилене живлення,
прискорене відновлення
водного балансу,
відчуття комфорту та
зволоженості – лише
частина неймовірних
здібностей сироватки!

4,8
ББ
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СЕЗОН
ЦВІТІННЯ ЖІНОЧНОСТІ
Стародавню традицію насолоджуватися цвітінням сакури в Японії називають О-Ханамі. Японці
проводять години під квітучими деревами, спостерігаючи це прекрасне явище та насолоджуючись
життям, прогулянками та пікніками.
Серія Organic Japanese Flower дає можливість поринути в чарівний світ Азії, не виходячи з дому.
Милуйтеся своєю вродою, розквітайте за допомогою засобів від бренду Thalia та отримуйте справжнє
задоволення від кожного дотику ніжних текстур з рецептів красунь Далекого Сходу.

Сакура - справжній
порятунок для втомлених
прядок! Ефективно
протидіє віковим змінам
структури волосся, таким
як сухість і втрата об’єму.

30+

Шампунь
для волосся

300 мл, 3601024

340 грн

8,3 ББ

Ароматна скарбничка
поживних і зміцнюючих
речовин для полегшення
укладки, захисту кольору
та чарівного блиску
локонів.

Безцінна знахідка для
тьмяного, втомленого та
екстра сухого обличчя!
Натуральні олії і гіалуронова
кислота врятують від
старіння, пересушування та
шкідливого впливу ззовні.

Маска
для волосся

Антивіковий крем
для обличчя

175 мл, 3616012

340 грн

8,3 ББ

50 мл, 3609025

600 грн

Екстракти сакури,
ромашки та лаванди,
рисове масло та олія ши,
пантенол і вітамін Е –
швидке омолодження,
глибоке живлення,
чудове очищення та
ніжний колір обличчя.

Антивікова маска
для обличчя
100 мл, 3609027

240 грн

249 грн 249 грн 449 грн 169 грн

Пінка подарує тобі
бездоганно гладеньке
зволожене обличчя,
еластичну шкіру та
насолоду від тендітного
аромату сакури.

Лосьйон
для тіла

Очищаюча пінка
для вмивання

300 мл, 3608011

340 грн

122

деталі акції
на с.111

8,3 ББ

200 мл, 3609026

260 грн

6,3 ББ

Пом’якшить та
відновить суху
шкіру, прискориться
утворення колагену,
а вишуканий аромат
підтримує гарний
настрій впродовж
усього дня.

Крем для рук
75 мл, 3603003

150 грн

3,3 ББ

249 грн 189 грн 99 грн

5,6 ББ

Антивікове мило для
обличчя та тіла? Таке
існує! Шкіра віддячить
тобі за правильний
вибір своїм вражаюче
молодим виглядом та
прекрасним станом.

Натуральне
мило

2х75г , 3605037

150 грн

СУПЕРЦІНА

79

грн

Лагідний та одночасно
потужний, лосьйон
поверне шкірі необхідне зволоження і
еластичність, а тілу
пружність.

15,0 ББ

2,6
ББ
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ЕНЕРГІЯ
СВІЖОСТІ
Серія засобів Lime&Cool для чоловіків – це потужний заряд бадьорості, що пробуджує
енергію для нових звершень, забезпечує тривалий надійний догляд та дарує відчуття
довершеної чистоти.
Екстракт лайма добре відомий своїми очищаючими та поновлюючими властивостями.
Він прекрасно впливає на волосся, шкіру обличчя і тіла.

Натуральне мило

2x75 г, 3605036
• регенерує та живить шкірний
покрив
• здорова та доглянуту шкіра
• сповнює силою та енергійністю

140 грн

3,3 ББ

99 грн

Шампунь від лупи
для чоловіків

300 мл, 3601023
• ріст та зміцення волосся
• позбавлення від лупи
• усуває сухість шкіри голови
деталі акції
на с.111

305 грн

7,6 ББ

229 грн

Гель для душу
для чоловіків

300 мл, 3602001
• очищає та зволожує шкіру
• стимулює мікроциркуляцію
• надає протизапальну дію

280 грн

7,0 ББ

209 грн
Роликовий дезодорантантиперспірант
50 мл, 3623012
7,3 ББ

219 грн
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• тривалий захист від поту та неприємного запаху завдяки
виключно рослинним екстрактам
• поживні компоненти запобігають виникненню подразнень
шкіри та алергічним реакціям
• завдяки лайму та ментолу сповнює енергією та відчуттям
свіжості на цілий день
• не містить шкідливі для здоров’я людини складові
(хлоргідрат алюмінію, формальдегід, триклозан, парафінові
масла і парабени)

Бальзам після гоління

150 мл, 3622001
• тонізує та пом’якшує шкіру
• знімає почервоніння і запалення
• підтримує здоровий колір
обличчя

250 грн

СУПЕРЦІНА

145

грн

295 грн

4,8
ББ

125

1

ОБЛИЧЧЯ

Наносити на шкіру навколо очей і
області шиї щовечора перед сном.
Приємний аромат, м’яка текстура і
натуральні біоактивні компоненти
крему забезпечать необхідний
догляд за шкірою навколо очей
протягом всієї ночі.
1

530 грн

5

13,0 ББ

50 мл, 3609005

30+

530 грн

2

• гіалуронова кислота інтенсивно
зволожує шкіру
• олія ши та олія з насіння кунжуту
надійно захищають від втрати
вологи внаслідок шкідливої дії
зовнішніх факторів
6

Денний крем для обличчя з SPF 15
THALIA Innovative 30+

Нічний крем
для обличчя
THALIA Innovative 30+
50 мл, 3609002

126

11,3
ББ

7

6

13,3 ББ

399 грн

389 грн

деталі акції
на с.111

339

Денний крем для обличчя
THALIA Innovative 40+

550 грн

13,0 ББ

3

СУПЕРЦІНА

50 мл, 3609023

50 мл, 3609001

530 грн

Крем від пігментних плям

• запобігає появі пігментних плям та інтенсивно
зволожує шкіру обличчя
• містить екстракт шипшини багатоквітної,
олію жожоба, а також вітаміни Е і В5
• захищає шкіру від негативного впливу
навколишнього середовища, тонізує, надає
здорового вигляду та вирівнює тон обличчя

389 грн

2

13,0 ББ

389 грн

30 мл, 3609004

Серія для догляду за обличчям Innovative
30+ містить рослинні олії для регенерації
клітин шкірного покриву та натуральні
ферменти для насичення шкіри
поживними речовинами.

Крем анти-акне

50 мл, 3609006

Крем для шкіри
навколо очей
THALIA

530 грн

4

• легка текстура крему Анти-акне THALIA впорається з проблемами схильної до акне шкіри
• завдяки натуральному рослинному комплексу,
вітамінам В5 та Е відновлює і підтримує водний
баланс, зберігає структуру шкіри і запобігає
появі акне (вугрові висипи, прищі)
• при регулярному застосуванні шкіра стане
гладкою, сяючою та здоровою!

грн

БЕЗДОГАННЕ

5

4

530 грн

13,0 ББ

389 грн

3

• завдяки вмісту провітаміну В5
і вітаміну Е шкіра отримує
необхідне живлення протягом ночі
7

Нічний крем для обличчя
THALIA Innovative 40+
50 мл, 3609024

550 грн

13,3 ББ

399 грн

40+
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ДОТИК

Скраб для обличчя, 75 мл

• ексклюзивні формули ідеально
піклуються про різні типи шкіри
• натуральні екстракти забезпечують
ретельний догляд за обличчям
• делікатно видаляють верхній шар
епідермісу

ДОСКОНАЛОСТІ
1
2
3

3609007 – Освіжаючий
«Арган і білий мускус»
3609010 – Зволожуючий
«Гамамеліс і ваніль»
3609011 – Нормалізуючий
«Ісландський мох і вербена»

Будь-який за:
1

2

130 грн

3,0 ББ

90 грн

3

Крем для рук, 75 мл
4

3603002 – Освіжаючий
• олії ши та аргани зволожують
• аромат білого мускусу освіжає

5

3609012 – Зволожуючий
• ваніль швидко відновлює
• екстракт гамамелісу живить

6

3609013 – Нормалізуючий
• ісландський мох і вербена
відмінно доглядають і
захищають шкіру рук

Будь-який за:

130 грн

4

3,0 ББ

90 грн

6

5

7
9
9

деталі акції
на с.111

Денний крем для обличчя
THALIA з SPF 15, 50 мл
7
8

3609003 – Для нормальної шкіри
3609008 – Для сухої шкіри

Будь-який за:

530 грн

128

13,0 ББ

389 грн

Денний крем
для обличчя
THALIA з SPF 15, 50 мл

3609009 – Для жирної шкіри

530 грн

СУПЕРЦІНА

299

грн

8

9,9
ББ
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ШАМПУНЬ З ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ

ДЛЯ СЛАБКОГО ТА
СУХОГО ВОЛОССЯ
Шампунь відновлює та зміцнює
волосся. Завдяки олії оливи ваше
волосся набуде здорового блиску
та енергії, усунеться його
ламкість та посіченість,
зупиниться випадіння,
коріння волосяного
покриву стане
сильнішим.

МИТТЄВЕ
ЖИВЛЕННЯ ТА
НАПОВНЕННЯ
ЕНЕРГІЄЮ
ГЛИБОКЕ
ВІДНОВЛЕННЯ
ВОЛОССЯ

5

4

НЕ МІСТЯТЬ

1

• ПАРАБЕНІВ
• CУЛЬФАТІВ SLS, SLE
S

2

Маска для волосся, 175 мл

З активними поживними масками ефект помітний вже через
2 хвилини застосування. А при постійному використанні результати
дійсно вражають: завжди здорове, живе і слухняне волосся!
Насичена багатими рослинними екстрактами та оліями
формула масок без сульфатів і парабенів чудово регенерує
волосся будь-якого типу, зміцнює його, захищаючи від ламкості,
а також надає натурального блиску.
Фітокомплекс АНL з 24 натуральних компонентів
є дуже ефективним у боротьбі з випадінням волосся.

3

1 3616013 – З оливковою олією
2 3616009 – З аргановою олією

Будь-яка за:

330 грн

8,3 ББ

249 грн

• подвійні зволожуючі та пом’якшувальні властивості
завдяки високій концентрації арганової олії
• фітокомплекс AHL запобігає випадінню, відновлює
водний баланс та структуру
• не містить SLS і SLES сульфатів і парабенів
• ідеально для сухого, ламкого та пошкодженого волосся
3

Олія для догляду
за волоссям
75 мл, 3616006

360 грн

130

СУПЕРЦІНА

219

грн

деталі акції
на с.111

7,3
ББ

Шампунь проти
випадіння волосся, 300 мл

4 3601014 – З олією аргани
5 3601015 – З оливковою олією

Будь-який за:

290 грн

7,0 ББ

209 грн
ШАМПУНЬ З ОЛІЄЮ АРГАНИ

ДЛЯ НЕСЛУХНЯНОГО
ПУХНАСТОГО ВОЛОССЯ
Олія аргани забезпечує інтенсивне живлення та
зволоження шкіри голови, стимулює ріст волосся.
Допомагає зберегти гладкість та форму зачіски,
попереджає неконтрольовану пухнастість. Робить
волосся сильним, блискучим та шовковистим.
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2

ЯТЬ
НЕ МІСЕТ
НІВ

ШАМПУНЬ З
ЕКСТРАКТАМИ СІРКИ
ТА ЧЕРВОНОГО
ПЕРЦЮ

ШАМПУНЬ З
ЕКСТРАКТАМИ
КРОПИВИ ТА
КІНСЬКОГО КАШТАНУ

3

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ
ВОЛОССЯ

• ПАРАБ
LES
ТІВ SLS, S
• CУЛЬФА

1

ДЛЯ
НОРМАЛЬНОГО
ВОЛОССЯ

Шампунь регулює
жировий баланс шкіри
голови та попереджає
утворення лупи. Активізує
швидкий ріст волосся,
зміцнюючи волосяні
цибулини.

6

Кропива чудово очищає
волосся від шкірного
жиру. Екстракт кінського
каштану сприяє
зміцненню волосся та
швидкому росту. Завдяки
рослинним екстрактам
відновлюється природня
структура волосся.

5

4

ШАМПУНЬ З
ЕКСТРАКТАМИ
ЯЛІВЦЮ ТА
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

результату
Для кращогои 5 хвилин
ат
протрим
ння
після нанесе

деталі акції
на с.111
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ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ
ВОЛОССЯ

Ялівець та чайне дерево
мають дуже сильний
протизапальний ефект.
Попереджають утворення
подразнень на шкірі
голови, є профілактикою
псоріазу. Завдяки
властивостям цих олій
волосся стає більш міцним
та здоровим.

ШАМПУНЬ З ЕКСТРАКТАМИ
ЧАСНИКУ ТА ЖЕНЬШЕНЮ

ШАМПУНЬ З ЕКСТРАКТАМИ
ЛАВАНДИ ТА ШАВЛІЇ

ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО
ТА ЖИРНОГО ВОЛОССЯ

ДЛЯ ЖИРНОГО
ВОЛОССЯ

Завдяки екстрактам часнику та
женьшеню шампунь зупиняє
випадіння волосся та відновлює
його активний ріст. Також сприяє
зміцненню та живленню цибулин.
Шкіра голови стає більш пружною.

Екстракти лаванди та шавлії
покращують кровообіг у шкірі
голови, зміцнюючи волосся.
Цей шампунь усуває ламкість та
сприяє швидкому росту волосся.

1
2
3
4
5
6

ШАМПУНЬ З
ЕКСТРАКТАМИ
ПШЕНИЦІ ТА МЕДУ

ДЛЯ
ФАРБОВАНОГО ТА
ОСЛАБЛЕНОГО
ВОЛОССЯ
Наповнює волосся
енергією, здоров’ям та
силою. Відновлює
його колір та природну
густину.

Шампунь проти випадіння волосся, 300 мл Будь-який за:

3601001 – З екстрактами часнику та женьшеню
3601002 – З екстрактами сірки та червоного перцю
3601010 – З екстрактами кропиви та кінського каштану
3601011 – З екстрактами ялівцю та чайного дерева
3601012 – З екстрактами пшениці та меду
3601013 – З екстрактами лаванди та шавлії

290 грн

7,0 ББ

209 грн
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ШАМПУНІ THALIA – ЦЕ:
• натуральні активні інгредієнти та рослинні екстракти
• запатентований PHYTO COMPLEX AHL® з 24 рослинних
екстрактів, що запобігають випадінню волосся
• глибоке очищення та природний блиск

Шампунь THALIA з фітокомплексом, 300 мл

результату
Для кращого 5 хвилин
протримати есення
після нан

1
2
3
4
5
6

3601016 – З екстрактом кропиви
3601017 – З екстрактом лаванди
Будь-який за:
3601018 – З екстрактом пшениці
250 грн 6,0 ББ
3601019 – З екстрактом ялівцю
3601020 – З екстрактом часнику
3601021 – З аргановою олією

179 грн

1

3

ДЛЯ
НОРМАЛЬНОГО
ВОЛОССЯ

деталі акції
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ДЛЯ
СУХОГО
ВОЛОССЯ

2

5
6

4

ДЛЯ
ЖИРНОГО
ВОЛОССЯ
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ПРОТИ
ЛУПИ

ДЛЯ
СЛАБКОГО
ВОЛОССЯ

ІНТЕНСИВНИЙ
ДОГЛЯД

135

Tsubaki

СТАРОДАВНІЙ
ЯПОНСЬКИЙ СЕКРЕТ
МОЛОДОСТІ

ЕКСТРАКТ КАМЕЛІЇ
ЯПОНСЬКОЇ
(ЦУБАКІ):
• багата на вітаміни краси
А, В і Е, ненасичені жири,
колаген і антиоксиданти
камелія підходить для
ретельного очищення
рук і тіла
• розгладжує зморшки
і розтяжки, чудово
зволожує шкіру
• надійно захищає від
ультрафіолетових променів
• відмінно живить та
оживляє сухе волосся
• усуває сухість і ламкість
прядок, відновлює волосся
після хімії та фарбування

3

2
4

1

Рідке мило

400 мл, 3605027

200 грн

4,5 ББ

135 грн

2

Крем для рук і тіла

200 мл, 3608006

250 грн

5,5 ББ

165 грн
1

5
5

Натуральне мило
150 г, 3605009

110 грн

2,5 ББ

75 грн
3

Шампунь для волосся

300 мл, 3601003

250 грн

136

5,5 ББ

165 грн

4

Кондиціонер для волосся

200 мл, 3616001

255 грн

5,5 ББ

165 грн
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Propolis

ЕКСТРАКТ
ПРОПОЛІСУ:

ЦІЛЮЩА
ТУРБОТА

• завдяки своїм
антисептичним
властивостям активно
впливає на регенерацію
клітин шкіри обличчя та
бореться з висипаннями
• відновлює пружність
шкіри, омолоджує та
тонізує її
• надає здорового кольору
обличчю
• підтримує красу та
належний стан волосся,
зберігаючи об’єм, блиск
та еластичність прядок
• лікує та зміцнює волосся
будь-якого типу

3

2
4

1

Рідке мило

400 мл, 3605029

200 грн

4,5 ББ

135 грн

2

Крем для рук і тіла

200 мл, 3608008

250 грн

5,5 ББ

165 грн
1

5
5

Натуральне мило

150 г, 3605010

110 грн

2,5 ББ

75 грн
3

Шампунь для волосся

300 мл, 3601004

250 грн

138

5,5 ББ

165 грн

4

Кондиціонер для волосся

200 мл, 3616002

255 грн

5,5 ББ

165 грн
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Passion
Fruit

ЕКСТРАКТ
ПАСИФЛОРИ
(МАРАКУЇ):

ЕКЗОТИЧНЕ
ЗАДОВОЛЕННЯ

• є цінним інгредієнтом
для живлення та
лікування сухої шкіри
• пом’якшує шкіру та
повертає належний
рівень зволоження
• має протисвербіжні,
антибактеріальні та
протизапальні
властивості
• захищає шкіру від
шкідливих зовнішніх
факторів
• підсилює ріст волосся,
підвищує його життєву
силу, надає здорового
вигляду

3

2

4

1

Рідке мило

400 мл, 3605028

200 грн

4,5 ББ

135 грн

2

Крем для рук і тіла

200 мл, 3608007

250 грн

5,5 ББ

165 грн
1

5

5

Натуральне мило
150 г, 3605011

110 грн

2,5 ББ

75 грн

3

Шампунь для волосся

300 мл, 3601005

250 грн

140

5,5 ББ

165 грн

4

Кондиціонер для волосся

200 мл, 3616003

255 грн

5,5 ББ

165 грн
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Dandellion

ЕКСТРАКТ
КУЛЬБАБИ:

ЕЛІКСИР
ЖИТТЯ

• є незамінним при шкірних
захворюваннях завдяки
своїм бактерицидним
та протизапальним
властивостям
• є справжнім джерелом
вітамінів та мінералів для
молодості, здоров’я та
чистоти шкіри
• делікатно відбілює шкіру
• ефективно видаляє
ороговілі клітини
епідермісу
• глибоко зволожена,
омолоджена та пружна
шкіра

3

2
4

1

Рідке мило

400 мл, 3605031

200 грн

4,5 ББ

135 грн

2

Крем для рук і тіла

200 мл, 3608010

250 грн

5,5 ББ

165 грн

1

5
5

Натуральне мило
150 г, 3605012

110 грн

2,5 ББ

75 грн

3

Шампунь для волосся

300 мл, 3601006

250 грн
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5,5 ББ

165 грн

4

Кондиціонер для волосся

200 мл, 3616004

255 грн

5,5 ББ

165 грн
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Peony

ЕКСТРАКТ
ПІВОНІЇ:

КОРОЛІВСЬКИЙ
ДОГЛЯД

• нормалізує обмінні процеси
в шкірі, утримує в ній вологу
• ретельно зволожує
шкірний покрив
• розгладжує зморшки,
дарує шкірі пружність
та еластичність
• є ідеальним у догляді за
пошкодженим та тьмяним
волоссям
• стимулює ріст волосся,
відновлює структуру та
перешкоджає випадінню
• інтенсивно живить шкіру
голови, повертає волоссю
природний блиск

3

2
4

1

Рідке мило

400 мл, 3605030

200 грн

4,5 ББ

135 грн

2

Крем для рук і тіла
200 мл, 3608009

250 грн

5,5 ББ

165 грн
1

5
5

Натуральне мило
150 г, 3605013

110 грн

2,5 ББ

75 грн
3

Шампунь для
волосся

300 мл, 3601007

250 грн

144

5,5 ББ

165 грн

4

Кондиціонер для
волосся

200 мл, 3616005

255 грн

5,5 ББ

165 грн
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ШИКарний
1
2
3
4
5

В наборі 7 натуральних продуктів:

ПОДАРУНОК

1 Шампунь для волосся, 300 мл
2 Кондиціонер для волосся, 200 мл
3 Шампунь для тіла, 300 мл
4 Крем для рук і тіла, 200 мл

Подарунковий набір THALIA 7 в 1

3648006 – З екстрактом цубакі
3648007 – З екстрактом півонії
3648008 – З екстрактом маракуї
3648009 – З екстрактом прополісу
3648010 – З екстрактом кульбаби

5 Двофазний спрей для тіла, 200 мл
6 Рідке мило, 400 мл
7 Натуральне мило, 150 г

5

деталі акції
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Розміри набору: 29х40 см

Будь-який за:

1 400 грн

33,3 ББ

999 грн

4

3

2
1

5

7

1
146

3

4

2

6

147

РЕЛАКСУЙ

1

З КОРИСТЮ
деталі акції
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2

Спеціальна
формула кремів
добре проникає
в шкіру та не
залишає жирної
плівки.

8

7
2
1

Крем для рук
INNOVATIVE

90 грн

6

3,0 ББ

90 грн

3,0 ББ

5

75 мл, 3610001

130 грн

75 мл, 3603001

130 грн

Крем для ніг NUTRITIVE
4

3

Якщо шкіра тіла сильно сохне,
приймай теплий душ замість
гарячих ванн: гаряча вода змиває
захисний шар з поверхні шкіри.
Після душу обов’язково користуйся
зволожуючими лосьйонами для тіла.

Лосьйон для тіла, 300 мл

3 3608003 – Інтенсивне зволоження
4 3608004 – Інтенсивний догляд

Будь-який за:

240 грн

СУПЕРЦІНА
грн

149

148

4,9
ББ

Масажна олія, 150 мл
Потіш своє тіло і душу ароматним розслаблюючим масажем!
Натуральні рослинні олії у складі масел чудово сприймаються шкірою,
проникаючи через її поверхню в організм і надаючи загальний
оздоровчий ефект. Корисні інгредієнти підсилюють розслабляючий
і в цілому позитивний вплив масажу, тому після використання масла
шкіра буде бездоганно гладенькою і підтягнутою.
Шикарні масажні масла THALIA відмінно поглинаються, не
закупорюючи пори і не провокуючи появу висипань, тому під час
і після масажу ти будеш відчувати легкість і комфорт.
Глибоко вдихай, насолоджуйся та релаксуй!

5
6
7
8

3613001 – Розмарин
3613002 – Макадамія
3613003 – Рисові висівки
3613004 – Жожоба

Будь-яка за:

295 грн

7,3 ББ

219 грн
149

НА ВАРТІ

Натуральне мило
THALIA, 125 г

КРАСИ

Будь-яке за:

110 грн

2,5 ББ

75 грн

1

НАТУРАЛЬНЕ МИЛО
НА ОСНОВІ ГЛИНИ

6

2

3605026
• заспокоює шкіру обличчя
• чудово усуває чорні цятки,
очищає пори

НАТУРАЛЬНЕ МИЛО
З КОЕНЗИМОМ Q10

3605025
• помітно омолоджує, запускає
процеси регенерації
• захищає від вільних радикалів

3

7

1

Натуральне мило
THALIA, 150 г

ЯЛІВЦЕВЕ
МИЛО

Будь-яке за:

3605014
• лікує екземи,
вугрі та прищі
• активно бореться
з целюлітом
2

МИЛО З
МУЦИНОМ
РАВЛИКА

3605015
• попереджає старіння
• покращує пружність і
еластичність шкіри
3

МИЛО З
ЕКСТРАКТОМ
КАЛЕНДУЛИ

4

3605016
• загоює ранки,
знімає запалення
• пом’якшує та
відновлює шкіру
5

150

110 грн

4

2,5 ББ

75 грн
5

НАТУРАЛЬНЕ МИЛО
З КОЗИНИМ МОЛОКОМ

МИЛО З
ЕКСТРАКТОМ
ВОДОРОСТЕЙ

3605017
• розгладжує зморшки,
гальмує старіння
• свіжий та сяючий
вигляд

МИЛО З ЕКСТРАКТОМ
ФІСТАШКИ ТЕРПЕНТИННОЇ

3605018
• ефективне при псоріазі, грибках, екземах
• очищає пори, заспокоює шкіру

8

3605024
• вітамін А, фосфор, магній та селен
підтримують здоров’я шкіри
• видаляє омертвілі клітини та
чорні цятки, не пересушує

НАТУРАЛЬНЕ МИЛО
З ЕКСТРАКТОМ РИСУ

3605023
• розгладжене здорове обличчя
завдяки протеїнами рису
• перешкоджає старінню,
9 зберігає красу та молодість

деталі акції
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5

ЖАСМИН І НЕРОЛІ

1

•
•
•
•

живить та відновлює шкіру
підвищує пружність
робить шкіру шовковистою
має омолоджуючі та антиоксидантні
властивості
• хвилюючий аромат жасмину
відомий як афродизіак

2

Скраб для тіла
THALIA, 200 мл

5 3607001 – З оливковою олією
6 3607002 – З екстрактом граната

ЧАСНИК І ЖЕНЬШЕНЬ

Будь-який за:

330 грн

• доглядає за проблемною
шкірою
• має протизапальні та
антимікробні властивості
• регенерує та омолоджує
• попереджає випадіння
волосся

СУПЕРЦІНА
грн

199

6,6
ББ

Для омолодження та пом’якшення
шкіри спробуй комбінацію
екстракту граната та абрикосових
кісточок! Гранат насичений калієм,
залізом і вітамінами: він захистить
шкіру від інфекцій, допоможе
підтягнути тіло та покращить
настрій своїм енергійним ароматом.

3

ШОКОЛАД ТА
АПЕЛЬСИН

8

• сповільнює процеси
старіння клітин шкіри
та сприяє омолодженню
• підтягує та тонізує, бореться
з целюлітом
• дарує заряд бадьорості та свіжості
1
2
3
4

6

Комбінація оливкової олії та
абрикосових кісточок – подвійна
порція живлення! Насолоджуйся
вау-ефектом: доглянутою
бархатистою шкірою, якої так і
хочеться торкатися.

7

4

Натуральне мило THALIA, 150 г
3605019 – Жасмин і Неролі
3605020 – Часник і Женьшень
3605021 – Шоколад та Апельсин
3605022 – Дикий гранат

Будь-яке за:

110 грн

2,5 ББ

75 грн
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ДИКИЙ ГРАНАТ
• ефективно підтягує
шкіру
• знімає запалення та
активізує процеси
регенерації
• покращує колір
обличчя
• розгладжує
існуючі зморшки та
перешкоджає появі
нових

Мило з м’яким пілінгуючим
ефектом – універсальний продукт для
щоденного догляду! Воно відмінно
очищає та зміцнює волосся, покращує
загальний стан шкіри обличчя та тіла,
підвищуючи її стійкість до шкірних
захворювань.

Екстракт граната та м’який пілінгуючий ефект –
джерело молодості та енергії! Воно поверне
шкірі пружність, подолає зморшки, захистить
від вільних радикалів та сповільнить старіння.

Мило-скраб THALIA, Будь-яке за:
150 г
120 грн 2,6 ББ

7 3605042 – Оливкове
8 3605043 – Гранатове

79 грн
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ПРИРОДНИЙ

Шампунь не містить
мила та подразнючих
шкіру шкідливих компонентів
(парабенів, SLS та SLES)

ЗВ’ЯЗОК

Натуральні, ретельно підібрані формули
дитячих засобів THALIA дбайливо подбають про ніжну шкіру малечі: глибоко та
ретельно зволожать, пом’якшать та розслаблять. Більш того, вони ідеально підійдуть
для догляду за шкірою під час зміни підгузників, для дитячого масажу та щоденної
турботи про особливо чутливу шкіру малятка. Не містять парабенів, парафіну, спирту,
барвників та консервантів.

4

3

А для матусь з сухою, пошкодженою або
схильною до розтріскування шкірою ця
лагідна серія стане справжнім порятунком!
2

6

1

Мамочки переконані, а фахівці бренду Thalia
підтверджують той факт, що регулярне
використання олійок значно посилює
емоційний зв’язок між матір’ю та дитиною.

5

Після ванночки перед сном намасти шкіру
своєї крихітки олійкою, особливо спинку та
животик: це заспокоїть дитину та полегшить
процес засинання.

Дитяча олійка, 180 мл
1
2

3613005 – Для дівчаток
3613006 – Для хлопчиків

Будь-яка за:

400 грн

10,0 ББ

ДЖЕНН
РО

0+
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299 грн

Р О Д ЖЕ

Натуральне дитяче
мило, 100 г

Дитячий шампуньпінка, 200 мл
3
4

3601008 – Для дівчаток
3601009 – Для хлопчиків

Будь-який за:

270 грн

6,6 ББ

199 грн

5
6

3605007 – Для дівчаток
3605008 – Для хлопчиків

Будь-яке за:

110 грн

2,5 ББ

75 грн
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ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
1

Очищаючий гель
для вмивання

2

200 мл, 3609015

250 мл, 3609014

160 грн

грн

3,3
ББ

Тонік для обличчя

250 мл, 3609016

5,6 ББ

120 грн

3,0 ББ

• дотримання регулярності використання косметичних засобів
• правильна техніка їх нанесення (по масажним лініям)
• використання засобів з однієї серії підсилює ефективність
Олія чайного дерева - потужний природний антисептик, що має
антибактеріальні, протигрибкові та противірусні властивості.
Вона покращує стан шкіри, яка схильна до акне, лікує екзему та
вугрові висипи.
Також олія загоює рани, знімає почервоніння та набряки, відновлює
природний тон та рельєф шкіри.
4

2

1

3

169 грн 90 грн
230 грн

СУПЕРЦІНА

99

Очищаюча пінка
для вмивання

ВАЖЛИВО!

ВАРТО ЗНАТИ:

ЧАЙНА ЦЕРЕМОНІЯ

1

300 грн

7,3 ББ

219 грн

5

2

SOS-сироватка
для обличчя
10 мл, 3609018

170 грн

4,0 ББ

120 грн

4

3
156

Крем для обличчя
50 мл, 3609017

3

SOS
5

157

ЦІЛЮЩА
1

КАЛЕНДУЛА

1

3

2

2

4

3
ВАРТО ЗНАТИ

ПЕРЕВІРЕНА
ПОКОЛІННЯМИ

Очищаюча пінка
для вмивання
200 мл, 3609020

230 грн
158

2

СУПЕРЦІНА

129

грн

1

4,3
ББ

Очищаючий гель для вмивання
250 мл, 3609019

160 грн

4,0 ББ

119 грн

3

Тонік для обличчя

250 мл, 3609021

120 грн

3,0 ББ

90 грн

4

КОРИСТЬ!

Олія календули чудовий помічник при
таких проблемах шкіри:
• пігментні плями та ранні
зморшки
• підвищена жирність
• розширені та забиті пори
• запальні процеси
• рубці та почервоніння, що
залишилися від прищів

Крем для обличчя
50 мл, 3609022

300 грн

7,3 ББ

219 грн
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ТАК ВИГЛЯДАЄ МОЛОДІСТЬ
Якій жінці не хочеться залишатися вічно молодою? Такої пані, напевно, просто не існує! UNICE ділиться своїми власними рецептами сучасної anti-age-терапії. Зустрічайте інноваційну серію по догляду за обличчям SNAIL ESSENCE з
високим вмістом алантоїну, який є повноцінним замінником муцину равлика. Потужні формули продуктів містять все
необхідне для легкого та приємного омолодження шкіри та тривалого збереження жіночої краси.
Крім регулярного використання beauty-кремів, UNICE радить: насолоджуйтесь життям, отримуйте задоволення від кожного дня і свого віку, балуйте себе та частіше посміхайтесь. Ці прості речі допоможуть кожній жінці
подовжити молодість та мати щасливий доглянутий вигляд у будь-якому віці!

1

ДЕННИЙ
• олії ши та жожоба
прибирають шорсткість
і лущення, викликані
сухістю шкіри
• зволожувальні властивості
пантенолу і вітаміну Е
відновлюють нормальний
стан пошкодженої шкіри
• алантоїн покращує
здатність шкіри
утримувати вологу
• повертає обличчю
молодий вигляд,
а шкірі еластичність
та гладкість

30+

3

ДЛЯ ШКІРИ
НАВКОЛО ОЧЕЙ
ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

• рослинні екстракти та
алантоїн підтримують свіжий
вигляд чутливої шкіри навколо
очей та зони декольте
• вітамін Е і провітамін В5
живлять та забезпечують
належний рівень зволоження
• екстракт гамамелісу і
коензим Q10 покращують
щільність клітин шкіри
• доглянутий відпочилий
стан шкіри та сяючий
погляд

2

НІЧНИЙ
• масло горіха макадамії,
локриця та екстракт
женьшеню активують
процеси регенерації
клітин шкіри
• ретельно підібрана
формула чинить прекрасний
омолоджуючий ефект
• на ранок: більш свіжий
сяючий колір обличчя та
зменшення видимості
зморшок

1+1=3
Омолоджуючий крем UNICE, 50 мл
1
2

160

3

3609050 – Денний
3609051 – Нічний
3609052 – Для шкіри навколо очей та зони декольте

*

Будь-який за:

400 грн

10,0 ББ

299 грн

*мається на увазі придбання 3 різних
кремів зі с. 160-161 за 598 грн
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ЗІРКОВІ ХІТИ
ДЛЯ БЛИСКУЧОГО ВОЛОССЯ
1

2

«Як артистка я часто знаходжуся на
публіці і перед об’єктивами камер!
Тому для мене дуже важливо,
щоб волосся завжди виглядало
здоровим, блискучим і доглянутим.
Перепробувавши масу засобів,
я вирішила створити власні
універсальні продукти для
комплексного догляду, які
підходять для усіх типів волосся.
І сьогодні я щаслива представити
вам серію, створену з особливою
любов’ю до жінки та її краси»!

Наталка Карпа

Заслужена артистка України,
співачка

3

1

Шампунь для волосся
200 мл, 3601022

200 грн

4,3 ББ

129 грн
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2

Маска для волосся
175 мл, 3616010

300 грн

6,6 ББ

199 грн

3

Олія для волосся
50 мл, 3616011

350 грн

8,3 ББ

249 грн
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АРОМАТНІ
СКАРБИ ПРИРОДИ
ОЛІЯ АВОКАДО

СІРКА

• глибоко зволожує та живить шкіру, усуває лущення

• рекомендується для проблемної,
схильної до висипів шкіри

ПЕРЛИННА ПУДРА

• нормалізує роботу сальних залоз

• прискорює регенерацію клітин,
вирівнює шкірний рельєф

• ефективно очищає та освіжає

• глибоко очищає шкіру, освіжає
її та дарує сяйво

1

• попереджає старіння, появу зморшок та пігментних плям
• робить шкірний покрив пружним та еластичним

ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
• сприяє зменшенню плям та
нерівностей шкіри

3

• контролює надлишок шкірного
жиру, звужує пори

2
4

Натуральне мило UNICE, 100 г
3605034 – Cірка
3605032 – Перлинна пудра
3605035 – Олія авокадо
3605033 – Олія чайного дерева

Будь-яке за:

100 грн

46

1+1=3*

2,3 ББ

69 грн
164

Ціна по
акції

грн

1
2
3
4

* мається на увазі придбання 3-х
продуктів за ціною 2-х зі с. 164-165

165

1

3

2

«FLOSLEK - те, що потрібно
для догляду за вашою шкірою!»

для зрілої шкіри,
схильної до втрати
еластичності, з
проявом мімічних
і глибоких зморшок

для жирної та
схильної
до акне шкіри

#будьмознайомі

Історія косметичної Лабораторії
FLOSLEK (Польща) розпочалася в 1994
році з розробки формул дермокосметичних засобів та введення їх в
аптечний ринок. З того часу команда
хіміків і фармацевтів компанії розробила майже 400 формул, використала
в своїй продукції приблизно 1500 різних косметичних матеріалів та створила близько 300 продуктів, які підтримують жінок в їх зусиллях виглядати
здоровими і красивими.

FLOSLEK став однією з 2-х польських
фірм, що приєдналася до престижної
групи (до якої входять менше 100 компаній світу) виробників косметичних
препаратів, косметика яких має право
користуватися знаком Ecocert.
Вся продукція FLOSLEK розробляється та
проходить ретельне тестування у власній лабораторії у Варшаві. Безпечність
та високу якість засобів від FLOSLEK оцінили вже у 44 країнах Північної Америки, Європи, Північної Африки та Азії.

НОРМАЛІЗУЮЧИЙ КИСЛОТНИЙ
ПІЛІНГ «АНТИ-АКНЕ»

ОМОЛОДЖУЮЧИЙ
КИСЛОТНИЙ ПІЛІНГ

ВІДБІЛЮЮЧИЙ
КИСЛОТНИЙ ПІЛІНГ

Активний комплекс з пантенолом,
мигдалевою, лактобіоновою
та шикимовою кислотами
ефективно регулює виділення
підшкірного жиру (себуму),
бореться з наслідками постакне
та забезпечує видиме оновлення
епідермісу вже після першого
застосування.

Взаємно підсилююча суміш
ефективних інгредієнтів, що
включає лактобіонову кислоту,
АНА і BHA кислоти, комплекс
пептидів
Matrixyl® 3000 та Hydromanil™,
забезпечує видиме оновлення
епідермісу вже після першого
застосування.

Взаємно підсилююча суміш
ефективних інгредієнтів, що
включає мигдалеву та азелаїнову
кислоти, спеціальний комплекс
Etioline™ і пантенол, забезпечує
видиме оновлення епідермісу вже
після першого застосування.

РЕЗУЛЬТАТ ПІСЛЯ 7 ДНІВ

РЕЗУЛЬТАТ ПІСЛЯ 7 ДНІВ

ВИКОРИСТАННЯ:
• гладенька та сяюча шкіра
• помітне зменшення
недосконалостей
РЕЗУЛЬТАТ ПІСЛЯ 4 ТИЖНІВ

ВИКОРИСТАННЯ:
• гладенька, глибоко зволожена
та сяюча шкіра
• значне скорочення зморшок
• світліший тон обличчя

ВИКОРИСТАННЯ:
• схильні до розширення пори
звужуються та надовше
лишаються чистими
• наслідки постакне стають
значно менш вираженими

РЕЗУЛЬТАТ ПІСЛЯ 4 ТИЖНІВ
ВИКОРИСТАННЯ:
• більш пружний шкірний покрив
• свіжий і відпочилий вигляд
обличчя
• менш помітні вікові зморшки,
розгладження
мімічних ліній

Кислотний пілінг, 30 мл

1
2
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для шкіри з
нерівним тоном,
схильної до веснянок
і пігментних плям

3

3909045 - Нормалізуючий
3909046 - Омолоджуючий
3909047 - Відбілюючий

РЕЗУЛЬТАТ ПІСЛЯ 7 ДНІВ
ВИКОРИСТАННЯ:
• гладенька, глибоко зволожена
та сяюча шкіра
• значне зменшення або повне
зникнення проявів пігментації
• світліший тон обличчя
РЕЗУЛЬТАТ ПІСЛЯ 4 ТИЖНІВ
ВИКОРИСТАННЯ:
• дбайливо освітлений тон шкіри
• оновлений колір обличчя
• покращені процеси регенерації
шкірного покриву

Будь-який за:

850 грн

21,0 ББ

629 грн
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РАНКОВА

СЕКРЕТИ

1

ПОРЦІЯ ЗВОЛОЖЕННЯ

СПЛЯЧОЇ КРАСУНІ

• сприяє інтенсивному зволоженню та розгладженню
глибоких і мімічних зморшок під час сну
• унікальний комплекс активних інгредієнтів Sleeping
effect technologyTM омолоджує і сповільнює процеси
старіння епідермісу
• вміст стовбурових клітин квітки Lei додатково
захищає ДНК клітин шкіри від пошкоджень
• колоїдне золото у складі помітно підтягує шкіру,
покращує її пружність і еластичність, позбавляючи
ознак втоми
• оливкова олія дарує шкірі м’якість і гладкість

• сприяє інтенсивному зволо–женню, розгладженню
зморшок і тонізації шкіри під час сну
• унікальний комплекс Sleeping effect technologyTM помітно покращує якість шкіри, насичуючи її
вітамінами А, В1, В2, С, D і Е
• суміш олій та поліненасичених жирних кислот
стимулює клітинне відновлення шкіри, захища–ючи
від пошкоджень і передчасного старіння
• гіалуронова кислота відновлює природний колір
обличчя, дарує шкірі сяяння, молодість і шовковисту
м’якість
1
2

3

4

SPF

15

2

Нічна маска для обличчя, 75 мл

3909035 - Активно відновлююча
3909036 - Активно розгладжуюча

Будь-яка за:

1 000 грн

24,3 ББ

729 грн

• сприяє активній регенерації шкіри під час сну
• глибоко живить, позбавляючи ознак втоми
• унікальний комплекс Sleeping effect technologyTM помітно
покращує якість шкіри, насичуючи її вітамінами А, В1, В2, С, D і Е
• суміш олій та поліненасичених жирних кислот стимулює
клітинне відновлення шкіри, захищаючи від пошкоджень
і передчасного старіння
3

Живильна нічна олія
для обличчя
30 мл, 3909056
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5

850 грн

• миттєве відновлення природного сяйва:
молодий вигляд обличчя та пружна шкіра
• зволоження та живлення впродовж усього дня
• вирівнювання та покращення структури шкіри
• захист від негативного впливу зовнішніх факторів
• невагома комфортна текстура
4

Сироватка для обличчя
Selfie effect Pearls, 30 г
3909026

20,6 ББ

619 грн

1 000 грн

24,6 ББ

739 грн

•
•
•
•
•
•
5

корегує недоліки та розгладжує зморшки
вирівнює тон обличчя
робить макіяж більш ефектним
насичує шкіру вологою
SPF 15 захищає від УФ-випромінювання
м’якенька шкіра та свіжий вигляд

Крем-блюр для обличчя
Selfie effect, 50 мл

3909027

700 грн

16,6 ББ

499 грн
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1

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ
• матує та покращує загальний стан шкіри

1

ДЛЯ
НОГО
ЩОДЕН У
Д
ДОГЛЯ

• знімає запалення, підсушує і сприяє загоєнню ранок і
висипань
• комплекс рослинних екстрактів регулює виділення
шкірного жиру і звужує пори
• себорегулюючий комплекс Polyplant Oily Skin підтримує
здоровий рівень рН та ефективно зменшує тенденцію
до утворення комедонів
• екстракт мильнянки лікарської прекрасно очищає шкіру
від забруднень, запобігає почервонінням і запаленням

3
2

МАТУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ

2

• активні компоненти крему дбайливо матують і зволожують шкіру
• регулює надмірне виділення шкірного жиру та відновлює гідроліпідний баланс
• екстракт дріжджів і активна формула цинку запобігають появі нових
недосконалостей на шкірі
• пантенол та алантоїн глибоко зволожують і приємно освіжають шкіру
обличчя, оздоровлюючи епідерміс

3

ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ СЕРІЇ АНТИ-АКНЕ чинять дуже м’яку, не агресивну дію
на проблемну шкіру обличчя. Вони делікатно нормалізують стан та оздоровлюють шкіру з
проблемами акне і вугровою хворобою, надмірним блиском і розширеними порами. Засоби
містять ефективні протизапальні та заспокійливі компоненти для лікування висипів і подальшого
нормального функціонування шкіри, її регенерації та природного відновлення.

ЕНЗИМНИЙ ПІЛІНГ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ
• ретельно очищає пори і дарує відчуття свіжості
• ніжно відлущує верхній ороговілий шар епідермісу, прискорюючи
його регенерацію
• оновлює шкіру, якісно вирівнюючи її рельєф

1

Антибактеріальний
гель для вмивання
«Анти-акне», 200 мл
3909041

450 грн

11,0 ББ

329 грн
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2

Матуючий крем для
проблемної шкіри
«Анти-акне», 50 мл
3909040

600 грн

14,6 ББ

439 грн

3

Ензимний пілінг для
проблемної шкіри
«Анти-акне», 50 мл
3909044

600 грн

14,6 ББ

439 грн

• зменшує шорсткість, освітлює і вирівнює тон обличчя
• матує і робить шкіру гладенькою, пружною і м’якою
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
1-2 рази на тиждень рівномірно нанести засіб на шкіру обличчя і шиї,
уникаючи зони очей. Залишити на 8-12 хвилин, прибрати залишки
вологим ватним диском.
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ТРИМАЙ БАЛАНС

1

2В1

1

ІБ
ТА ЗАС
МАСКА ВАННЯ
И
М
В
Я
Л
Д

2

4

3
2

ково
гу обов’яз
Після пілін ий крем
н
н
нанось де SPF не менше 10
м
з факторо

3

Т-зона обличчя охоплює лоб, ніс і підборіддя. Оскільки ці області особливо схильні до різноманітних
проблем зі шкірою, косметологи виділяють її окремо і радять користуватися спеціальними засобами для
цих вибагливих ділянок. Тому що саме тут через підсилену роботу сальних залоз найчастіше з’являються
такі недоліки, як брудні й розширені пори, чорні цятки і прищики.
Фахівці компанії Floslek розробили потужну серію продуктів BALANCE T-zone, що підходить для
будь-якого віку та призначена для ефективного догляду за комбінованою шкірою - жирною в Т-зоні та
нормальною/сухою на щоках.

1

Пілінг-гоммаж
з кислотами
для обличчя
125 г, 3909059

720 грн

Детокс засіб 2 в 1 з
глиною для очищення
обличчя
125 мл, 3909060

18,0 ББ

539 грн
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2

880 грн

22,0 ББ

659 грн

3
4

3909057 - Денний
нормалізуючий з SPF 10
3909058 - Нічний
коригуючий з кислотами

Будь-який за:

720 грн

18,0 ББ

539 грн

• глибоко очищає, видаляє
ороговілі клітини епідермісу і
зменшує відчуття шорсткості
шкіри
• фруктові кислоти помітно
усувають недоліки шкіри,
освіжають її
• екстракт гамамелісу
віргінського розгладжує
та насичує вологою
• звужує пори, зменшує жирність і
покращує загальний стан шкіри
• каолінова глина ефективно
знижує надмірне виділення
шкірного жиру, очищає від
токсинів та стимулює постачання
кисню в глибокі шари шкіри,
нормалізуючи обмінні процеси
• гідроманіл розгладжує
• олії пінника лугового та
троянди москети живлять,
значно покращуючи загальний
стан шкіри
• контролює виділення шкірного
жиру, запобігає сухості
та покращує загальний
вигляд обличчя
• легка текстура швидко
вбирається, не перевантажуючи
шкіру
• ідеальний продукт
під макіяж

87%
80%
80%

розблокування сальниз залоз
відкриття та звуження пор
відновлення балансу між жирною
та нормальною/сухою шкірою

100% очищення від токсичних речовин
100% матуючий ефект
33% зниження виділення шкірного сала

83%
83%
76%
69%

зменшення видимості недоліків
очищення і звуження пор
зниження виділення шкірного жиру
відновлення балансу між жирною
та сухою частинами обличчя

• освітлення та вирівнювання тону шкіри
• зменшення розмірів сальних залоз
SPF
10

4

Крем для обличчя, 50 мл

РЕЗУЛЬТАТИ ПІСЛЯ
4 ТИЖНІВ ВИКОРИСТАННЯ:

• завдяки поєднанню лактобіонових
і мигдальних кислот,
м’яко відшаровує мертві клітини
епідермісу, зменшує утворення
вугрів і чорних цяток
• стимулює синтез гіалуронової
кислоти
• підтримує механізми відновлення
шкіри

76%
84%
76%
64%

зменшення жирного блиску шкіри
відчуття глибоко зволоженої шкіри
відновлення балансу змішаної шкіри
зменшення видимості недоліків

• розгладження шкіри
• зниження виділення шкірного сала

КРЕМИ ВІДНОВЛЮЮТЬ БАЛАНС МІЖ ЖИРНОЮ ТА СУХОЮ ЧАСТИНАМИ ОБЛИЧЧЯ,
ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ВОЛОГИ В ОБОХ ЗОНАХ
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РАДІЙ ЖИТТЮ

ЕФЕКТ ПІСЛЯ 4-ОХ ТИЖНІВ
ВИКОРИСТАННЯ:

1

Сироватка зменшує видимі ознаки
старіння шкіри, моделює овал
обличчя, розгладжує мімічні
зморшки та глибоко зволожує
і живить шкіру

БЕЗ ЗМОРШОК
Основний активний інгредієнт антивікової серії - SYN®-AKE синтетичний нейропептид, який, імітуючи дію зміїного яду,
розслабляє м’язи та уповільнює їх скорочення.

96% зволоження шкіри
100% зменшення довжини
і глибини зморшок,
відновлення
еластичності
і щільності шкіри

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ
ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ

40+
2

Крем скорочує мімічні та статичні
зморшки, підтягує овал обличчя та
надає йому сяючого вигляду.

40+
Серія отримала польську
нагороду «Жіночий бренд
року 2017»

29%

100% поліпшення щільності
шкіри

SPF
20

3

Глибоко живить шкіру, розгладжує
зморшки і запобігає появі нових,
дарує шкірі гладкість та м’якість.

21% скорочення довжини
15%

40+
4

Крем робить шкіру щільною,
еластичною і сяючою, помітно
зменшує зморшки та моделює
овал обличчя.

50+

1

Антивікова сироватка
Snake effect, 30 г
3909032

1 300 грн

3
4

32,0 ББ

959 грн
174

Крем для обличчя Snake effect, 50 мл

2

5

3909028 - Підтягуючий денний крем з SPF 20 40+
3909029 - Поживний нічний крем 40+
3909030 - Контуруючий денний крем з SPF 20 50+
3909031 - Нічний крем-заповнювач зморшок 50+

Будь-який за:

830 грн

20,6 ББ

619 грн

5

зменшення довжини
зморшок

зморшок
зменшення глибини
зморшок

29% скорочення довжини
83%

зморшок
поліпшення щільності
та еластичності шкіри

SPF
20

Бореться з видимими ознаками
старіння, розгладжує зморшки,
моделює овал обличчя, зміцнює
та відновлює структуру шкіри,
покращуючи її еластичність
та щільність.

100% зменшення глибини
60%

зморшок
відновлення обвислої
та в’ялої шкіри

50+
175

ФОРМУЛА

АНТИВІКОВА
ТЕРАПІЯ

МОЛОДОСТІ

35+

1
4

4

Маска для обличчя
проти зморшок
2/5 мл, 3909001

80 грн

1,9 ББ

5

58 грн

50+

3
2

7

6

З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ
Засоби серії інтенсивно борються зі
зморшками та забезпечують рівномірне
зволоження.

Ефективний комплексний догляд з серії
ANTI-AGING містить низькомолекулярну
гіалуронову кислоту, яка, на відміну від
звичайної, здатна діставатися найглибших
шарів шкіри.
1

Крем для шкіри
навколо очей
проти зморшок
30 мл, 3909004

490 грн

11,0 ББ

329 грн
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2

Денний крем
для обличчя проти
зморшок з SPF 15

50 мл, 3909002

570 грн

14,0 ББ

419 грн

3

Нічний крем
для обличчя проти
зморшок
50 мл, 3909003

570 грн

14,0 ББ

419 грн

Серія активної косметики призначена для
зрілої шкіри з тенденцією до змін у зоні
«трикутника молодості», який по мірі
старіння і проявів вікових змін поступово
розпливається та трансформується.
Особливі інгредієнти у складі крему і
5

Антивікова сироватка
50+ Активний колаген
30 мл, 3909022

800 грн

19,6 ББ

589 грн

6

сироватки – активатор молодого колагену
та екстракт жита – дають вражаючий
ефект: змодельований овал обличчя,
розгладження зморшок та відновлення
еластичності

Крем для обличчя 50+
Активний колаген
50 мл, 3909021

570 грн

14,0 ББ

419 грн

7

Нічний зволожуючий
крем для обличчя
ANTI POLLUTION
50 мл, 3909018

540 грн

13,3 ББ

399 грн
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ГЕЛІ З ОЧАНКОЮ

ДОГЛЯД
ДЛЯ СУДИННОЇ ШКІРИ
Ефективний догляд за вразливою судинною
шкірою має звужувати кровоносні судини, робити
менш помітними вже існуючі капіляри на обличчі,
а також попереджати появу нових шляхом
підвищення еластичності стінок судин.
Особливі продукти серії NACZYNKApro
розроблені спеціально для вирішення цих
завдань. Делікатний та водночас потужний
догляд досягається завдяки комбінації дієвих
компонентів – троксерутину (вітаміну Р), активній
формі вітаміну C і натуральним екстрактам
каштана кінського, арніки гірської та ацероли.

ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ, ВТОМЛЕНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ
НАВКОЛО ОЧЕЙ, СХИЛЬНОЇ ДО ПОДРАЗНЕНЬ
Знімає втому, біль очей, сльозотечу. Зволожує та розгладжує шкіру,
повертаючи їй пружність та еластичність.
4

Усуває відчуття «важких повік». Заспокоює подразнення,
почервоніння, печіння, викликане косметичними
процедурами. Позбавляє від надмірного лущення
епідермісу навколо вій.

2
3

1

Крем від зморшок
для судинної шкіри

5

50 мл, 3909014

570 грн

14,0 ББ

419 грн

Попереджає появу «мішків»
під очима. Усуває ранкову
припухлість, заспокоює
втомлену шкіру.
6

3

• еластичні капіляри стають менш
схильними до пошкоджень
• зменшення почервонінь
• живлення та зволоження
• пом’якшення подразнень

• освітлює шкіру, зменшуючи темні кола
і «мішки» під очима
• робить контур очей чіткішим,
усуваючи прояви втоми
• суттєво прибирає видимість зморшок
1

Освітлюючий крем
для області навколо очей
для судинної шкіри
20 мл, 3909015

410 грн
178

9,6 ББ

289 грн

2

Гель-маска для обличчя
для судинної шкіри

50 мл, 3909016

400 грн

8,6 ББ

259 грн

Гель для шкіри
навколо очей, 10 г
4
5
6

3909023 - З очанкою
3909024 - З очанкою та алое
3909025 - З очанкою та подорожником

Будь-який за:

200 грн

5,0 ББ

149 грн
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«Ми створюємо наші
з любов’ю та захопленістю»

• гальмує розвиток
грибка та попереджає
рецидиви
• прискорює відновлення
здорової нігтьової
пластини
• приховує нерівності,
висвітлює нігті

Комплексна програма
в 1 флаконі завдяки
вмісту пептидного
комплексу, гексаналя,
вітаміну Е, екстракту
фіалки, олій аргани
та баобаба, а також
нітроцелюлози.

продукти

Курс лікування
проти грибка нігтів

Еліксир для нігтів 7 в 1

9 мл, 4039001

9 мл, 4039002

145 грн

145 грн

3,5 ББ

105 грн

3,5 ББ

105 грн

СЕКРЕТИ ЗАСТОСУВАННЯ:
зранку в якості крему для щоденного догляду за шкірою: тонким шаром нанести крем
на проблемні ділянки або по всьому обличчю (уникаючи зони навколо очей) масажними
рухами.
або
як маску для досягнення більш вираженого ефекту відбілювання: нанести щільним
шаром на обличчя, через 15-20 хвилин змити теплою водою.
Після крему або маски можна наносити тональний крем і/або пудру.

1

Відбілююча крем-маска
12 мл, 4009001

150 грн

#будьмознайомі

180
180

дразу кілька вагомих нагород: премію
за найкращу омолоджуючу косметику
року, премію «Культова косметика», а
також статуетку «Престижний продукт
року».
Завдяки співробітництву TENEX з
голландською компанією «Hegron
Cosmetics B.V.», українські жінки також
мають можливість бути ще красивішими: професійні гель-спреї для укладання волосся завжди під рукою для бездоганних зачісок!

СУПЕРЦІНА

79

грн

«Нашою відправною точкою є жіноча
краса, мотивацію нам дає задоволення
наших клієнток, а їхні потреби визначають напрямок нашого розвитку», - кажуть представники TENEX.
Бренд DermoFuture Precision (Польща)
було створено групою фахівців косметичної галузі з метою задовольнити
побажання найвимогливіших клієнтів.
Інноваційні продукти від DermoFuture
за своєю ефективністю можна порівняти з естетичною хірургією і косметологією. У 2016 році марка отримала ві-

1

2

2
3

2,6
ББ

Нічний крем з
вітаміном С

12 мл, 4009002

150 грн

3

3,6 ББ

109 грн

Відновлюючий крем
з муцином равлика
12 мл, 4009034

150 грн

3,6 ББ

109 грн

181
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РЕВОЛЮЦІЙНА ЗАМІНА
ІН’ЄКЦІЙ БОТОКСУ

1

ПУХКІ ГУБКИ
ПРОСТО ТА БЕЗПЕЧНО!

2

ніч

5

ПРИ РЕГУЛЯРНОМУ
ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОВНЮВАЧА:
•
•
•
•

значно зменшуються зморшки
уповільнюється поява нових ліній
зникають розширені пори
збільшується щільність
та еластичність шкіри
• вирівнюється колір обличчя,
пропадає гіперпігментація
1

Інтенсивний
заповнювач зморшок
10 мл, 4009031

1 050 грн

СУПЕРЦІНА

659

грн

182

21,9
ББ

ІНТЕНСИВНИЙ
РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ
ЕЛІКСИР ДЛЯ ПОВІК

Вже через 28 днів
застосування темні кола під
очима стануть світлішими,
шкіра підтягнеться, а
дрібні зморшки та ознаки
втоми значно зменшаться.

2

день

ІНТЕНСИВНА СИРОВАТКА
ПРОТИ ЗМОРШОК
З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ

Сироватка для зрілої шкіри з
пептидом SYN-AKE (зміїний яд)
діє за принципом ботоксу,
розгладжуючи існуючі зморшки
та попереджаючи появу нових,
підвищує пружність шкіри та
покращує овал обличчя.

3 Інтенсивна сироватка
Інтенсивний
розгладжуючий еліксир проти зморшок
з ефектом ліфтингу
для повік

10 мл, 4009032

540 грн

13,0 ББ

389 грн

10 мл, 4009033

540 грн

ніч

4
3

13,0 ББ

389 грн

6

• ідеально підходить
для використання вдень,
щоб оптично збільшити губи
та надати їм неповторного
блиску

• ефективний для
використання на ніч

• підкреслений контур
і більш пухкі губи

• насичує шкіру губ
вологою, роблячи її більш
пружною та гладкою

• зволоження шкіри губ

• покращує колір губ
та робить їх більш пружними

• розгладжує небажані
зморшки навколо губ

4

4009027 - Дзеркальний блиск
4009026 - Гіалуроновий
4009035 - Пуш-ап для губ

• більш насичений
природний колір

Максимайзер для губ, 12 мл
5
6

Будь-який за:

255 грн

6,3 ББ

189 грн

183

ДЕМАКІЯЖ

ПРАЦЮЮТЬ,

ОДНИМ РУХОМ

2

ПОКИ ВИ СПИТЕ

4

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ
1

• ідеальний засіб для демакіяжу,
навіть для водостійкого
• двофазна формула з екстрактом
волошки зволожує та заспокоює
вії та чутливу зону навколо очей
• міцні вії та гладенька доглянута
шкіра

• комбінація вітаміну С,
арбутину, гліцерину,
гіалуронової кислоти та
екстракту дикого померанця
гальмує процеси старіння
• активна регенерація та
зволоження шкіри

• легко видаляє макіяж та інші забруднення
з поверхні шкіри
• ретельно прибирає надлишки шкірного жиру
• лагідна формула швидко заспокоїть
подразнення

Засіб для зняття макіяжу, 150 мл
1
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4019001 - Міцелярна рідина для демакіяжу обличчя та очей
4019002 - Рідина для зняття макіяжу з міцелами вітамінів

Будь-який за:

200 грн

5,0 ББ

150 грн

• вітамін А (ретинол) значно
покращує пружність та
загальний стан шкіри
• висвітлює пігментні плями та
звужує пори
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Двофазна рідина для
демакіяжу очей та губ
150 мл, 4019003

230 грн

5,6 ББ

169 грн

• розгладжує та зменшує
мімічні зморшки, в тому
числі «гусячі лапки»
• помітно підтягує овал
обличчя
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ЗМІЦНЕННЯ КАПІЛЯРІВ
• вітамін К ефективно зменшує
прояви куперозу і судинної сіточки
• зміцнення стінок капілярів

• поліпшення тону шкіри
• глибоке зволоження і
підвищення еластичності

Нічна сироватка для обличчя, 20 мл

4
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ГЛАДКІСТЬ ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
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• м’яка формула позбавить макіяжу
без необхідності тертя шкіри
• вітаміни у складі відмінно живлять
та зволожують шкіру
• не руйнує водно-ліпідного шару
епідермісу

• помітне зменшення пігментації та
поліпшення кольору обличчя
• підвищення еластичності шкіри
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4009003 - Регенеруючий курс з вітаміном C
4009030 - Відновлюючий засіб з вітаміном А
4019039 - Засіб для зміцнення капілярів з вітаміном К

Будь-яка за:

520 грн

12,6 ББ

379 грн
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САЛОННА
ПРОЦЕДУРА

ІНТЕНСИВНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ
1

В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Довжина
голок:

0,2мм

Матеріал
голок:

• рослинні стовбурові клітини
мають потужний омолоджуючий
потенціал
• істотне сповільнення процесів
старіння
• помітне розгладження зморшок
• глибоке зволоження та
живлення
• інтенсивна регенерація шкіри
• заспокоєння подразненої та
загоєння пошкодженої шкіри
• надійний захист від
УФ-променів
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• гіалуронова кислота значно
покращує стан сухої шкіри
• глибоке зволоження,
захист від зневоднення
та висихання
• активна боротьба
зі старінням, розгладження
зморшок
• підвищення еластичності
шкіри
• поліпшення структури
епідермісу

титан

РОЗГЛАДЖЕННЯ ТА ЖИВЛЕННЯ
3

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ?
Пристроєм проводять повільно та без тиску
по 5-10 разів на кожній ділянці вгору і вниз
та по діагоналі.
Тривалість процедури: 15-20 хвилин;
для тонкої, чутливої шкіри - не більше
10 хвилин.
Частота проведення процедур: 1 раз
на тиждень.
Рекомендується застосовувати з
сироваткою DermoFuture (за виключенням
сироваток з вітамінами А і С).

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
Не можна застосовувати на відкритих ранах,
подразненій та інфікованій шкірі.
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ДОГЛЯД ЗА МЕЗОРОЛЛЕРОМ:

• насичує шкіру білком
молодості колагеном,
тим самим підвищує
еластичність шкіри
• омолоджує та розгладжує
мімічні зморшки
• сприяє збереженню
вологи в клітинах шкіри
• гладенька та оксамитова
шкіра

• тільки для індивідуального використання
• обов’язкова дезінфекція до та після
процедури
• при правильному догляді за мезороллером
рекомендується замінювати його раз
на півроку

Мезороллер DermoFuture

4046003

950 грн

Сироватка для обличчя, 20 мл
1
2

23,0 ББ

689 грн

3
4
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• вітамін краси біотин швидко
відновлює еластичність
шкіри
• захищає від втрати вологи
та сухості
• розгладжує зморшки,
роблячи шкіру гладенькою
• надає здорового
кольору та природного
сяяння обличчю

4019040 - З нанопептидами та стовбуровими клітинами
4019037 - Концентрат-сироватка з гіалуроновою кислотою
4009029 - Активний колаген-гель
4019041 - Омолоджуючий засіб з біотином (вітамін H)

Будь-яка за:

520 грн

12,6 ББ

379 грн
187
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РІШУЧІ РОКИ
ДО ГУСТОГО ВОЛОССЯ

Інноваційна серія проти випадіння
волосся для жінок гарантовано
прискорить ріст волосся, збільшить
щільність волосин, зміцнить та глибоко
зволожить волосся. Активні комплекси
Baicapil™ та Rapidity NEW-5 Her™
з комбінації рослинних компонентів
подовжують життєвий цикл волосся
та покращують загальний стан шкіри
голови. Засоби захищають від шкідливої
дії зовнішніх факторів, надають об’єму та
м’якості. Не містять парабенів, силіконів,
емульгаторів та штучних барвників.
Подаруй своєму волоссю справжню
силу та дивовижний вигляд!

3

1

ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ ЖІНОК
І ЧОЛОВІКІВ

2

Нанести спрей мінімум
за 4 години до миття
голови.
Глибоко проникає у шкіру
голови, пробуджуючи
та стимулюючи до росту
волосяні фолікули, пригнічує
процеси старіння волосин.
1

Спрей-догляд проти випадіння
волосся для жінок
30 мл, 4016003

330 грн
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8,0 ББ

240 грн

4

2

Пілінг для шкіри
голови

300 мл, 4016002
270 грн 6,6 ББ

199 грн

Нанести маску на вологе
волосся на 2-5 хвилини.
Кофеїн, олія мигдалю,
екстракти кропиви
та шавлії глибоко
зволожують, зміцнюють
структуру та відроджують
волосся.

Вимити голову
шампунем.
Формулу шампуню
підсилено екстрактом
алое, який з подвійною
силою прискорює
ріст волосся і позбавляє
від лупи.

Промасажувати шкіру
голови впродовж
2-4 хвилин.
Завдяки вмісту подрібнених
кісточок абрикоса та жожоба
м’яко відлущує ороговілі
клітини епідермісу та
покращує циркуляцію
крові в шкірі голови.
3

Шампунь для стимуляції
росту волосся для жінок
200 мл, 4001003

270 грн

6,6 ББ

199 грн

4

Маска для стимуляції
росту волосся для жінок
300 мл, 4016001

320 грн

8,0 ББ

240 грн
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ЗДОРОВЕ ВОЛОССЯ

Засоби для волосся з активованим
вугіллям від DermoFuture – це
безумовно трендові інноваційні
продукти для щоденного догляду за
будь-яким типом волоссям, включаючи
схильне до надмірної жирності.
Насичений колір продуктів не фарбує
волосся та не забруднює ванну. Волосся
глибоко зволожене, ідеально очищене,
шовковисте та наповнене блиском!
Чорне вугілля притягує і поглинає
забруднення, ефективно очищаючи
волосся і шкіру голови, а також надає
антисептичну і протизапальну дію.
Алое стимулює ріст волосся,
попереджає випадіння, активно
бореться з лупою, живить та зволожує
волосини.
Комплекс вітамінів А, Е і F повертає
волоссю природню життєву силу.
Завдяки своїм антиоксидантним
властивостям білий чай захищає від
шкідливої дії УФ-променів та вільних
радикалів.

Не містять
барвників,
парабенів,
мінеральних
олій
2
1

БЕЗ КОМПРОМІСІВ

4

3

• комплекс Hairnew-2His дозволяє позбутися
основних причин випадіння та зміцнити слабке
волосся
• усуває видимі ознаки лупи завдяки вмісту
клімбазолу і піроктоноламіну – активним
речовинам з доведеною потужною дією проти лупи
• зменшує схильність волосся до жирності та лупи
• знімає викликані лупою відчуття дискомфорту,
подразнення, запалення та свербіж
• ретельно очищає волосся, суттєво зволожує шкіру
голови, відновлює структуру волосин
• спеціальний полімер полегшує розчісування та
запобігає електризації

Не
забруднюють
шкіру та
ванну

1

Шампунь для волосся
з активованим
вугіллям
250 мл, 4001004

210 грн

5,0 ББ

Кондиціонер для
волосся з активованим
вугіллям
250 мл, 4016004

210 грн
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3

Маска для волосся
з активованим
вугіллям
300 мл, 4016005

250 грн

СУПЕРЦІНА

129

грн

150 грн

2

4,3
ББ

6,0 ББ

180 грн

4

Шампунь DF5 проти лупи
та випадіння волосся для чоловіків
200 мл, 4001002

300 грн

7,3 ББ

219 грн

АЙН
ДИЗ
Й
И
В
НО
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ЖІНКИ ОБИРАЮТЬ

НАДІЙНИХ

3
1

Гель-спрей для
укладки волосся
Hegron

2

75 мл, 4016008

250 грн

5,5 ББ

165 грн
2

Гель-спрей для
укладки волосся
Hegron
150 мл, 4016007

400 грн

9,3 ББ

279 грн
3

1

Гель-спрей для
укладки волосся
Hegron
300 мл, 4016006

540 грн

СУПЕРЦІНА
грн

329
192

10,9
ББ

Втомилася постійно
заглядати в дзеркальце,
перевіряючи вигляд зачіски?
Професійний гель-спрей позбавить
тебе зайвих хвилювань! Завдяки високому
вмісту спирта, він миттєво випаровується
з волосся, що дозволяє швидко і надійно
зафіксувати навіть складну зачіску і кожну
окрему прядку. На відміну від лаків, гель
легко вичісується, не залишаючи на волоссі
неприємного білого нальоту.
Після нанесення локони не втрачають
природньої еластичності,
тож укладка виглядатиме
живою і привабливою.
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2

3

4

для сухої, зрілої
або чутливої шкіри

для проблемної
шкіри

для більш світлого,
рівного та свіжого
кольору обличчя

для заспокоєння,
живлення та
відновлення шкіри

Мода. Назавжди.»

ЕФЕКТ:
#будьмознайомі

BFF Cosmetics (Beauty Fashion Forever)
була створена як компанія з виробництва та продажу косметичної продукції в 2010 році в Стамбулі командою з
39-річним досвідом роботи в косметичній сфері. На сьогоднішній день BFF
має величезний штат співробітників та
володіє власним потужним заводом
площею 10 000 м².
Чудові серії засобів під брендом PETITE
MAISON для догляду за обличчям, волоссям і тілом відрізняються багато-

функціональністю та ефективністю,
підходять для будь-якого віку, мають
легкі текстури та не викликають алергічних реакцій.
BFF Cosmetics також визнано одним з
найнадійніших та найдосвідченіших у
світі виробників продукції для інших
брендів і торгових марок. Саме завдяки BFF ми можемо насолоджуватися
високою якістю багатьох засобів по догляду UNICE.

• звужені пори
• чисте, сяюче обличчя

ЕФЕКТ:

ЕФЕКТ:

• глибоко очищена та
• відновлення
• гладеньке обличчя,
надійно захищена шкіра
природного жирового
красивий рівний тон
балансу шкіри
• покращення загального • зволожене, свіже
обличчя
• зменшення недоліків
стану і вигляду шкіри

• перлинна пудра
відновлює клітини
• сіль Мертвого моря
шкіри
• олія чайного дерева • гліколева кислота
покращує захисні
• поліакрилова кислота,
знищує бактерії, що
прискорює процеси
функції шкіри, зменшує
що міститься в перлах,
призводять до появи
оновлення клітин шкіри,
шорсткість і запалення
живить шкіру
акне
стимулює вироблення
• мінерали, що містяться
• екстракт троянди
• екстракт зеленого
колагену
в солі, прекрасно
ретельно зволожує
чаю позбавляє від
• екстракт кореня
зволожують і
та заспокоює,
прищів та вугрів
солодки відбілює шкіру
пом’якшують
зменшуючи
• зменшує запальні
• підтримує оптимальний
почервоніння
процеси, робить
рівень вологи в клітинах • подрібнений овес
є ефективним у боротьбі
та подразнення
менш помітними
шкіри
з тьмяністю і сухістю
шрами та інші
шкіри
недосконалості шкіри

Маска-плівка
для обличчя, 120 мл
1
2
3
4
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ЕФЕКТ:

3409010 – Очищаюча
3409011 – Нормалізуюча
3409012 – Відбілююча
3409013 – Розслаблююча

Будь-яка за:

200 грн

СУПЕРЦІНА

119

грн

«Краса.

1

3,9
ББ
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ПОЖИВНИЙ МІКС
ВІТАМІНІВ

4

1

5
3

4

Гель-пілінг

170 мл, 3409002

140 грн

СУПЕРЦІНА
грн

79

2

• Біла глина оновлює шкіру
• Екстракт огірка зволожує
та заспокоює
• Саліцилова кислота знімає
запалення та почервоніння

3
1

Міцелярна вода
з екстрактом огірка
250 мл, 3409007

125 грн

3,0 ББ

90 грн
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2

Маска для обличчя
125 мл, 3409003

140 грн

3,3 ББ

99 грн

Засіб по догляду
за шкірою обличчя
3в1
100 мл, 3409008

140 грн

3,3 ББ

99 грн

Крем для обличчя
з колагеном
100 мл, 3409001

140 грн

СУПЕРЦІНА

79

Натуральні екстракти та косметичні кислоти
для очищення шкіри!
ЕКСТРАКТ
ОГІРКА
зволожує
та заспокоює шкіру,
пом’якшує запалення

ЛИМОННА
КИСЛОТА
відлущує та відбілює
шкіру, підвищує її
пружність, стягує пори

ЕКСТРАКТ М’ЯТИ
ПЕРЦЕВОЇ

МОЛОЧНА
КИСЛОТА

очищає та тонізує
шкіру, зміцнює судини,
виводить токсини та
нормалізує роботу
сальних залоз

омолоджує та
вирівнює шкіру, звужує
пори та зменшує
дрібні зморшки, усуває
запалення

ЯБЛУЧНА
КИСЛОТА

САЛІЦИЛОВА
КИСЛОТА

має антиоксидантні,
очищаючі та
протизапальні
властивості

знімає запалення
та почервоніння,
виявляючи
антисептичну та
антибактеріальну дію

грн

5

• прекрасно омолоджує та живить
• багата формула з вітаміном Е, екстрактом огірка, листям м’яти і олією
чайного дерева значно покращує загальний стан шкіри обличчя
• екстракт огірка глибоко живить шкірний покрив
• ефірна олія м’яти заспокоює, знімаючи подразнення і запалення
• комбінація 5 корисних кислот підсилює омолоджуючу дію колагену,
підтримує пружність шкіри

2,6
ББ

2,6
ББ

ГЛІКОЛЕВА
КИСЛОТА

використовується
для зменшення
зморшок, видалення
пігментних плям,
глибокого очищення
шкіри

АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА

є антиоксидантом,
скорочує пігментацію
та покращує
еластичність шкіри

197

ЕКСТРАКТ

ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК
ДЛЯ КРАСИ ТА МОЛОДОСТІ

2

4

3

1

• eкстракт виноградних кісточок є сильним
антиоксидантом, завдяки чому захищає шкіру
від сонця та шкідливої дії навколишнього
середовища
• уповільнює процеси старіння, підвищуючи
пружність та еластичність шкіри
• глибоко живить та зволожує шкіру звужує пори,
знижує активність сальних залоз
• зменшує запалення, набряки та ознаки втоми
• має протигрибкову та бактерицидну дію
4

Гель-пілінг

170 мл, 3409009

140 грн

3,3 ББ

99 грн
5

Засіб по догляду за
шкірою обличчя 3 в 1

100 мл, 3409005

140 грн

3,3 ББ

99 грн
198
198

2

Міцелярна вода
250 мл, 3409004
125 грн 3,0 ББ

90 грн

3

Двофазна рідина
для зняття макіяжу з очей
110 мл, 3419003

5

140 грн

СУПЕРЦІНА

79

грн

1

2,6
ББ

Крем з колагеном
100мл, 3409006
140 грн 3,3 ББ

99 грн

199
199

ЧОЛОВІЧА
ЗОНА КОМФОРТУ

Гель для гоління не піниться та сприяє
максимально комфортному і точному
голінню. Спеціальна формула з
алантоїном і пантенолом моментально
зволожує шкіру та освіжає її.

1

2

1

Гель для гоління UNICE

200 мл, 3422010

100 грн

2,3 ББ

69 грн
2

Бальзам після гоління зволожує та
заспокоює шкіру завдяки збагаченій
гліцерином і ментолом формулі, а
приємний аромат надовго наповнить
енергію.

200
200

Бальзам після
гоління UNICE
100 мл, 3422011

90 грн

2,0 ББ

59 грн

201
201

ВИБУХ

Спрей для тіла

Крем для рук

Освіжаючий аромат
спрею сповнить
енергією на цілий день!

Захищає шкіру рук від негативних
зовнішніх факторів та робить
її м’якенькою, не залишаючи
відчуття липкості. Завдяки
зволожувальним властивостям
масла ши і гліцерину забезпечує
рукам необхідний щоденний
догляд.

СТИГЛИХ ФРУКТІВ
2

7

5

10
1
6
4
9

3
8

Рідке мило для рук, 300 мл

1
6

3405005 – «Гранат»
3405006 – «Рожевий грейпфрут»

Будь-яке за:

100 грн
202

2,5 ББ

75 грн

2
7

Гель для душу, 400 мл

3402012 – «Гранат»
3402013 – «Рожевий грейпфрут»

Будь-який за:

130 грн

3,1 ББ

94 грн

3
8

Крем для рук, 75 мл

3403006 – «Гранат»
3403007 – «Рожевий
грейпфрут»

Будь-який за:

80 грн

1,6 ББ

49 грн

Спрей для тіла, 155 мл
4
9

3441007 – «Гранат»
3441008 – «Рожевий грейпфрут»

Будь-який за:

115 грн

2,6 ББ

79 грн

Лосьйон для тіла, 255 мл
5
10

3408010 – «Гранат»
3408011 – «Рожевий грейпфрут»

Будь-який за:

115 грн

2,6 ББ

79 грн

203

КОХАННЯ

Лосьйон для тіла
Гель для душа

З ПЕРШОГО ДОТИКУ

Гліцерин та вітамін Е
живлять шкіру та
підтримують її водний
баланс протягом
усього дня.

Ніжно піклується
про шкіру, лишаючи її
шовковистою та глибоко
зволоженою.

Мило для рук
Особлива формула,
збагачена екстрактом
алое вера, м’яко очищає
руки та дарує приємний
аромат.

2

7

5
10
4

9
6

1
8
3

Рідке мило для рук, 300 мл
6

3405007 – «Чарівна півонія»
3405008 – «Квіткова магія»

Будь-яке за:

100 грн
204

Гель для душу, 400 мл

2

2,5 ББ

75 грн

7

3402014 – «Чарівна півонія»
3402015 – «Квіткова магія»

Будь-який за:

130 грн

8

СУПЕРЦІНА

79

грн

1

3

2,6
ББ

Крем для рук, 75 мл

3403008 – «Чарівна півонія»
3403009 – «Квіткова магія»

Будь-який за:

80 грн

1,6 ББ

49 грн

Спрей для тіла, 155 мл
4
9

3441009 – «Чарівна півонія»
3441010 – «Квіткова магія»

Будь-який за:

115 грн

2,6 ББ

79 грн

5
10

Лосьйон для тіла, 255 мл
3408012 – «Чарівна півонія»
3408013 – «Квіткова магія»

Будь-який за:

115 грн

2,6 ББ

79 грн
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ІНТЕНСИВНИЙ КУРС
ДЛЯ ШИКАРНОГО
ВОЛОССЯ
Регулярне використання
шампунів та кондиціонерів
Petite Maison
задовольнить потреби
навіть найвибагливішого
волосся.

Екстракт водорості
Isochrysis Galbana ефективно
протидіє випадінню
і відновлює локони
від коренів до
кінчиків

5

Обирай серію саме для
себе – твоє волосся теж
хоче сяяти здоров’ям!

4

Швидкий результат:
сильне і гладке волосся
та зміцнена структура.

3

Кондиціонер
Petite Maison, 200 мл

2
4
1

5
6

Будь-який за:

Пшеничний
протеїн сповнить
силою і красою
пошкоджене та
ламке волосся

115 грн

СУПЕРЦІНА
грн

69

Безсульфатний
шампунь Petite
Maison, 300 мл

1
2
3

3416006 – Для пошкодженого
та ламкого волосся
3416007 – Для об’єму волосся
3416008 – Проти випадання
волосся

3401006 – Для пошкодженого та ламкого волосся
3401007 – Для об’єму
волосся
3401008 – Проти
випадання волосся

2,3
ББ

6

Будь-який за:

135 грн

3,3 ББ

99 грн
206

Олія камелії
надасть прядкам
більш об’ємний
вигляд

207

1

іла

2

лосся
ля во

Для т

Д

Екстракти кропиви,
алое, шавлії та інших
лікарських рослин
активізують ріст та
зміцнюють структуру
волосся, попереджають
випадіння, позбавляють від
лупи та нормалізують рівень
жирності.

Потіш себе східною процедурою культури хамам,
не виходячи з дому! Делікатні пілінги принесуть
користь тілу і душі, подовжать молодість шкіри та
подарують справжнє естетичне задоволення. А який
з ароматів вибереш ти: дивовижної чайної троянди
або чуттєвого мускусу?

8

6

Комплекс олій
макадамії та жожоба,
а також рослинні
екстракти відновлюють
структуру волосся та
підсилюють його ріст,
борються з сухістю та
ламкістю, повертають
волоссю енергію та
природний блиск.

7
1

Шампунь Herbal Therapy для
нормального та сухого волосся
750 мл, 3401004

Шампунь Herbal Therapy для
нормального та жирного волосся

2

750 мл, 3401005

180 грн

180 грн

129 грн

СУПЕРЦІНА
грн

99

4,3 ББ

3,3
ББ

Для
4

Для нігтів
3
3

5

Засіб для зняття
лаку зі спонжем

Бальзам
для губ, 10 г

70 мл, 3411001

80 грн

2,0 ББ

59 грн
208

губ

4
5

3437004 – Ванільний бурбон
3437007 – Цукрова вата

Будь-який за:

150 грн

3,7 ББ

111 грн

Скраб
для тіла, 500 мл
6
7

3407001 - Мускус
3407002 - Троянда

Будь-який за:

255 грн

6,3 ББ

189 грн

8

Парфумований спрей
для тіла, 200 мл
3441006 - Мускус

185 грн

4,6 ББ

139 грн

209

ЧИСТОТА

ДО КІНЧИКІВ ПАЛЬЦІВ

5

4
3

2

1

1

Гель для інтимної гігієни
500 мл, 3405004

155 грн

3,6 ББ

109 грн
210

Профілактична
зубна паста, 130 г

3412003

90 грн

3

Гель-скраб для тіла
250 мл, 3407003

2,0 ББ

60 грн

190 грн

СУПЕРЦІНА

99

грн

2

3,3
ББ

Піна для ванни UNICE, 250 мл
4 3424001 – З ароматом полуниці
5 3424002 – З ароматом манго

Будь-яка за:

115 грн

2,8 ББ

84 грн

211

«Ефективність,

ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ»

• приховує вени, шрами, веснянки,
плями та інші дефекти на шкірі
• вирівнює тон, забезпечує здоровий
вигляд шкіри
• надає рівний природній відтінок
засмаги
• прекрасно зволожує, роблячи шкіру
бархатистою та гладенькою
• водостійка формула легко
наноситься та довго тримається

4310001
01

4310002
02

4310003
03

#будьмознайомі
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З тих пір не змінився ані склад, ані упаковка продукту, а мигдальне молочко
стало візитною карткою бренду. Продукція BEBAK добре відома майже
кожному в Туреччині, а її ефективність
і якість перевірено поколіннями.
В каталозі UNICE представлений широкий асортимент товарів Sora: від декоративних beauty-фарб для волосся
до парфумованих део-спреїв. Ми також
впевнені, що вас приємно здивує новинка цього каталогу – активні креми
по догляду за обличчям Sora Care.

Тонуючий спрей для
ніг та тіла, 75 мл
Будь-який за:

250 грн

СУПЕРЦІНА

149

грн

Історія успіху Sora Cosmetics розпочалася з 1981 року, коли компанія відкрила виробництво першого в Туреччині
аерозольно-наповнювального обладнання. Стрімко розвиваючись, в 2000ному році Sora стала одним з найбільших гравців на косметичному ринку не
тільки Туреччини, але й за кордоном.
В 2011 році Sora Cosmetics придбала
добре відому в Туреччині велику компанію і сам бренд BEBAK, який випустив своє перше легендарне молочко
з мигдалем у далеких 1890-х роках.

4,9
ББ

213

КОМПЛЕКСНИЙ
ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ

• видаляє надлишок шкірного сала,
запобігає жирному блиску та
делікатно очищає шкіру
• вітамін Е глибоко зволожує
шкірний покрив
• прекрасний вигляд матової шкіри

• глибоко проникає в пори та очищає шкіру від
бруду, макіяжу та шкірного сала
• формула з вітаміном Е, соняшниковою олією
та мигдальною есенцією не пересушує шкіру
• екстракт ромашки чинить заспокійливу дію
та знімає запалення здорова, свіжа та гладенька
шкіра

1

7

3
2

4

6

5

7

Засіб для зняття
макіяжу з очей та губ
150 мл, 4319003

220 грн

ДЛЯ
ЖИРНОЇ
ШКІРИ

Очищаючий тонік, 250 мл

1 4309002 – Для жирної шкіри
3 4309003 – Для сухої шкіри
5 4309004 – Для нормальної та змішаної шкіри

214

ДЛЯ
СУХОЇ
ШКІРИ

Будь-який за:

160 грн

3,8 ББ

115 грн

5,3 ББ

159 грн
ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЇ
ТА ЗМІШАНОЇ
ШКІРИ

• оживляє шкіру, ефективно очищаючи
її від бруду та шкірного жиру
• вітамін Е підтримує водний баланс
шкіри та регулює виділення себуму

Освіжаючий гель для вмивання, 200 мл Будь-який за:

2 4309005 – Для жирної шкіри
4 4309006 – Для сухої шкіри
6 4309007 – Для нормальної та змішаної шкіри

160 грн

3,8 ББ

115 грн

215

ЦІЛЮЩА СИЛА

2

1
1

МИГДАЛЮ

Трояндова вода

Олія мигдалю - найкраща з олій для чутливої, обвітреної та дуже сухої шкіри, що володіє
унікальними пом’якшуючими властивостями. Маючи у складі необхідні для шкіри вітаміни
А, Е і F, вона насичує шкірний покрив корисними речовинами і живлющою вологою,
нормалізує діяльність сальних залоз, запускає процес регенерації клітин. Крім того,
масло мигдалю швидко усуває лущення і допомагає при сухій екземі, а також бореться з
куперозом і судинними зірочками.

215 мл, 4309001

120 грн

2,6 ББ

79 грн
2

Мигдальне молочко
для зняття макіяжу
215 мл, 4319001

150 грн

6
5

3,6 ББ

109 грн
5

Універсальний
зволожуючий крем
з олією мигдалю
70 мл, 4303002

130 грн

СУПЕРЦІНА
грн

69

4

6

2,3
ББ

Зволожуюче молочко
для тіла з екстрактом
мигдалю
175 мл, 4308001

140 грн

3

3,3 ББ

99 грн
7

Крем для рук і тіла, 200 мл

3 4303003 – З екстрактом мигдалю
4 4303005 – З екстрактом троянди

Будь-який за:

180 грн

216

4,3 ББ

129 грн

7

Вологі серветки для зняття
макіяжу з екстрактом
мигдалю
20 шт, 4306001

60 грн

1,5 ББ

45 грн

217

БЛИСК

ГЛАДКІСТЬ БЕЗ ОБТЯЖЕННЯ

СИЛЬНОГО ВОЛОССЯ

• арганова олія глибоко живить
і зволожує
• усуває проблему посічених кінчиків
• робить волосся м’яким, гладким та
слухняним

2

3

1

Арганова олія для волосся
100 мл, 4316001

270 грн

СУПЕРЦІНА
грн

169

5,6
ББ

3

4

ВІДНОВЛЕННЯ ВІД КОРЕНІВ
ДО КІНЧИКІВ

• інтенсивно зволожує, живить та зміцнює
волосся
• дарує чудовий блиск і м’якість
• еластин і колаген сприяють відновленню
пружності та запобігають ламкості

• завдяки омега-3 і омега-9 відновлює
пошкоджене волосся
• сприяє поліпшенню пружності волосся і
запобігає ламкості
• робить волосся сяючим і слухняним,
глибоко проникаючи в структуру

Двофазний кондиціонер
для волосся, 160 мл

218

1 4316002 – Протеїн-еластин
2 4316003 – Арган-кератин

Будь-який за:

190 грн

4,6 ББ

139 грн

БЛИСКУЧИЙ ЗАХИСТ
• дарує блиск від коренів
до кінчиків волосся
• захищає від негативного
впливу навколишнього
середовища
• робить волосся м’яким
і пружним, полегшує
розчісування
• рекомендується для сухого та
пошкодженого волосся

4

Олія для волосся
з кератином
100 мл, 4316004

250 грн

СУПЕРЦІНА

149

грн

М’ЯКЕ ЗМІЦНЕННЯ

4,9
ББ

219

4

ТВОЄ ВОЛОССЯ
ВАРТЕ НАЙКРАЩОГО

3
2

1

Мрієш швидко сповнити прядки
вражаючим блиском?
Всього 5 хвилин - і кондиціонер
від BEBAK з подвійним вмістом
кератину приємно порадує твоє
волосся! Він здатен подарувати
прядкам не тільки красу, а й
користь: зволожити, полегшити
розчісування, розгладити волосся і
зробити його більш еластичним та
м’якеньким на дотик.

1

СИЛА У
ВІДНОВЛЕННІ
СТРУКТУРИ

Кондиціонер для волосся
з амінокератином
200 мл, 4316005

170 грн

СУПЕРЦІНА
грн

79

220

2,6
ББ

• амінокислота аргінін
відновлює структуру
та оновлює ламке і
пошкоджене волосся
• рослинні протеїни
з кукурудзи,
пшениці та соєвих
білків повертають
доглянутий вигляд
тьмяним прядкам
• зволожує та зміцнює
волосся

• кератин зволожує і
поліпшує загальний
вигляд волосся
• протеїн шовку сповнює
м’якістю і блиском кожну
прядку
• волосся стає доглянутим і
розкішним

Шампунь для волосся,
200 мл

• колаген інтенсивно
живить і наповнює
прядки вологою
• біотин та екстракт
кінського каштана
захищають волосся
від випадіння
• покращує щільності
волосин, повертає
міцність пошкодженому
волоссю

2 4301001 – З протеїном та аргініном
3 4301002 – З шовком та кератином
4 4301003 – З колагеном та біотином

Будь-який за:

150 грн

СУПЕРЦІНА

72

грн

УКТ
ИЙ ПРОД
ІДЕАЛЬН
ТИПІВ
ДЛЯ ВСІХ
ВОЛОССЯ

СИЛА У
ПОКРАЩЕННІ
СТАНУ

СИЛА В
ЖИВЛЕННІ

2,4
ББ

221

2

ЖИВЛЕННЯ ТА ПРИРОДНИЙ
ДОГЛЯД ЗАВДЯКИ
ПРОТЕЇНАМ КУКУРУДЗИ,
ПШЕНИЦІ ТА СОЇ

3

ЛЕГКЕ РОЗЧІСУВАННЯ
ТА ШОВКОВИСТЕ
ВОЛОССЯ

ЗМІЦНЕННЯ
ВОЛОССЯ ТА ЗАХИСТ
ВІД ВИПАДІННЯ

Термінова зустріч або раптове побачення? Потрібно виглядати бездоганно тут і
зараз? Немає часу помити голову? Без паніки: сухі шампуні від BEBAK врятують
тебе у будь-якій ситуації! Кілька пшиків миттєво освіжать прядки і створять
об’єм на жирному волоссі без миття голови.
Шампунь швиденько позбавить жирного блиску, поверне зачісці живий вигляд.
Більш того, формула цих рятівників не обтяжує волосся, а п оживні компоненти у
складі піклуються про стан локонів. Подовжити чистоту та свіжість зачіски відтепер
не потребує ані часу, ані зусиль!
Сухий шампунь
для волосся, 200 мл
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1 4301004 – З протеїном та аргініном
2 4301005 – З шовком та кератином
3 4301006 – З колагеном та біотином

Будь-який за:

170 грн

4,3 ББ

129 грн

4

ГОЛОВНЕ В
БУДЬ-ЯКІЙ ЗАЧІСЦІ

Бажаєш мати зачіску на мільйон,
як у справжньої зірки? Кремовий
кондиціонер-мус створений виконувати
заповітні мрії жінок!
Його корисна формула швидко
відновлює тьмяне та втомлене волосся.
Молочний протеїн у складі продукту
глибоко живить та зволожує сухі прядки,
підтримуючи належний водний баланс
волосся.
Амінокислоти сповнюють здоров’ям і
чудовим блиском. Ідеальний стан локонів,
ніжний вершковий аромат – і ти щодня
в гарному настрої!
4

Кондиціонер-мус для волосся
з молочним протеїном, 200 мл
4316010

200 грн

СУПЕРЦІНА

99

грн

1

ДОГЛЯНУТЕ
ВОЛОССЯ –

3,3
ББ

223

ТВОЇ ВЛАСНІ
МОДНІ СТИЛІСТИ

4

Від цього магічного воску ти отримаєш приголомшливий ефект і розкішний
вигляд! Він легко зафіксує волосся в улюбленому стилі та залишить прядки
вабливо матовими. Чудовий бонус: віск є стійим до змін погодних умов та
фізичної активності, тож можеш займатися спортом у будь-яку погоду, не
хвилюючись за вигляд зачіски. Ідеальний стайлінг - продукт для укладання волосся локонами і для коротких зачісок.

ДЛЯ
ЩОДЕННОГО
ВИКОРИСТАННЯ

3

1

Допоможе створити та
зафіксувати будь-яку
наймоднішу зачіску:
додасть волоссю гнучкості,
а зачісці - об’єму та блиску.
Не лишає жирної плівки та
залишків на волоссі.

Універсальний мус
розроблено для
забезпечення сильної
фіксації різноманітним
зачіскам та одночасно
інтенсивного догляду
за волоссям. Дбайлива
формула м’яко фіксує
локони, не чинить
агресивної дії на
структуру волосся.
Амінокислоти та кератин
у складі надійно
захищають прядки
від пересушування
та впливу високих
температур під час
експериментів з
модними образами.

2

Не маєш часу або бажання
робити складну зачіску, а
вигляд треба мати на всі сто?
Боковий проділ на розпущеному
волоссі або кінський хвіст
стануть хорошим рішенням!
Спрей «вгамує» неслухняне
волосся, а трохи мусу або воску
на прядках у обличчя прибере
пушіння і додасть зачісці
святкового вигляду.

Матовий віск для
укладання волосся
150 мл, 4316007

200 грн

224

5,0 ББ

149 грн

Б’юти-засіб не сплутує прядки і не
пошкоджує структуру волосся
та шкіру голови.
2

Гель-віск для
укладання волосся
150 мл, 4316006

200 грн

5,0 ББ

149 грн

3

Спрей для укладання волосся
ультра сильної фіксації
200 мл, 4316008

200 грн

СУПЕРЦІНА

99

грн

1

Сира і дощова погода не завадить цьому
потужному спрею ретельно оберігати
волосся та підтримувати ідеальний стан
зачіски впродовж усього дня.

3,3
ББ

4

Мус для укладання волосся
екстра сильної фіксації
200 мл, 4316009

200 грн

5,0 ББ

149 грн
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СИЛА

Формула з корисними жирними
кислотами, Омега 3-6-9 і вітамінами
групи В забезпечує посилений
догляд і глибоке живлення

4
5

В НІЖНОСТІ

6

7

8

1
2

Крем з олією чайного дерева глибоко
зволожує та захищає шкіру, запобігає її сухості.
Завдяки своїм антисептичним та протизапальним
властивостям, олія чайного дерева ефективно
бореться з почервоніннями, прищами та іншими
висипаннями, усуває свербіж.
3

Завдяки омолоджуючим
властивостям арганової
олії крем ефективно
розгладжує зморшки,
сприяє регенерації
пошкоджених клітин та
попереджає передчасне
старіння. Запобігає сухості,
підвищує еластичність та
дарує шкірі шовковисту
м'якість.

Натуральний
ефективний
протигрибковий та
антибактеріальний
догляд, чинить
заспокійливу дію

Олія ши і боби
какао прекрасно
пом'якшують та
розгладжують шкіру
рук, прибирають
почервоніння

Авокадо містить
багаті жирні
кислотиантиоксиданти
для інтенсивного
зволоження

4
5
6
7
8

Гідроксид калію, вітамін Е,
жирні кислоти і протеїни відмінно
захищають та насичують шкіру
вологою

Крем для рук, 40 мл

4303011 – Кокос і ваніль
4303012 – Лайм і авокадо
4303013 – Ши і какао
4303014 – Мигдаль і мед
4303015 – Ягода асаї та чорниця

Будь-який за:

100 грн

2,3 ББ

69 грн

9
10
11

ІДЕАЛЬНО
ДЛЯ СУМОЧКИ

Крем для рук і тіла, 20 мл

Завдяки екстракту алое вера крем інтенсивно зволожує
і живить шкіру, збагачуючи її живильними речовинами.
Захищає від впливу зовнішніх подразників та відновлює
природній здоровий вигляд шкіри.
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1 4308002 – З олією чайного дерева
2 4308003 – З аргановою олією
3 4308004 – З екстрактом алое вера

Будь-який за:

160 грн

4,0 ББ

120 грн

10
11

4303001 – З екстрактом мигдалю
4303010 – З оливковою олією
4303004 – З екстрактом троянди

Будь-який за:

40 грн

СУПЕРЦІНА

18

грн

Зволожуючий крем для
обличчя та тіла, 300 мл

9

0,6
ББ

227

ЧОЛОВІЧИЙ
ХАРАКТЕР
Аромати для чоловіка, вчинки якого втілюють впевненість і надійність.
Елегантні ноти підкреслюють складну структуру композиції, що по
глибині не поступається сучасному чоловіку.
Поєднання інгредієнтів в одеколонах MORFOSE надихає діяти і дарує
впевненість в собі, допомагаючи бути собою кожен день і кожну годину.

2

1

DANGER SPORTIVE

4841002
деревні, квіткові
Верхні ноти: лимон, соснове
дерево, квіткові ноти
Ноти серця: квіткові ноти
Шлейфові ноти: мускус,
амбра, деревні ноти

MANLY SPORT

4841003
деревні, квіткові
Верхні ноти: лимон
Ноти серця: конвалія,
жасмин
Шлейфові ноти: мускус,
амбра, боби тонка

228

Чоловічий одеколон-спрей, 125 мл
2
1

4841002 – Danger sportive
4841003 – Manly sport

Будь-який за:

230 грн

5,6 ББ

169 грн

229

10%

ІСТОРІЯ

ВИСОКА
КОНЦЕНТРАЦІЯ
ПАРФУМЕРНОЇ
КОМПОЗИЦІЇ

ЗАХОПЛЕННЯ

Парфумовані део-спреї ЄС1 – ідеальні супутники для
активних та драйвових. Вони не тільки вбережуть від
неприємного запаху і слідів поту, але й надовго огорнуть
легкими ароматами справжніх парфумів.
Тонкі фруктові або вабливо деревні? Ніжні квіткові чи
акватичні? Обирай свою унікальну композицію!

Парфумований део-спрей для жінок, 200 мл
1
2
3
4

4823002 – Infinity
4823003 – Intense Emotion
4823008 – Angel
4823009 – Pink Sweet

Будь-який за:

220 грн

5,3 ББ

159 грн
груша, жасмин,
ваніль, праліне

листя чаю,
півонія,
петітгрейн,
мускус

імбир, жасмин,
мандарин,
ваніль,
амбра

зелень, малина,
персик, троянда,
жасмин, сандал
морські ноти,
грейпфрут,
дубовий мох,
лавр
4

морська вода,
м'ята, герань,
табак, амбра

диня, малина,
лимон, ірис,
пачулі

7
6

5

3
1

2

Парфумований део-спрей
для чоловіків, 200 мл
5
6
7

4823006 – Bulls
4823007 – Time Out
4823005 – Snoop

Будь-який за:

220 грн

230

5,3 ББ

159 грн

231

З ВІКОМ

ТІЛЬКИ ГАРНІШАТИ!

дебютн
ціни і
1

• кисневий комплекс глибоко зволожує клітини
шкіри, наповнюючи їх життєвою енергією
• формула з вітаміном В5 і захисними фільтрами
зміцнює структуру шкіри та захищає від
шкідливого впливу вільних радикалів,
УФ-променів і негативних факторів
навколишнього середовища
• ефективно відновлює пошкоджену шкіру
після руйнівного впливу сонячних променів
1

• колаген та еластин значно скорочують кількість
зморшок і тонких ліній, розгладжують шкіру
• комплекс активних компонентів і вітамін С
ефективно відновлюють пружність шкіри,
наповнюючи її силою та енергією молодості
В комплекті лопатка
на магніті – ніколи
не загубиться та
забезпечить гігієнічне
нанесення крему і
захист від бактерій!
4

Освіжаючий денний крем для обличчя
50 мл, 4809001

500 грн

10,0 ББ

299 грн
2

• альфа-гідроксикислоти (АНА) чинять
потужну омолоджуючу дію
• комбінація екстракту ромашки, масла ши,
фукогелю і вітаміну Е для тривалого
зволоження та юнацької свіжості обличчя
2

Відновлюючий нічний крем
для обличчя
50 мл, 4809002

500 грн

4
10,0 ББ

299 грн

50 мл, 4809004

800 грн

3

Омолоджуючий крем для обличчя
50 мл, 4809003

500 грн

232

10,0 ББ

299 грн

16,6 ББ

499 грн

3

• вітамін А і колаген ефективно
підтягують шкіру
• спеціальні кераміди зміцнюють
захисний бар’єр шкіри
• гіалуронова кислота бореться з
процесами старіння, розгладжуючи
зморшки та повертаючи обличчю
молодий і свіжий вигляд

Крем для обличчя
проти зморшок

5

• комбінація олій з насіння жожоба і пасифлори
прекрасно живить шкіру
• вітамін Е і фукогель розгладжують обличчя,
наповнюючи шкіру сяянням зсередини
• багатий склад і УФ-фактор надійно
захищають від втрати вологи і шкідливого
впливу сонячних променів
5

Поживний крем для
обличчя Pearl
50 мл, 4809005

500 грн

10,0 ББ

299 грн

233

ВЕРШКОВА
ДЕГУСТАЦІЯ

Доглядай за собою з насолодою!
Так приємно потішити себе смачною
полуницею або ніжними ароматами
квітів… Серію кремів AMOREpro створено
зі справжньою любов’ю: вершкова
консистенція миттєво вбирається шкірою,
а поживна формула з алое вера
забезпечить тривале зволоження.

4

1
2
3

Крем для рук і тіла
Будь-який за:
Amore, 400 мл

234

1 4803001 – Лаванда
2 4803002 – Магнолія
3 4803003 – Полуниця

120 грн

3,0 ББ

89 грн

Опинитися в приємні моменти життя в
соковитому полоні сонячної полуниці…
Що може бути смачнішим? Парфумований
спрей огорне тіло теплим ароматом стиглих
ягід і подарує справжню полуничну
насолоду!

4

Спрей для тіла
«Полуничний коктейль»
250 мл, 4841001

240 грн

6,0 ББ

179 грн
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КРАСИВА ЗАСМАГА
В БУДЬ-ЯКУ ПОГОДУ

•
•
•
•
•
•

миттєво вирівнює тон, забезпечує привабливий вигляд шкіри і бездоганне покриття
приховує будь-які недосконалості та дефекти (вени, шрами, веснянки, темні плями і т.ін.)
відмінно зволожує, роблячи шкіру бархатистою та гладенькою
водостійка формула прекрасно тримається навіть у спекотну погоду
швидко наноситься та легко змивається водою з милом
зручно носити з собою
1

2

4

3

ВСЕ БУДЕ

ГЛАДКО

У порівнянні з гелями і кремами, пінка для гоління має низку переваг: економна витрата,
відмінні результати при голінні волосся будь-якої довжини, більш надійний захист
вразливої шкіри.
Класичні піни для гоління EC1 враховують специфіку різних типів шкіри і волосяного
покриву, забезпечуючи належний догляд без подразнень та спрощуючи процес гоління.
Вони відрізняються приємною ніжною текстурою та дбайливим впливом на саму шкіру,
лишаючи обличчя та тіло бездоганно доглянутими та зволоженими.

5

6

8

7

1
2
3
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4
5

4810001 – Brulee
4810002 – Coco souffle
4810003 – Honey bronze
4810004 – Nude
4810005 – Rich espresso

6

Будь-який за:

250 грн

6,0 ББ

179 грн

7
8

4822001 – З алое вера для міцної щетини
4822002 – З гліцерином для чутливої шкіри
4822003 – З ментолом для жирної шкіри

Будь-яка за:

135 грн

СУПЕРЦІНА

75

грн

Піна для гоління, 200 мл

Тонуючий спрей для тіла, 75 мл

2,5
ББ

237

Бажаєш швидко і ненадовго створити стильну
яскраву зачіску? Тоді декоративна спрей-фарба
стане для тебе ідеальним рішенням! Унікальна
багатокольорова серія beauty-спреїв AMORE
дозволить легко отримати омріяний колір.
Спрей підходить як для фарбування окремих
прядок, так і для всього об’єму волосся по
всій довжині. Він легко наноситься та
змивається шампунем без зусиль. Тепер
ти можеш постійно експериментувати
і змінювати образи, не завдаючи
шкоди волоссю. Міксуй насичені
кольори, додавай гліттерного
блиску, змінюйся і привертай
захоплені погляди!

12

ИЙ
РОЗКІШН
КОЛІР
ЗОЛОТИЙ
СТИМИ
З ЗОЛОТИ МИ
А
БЛИСКІТК
3

2

4

5

1

6

7

8

9

10

11

13

ОРИГІНАЛЬ
НИЙ
ЗМІШАНИЙ
ЕФЕКТ
З БЛИСКІТК
АМИ
РІЗНОГО КО
ЛЬОРУ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тонуючий спрей для
волосся Amore, 150 мл

4818001 – Чорний
4818002 – Блакитний
4818003 – Мідний
4818004 – Вогняний червоний
4818005 – Золотий
4818006 – Зелений
4818007 – Рожевий
4818008 – Фіолетовий
4818009 – Срібний
4818010 – Білий
4818011 – Жовтий
4818012 – Гліттерний золотий
4818013 – Гліттерний мікс кольорів

Будь-який за:

140 грн

238

3,3 ББ

99 грн
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Освіжувач повітря Garden, 400 мл

АРОМАТИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЗАТИШКУ

4826001 – Антитабак
4826002 – Квітковий букет
4826003 – Малина
4826004 – Морозна свіжість
4826005 – Жасмин
4826006 – Ківі
4826007 – Лимон
4826008 – Бузок
4826010 – Лісова свіжість

10 4826011 – Троянда
11 4826012 – Полуниця
12 4826013 – Тутті-Фрутті
13 4826014 – Ваніль
14 4826015 – Фіалка

Будь-який за:

95 грн

2,3 ББ

69 грн
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СТІЙКІ ТА ПРИЄМНІ
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1
2

«Твій особистий

МАЙСТЕР З КРАСИ»
ОВІ
ОД Н О РА З В
И
К
Т
Е
ШКАРП
ТІ
К
Е
Л
КО М П

ОД Н О РА ЗО ВІ
РУ КА ВИ ЧК И
В
КО М П Л ЕК ТІ

Парафінова терапія
Будь-яка за:
1

#будьмознайомі

2

4110001 – Для ніг (6,5 г + 6 мл)
4103002 – Для рук (5 г + 6 мл)

70 грн

СУПЕРЦІНА
грн

34

Заснована у 1991 році в місті Гдиня
(Польща), сьогодні MARION Sp. z o.o. є
великим виробником прекрасних засобів для обличчя, волосся і тіла, які
широко відомі покупцям у 30 країнах
світу. Компанія володіє власною хімічною лабораторією та піддає кожен
продукт ретельному контролю якості та
дерматологічним випробуванням.
Різноманітні маски для будь-якого типу

242

шкіри обличчя, корисні СПА-процедури
для тіла, професійні засоби по догляду за волоссям – асортимент MARION
вражає і закохує своєю якістю та ефективністю.
В 2015 році компанію було визнано
найкращим польським сімейним підприємством. В тому ж році бренд MARION
отримав престижну нагороду «Газель
бізнесу».

3

1,1
ББ

Після цієї 60-хвилинної процедури - ефект
як від СПА педикюру! Через 7-10 днів
після проведення терапії стопи ніг стають
ідеально гладкими, м’якими і доглянутими.
• комплекс кислот (молочної, гліколевої,
саліцилової) ретельно видаляє верхній шар
епідермісу та стимулює оновлення клітин шкіри
• косметична сечовина інтенсивно зволожує
та захищає шкіру стоп
• екстракт лайма чинить антибактеріальну
та освіжаючу дію, а також сприяє загоєнню
шкірного покриву
3

Відлущуюча
процедура для ніг
2 х 20 мл, 4110002

175 грн

4,3 ББ

130 грн

Ш К А Р П ЕТ К И
ТА А К ТИ В Н А
Р ІД И Н А В
КО М П Л ЕК ТІ
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3

РАЙСЬКИЙ
ДОГЛЯД

Любиш подорожувати і відкривати нові місця? UNICE кличе в захоплюючу
поїздку по екзотичному Тропічному Острову! Повір, це буде дуже корисно!
Ми «спробуємо» надзвичайно смачні фруктові коктейлі в унікальних
гелевих масках і пілінгу для обличчя від польського б’юті-бренду Marion.
Ну що, поїхали?
Перша тропа приводить нас до ніжного
очищення – скрабу з натуральним насінням
ківі та AHA кислотами.
• дрібні частинки насіння ківі дбайливо
відлу-щують мертві клітини і очищають обличчя
• AHA кислоти скорочують зморшки,
покращують еластичність і пружність шкіри

1

1

Відлущуючий скраб з ківі
10 г, 4109025

90 грн

2,1 ББ

64 грн

Наступна наша зупинка – соковита
регенеруюча маска. Тропічна маракуя здивує
відновлювальною силою своїх мінералів,
а екстракт манго подарує шкірі ніжність,
зробить її м’якою і бархатистою на дотик.
• маракуя заспокоює та зволожує
суху шкіру
• екстракт манго розгладжує зморшки,
попереджає старіння та сприяє
ідеальній регенерації
4

Робимо привал, щоб поповнити запаси
вологи. Освіжаюче поєднання екстрактів
кавуна і зеленого чаю помітно покращує
загальний стан шкіри обличчя завдяки
інтенсивному зволоженню, а також
сповільнює процеси старіння.
• багатий вітамінами, вуглеводами і
амінокислотами кавун чудово омолоджує
• зелений чай тонізує, усуває запалення та
покращує стан проблемної шкіри

2
5

Вирушаємо далі на узбережжя Тропічного Острова,
де бананові дерева наповнять нашу шкіру сяянням
та подарують рівний колір обличчя.
• екстракт квітів бананового дерева
глибоко зволожує
• екстракт центелли азіатської стимулює
вироблення колагену
• екстракт лимона для здорового сяйва обличчя

Крокуючи доріжками Острова
в пошуках місцевих ритуалів по
догляду за обличчям, ми виходимо
до живильного джерела Pina Colada.
Екстракт ананаса і кокосова вода
забезпечать шкірі належне живлення
і подбають про здоров’я обличчя.
• екстракт ананаса глибоко
зволожує і оживляє втомлену
шкіру
• кокосова вода ефективно
очищає пори і живить

Гелева маска, 10 г
3
4
5

4109026 – Поживна з кокосовою водою
4109027 – Регенеруюча з манго і маракуєю
4109028 – Зволожуюча з екстрактом кавуна
4109029 – Відновлююча з бананом і лимоном

Будь-яка за:

90 грн

244

43

Ціна по
акції

грн

2

1+1=3*

2,1 ББ

64 грн

* мається на увазі придбання 3-х продуктів
за ціною 2-х зі с. 244-245
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ЛЮБОВ

ЗІГРІВАЮЧА-ОЧИЩАЮЧА
МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

• ретельно очищає шкіру, м’яко зігріває та розгладжує
• вулканічна глина позбавляє пори від забруднень
та надлишку шкірного жиру
• провітамін В5 попереджає надмірний кератоз
епідермісу, забезпечує оптимальне зволоження,
заспокоює та пом’якшує подразнення

для комбінованої, жирної та
схильної до акне шкіри

ЧИСТА

3

1
2

РЕГЕНЕРУЮЧА ТА ПІДВИЩУЮЧА
ПРУЖНІСТЬ МАСКА

• регенерує та підвищує пружність шкіри
• коензим Q10 розгладжує мімічні зморшки
та попереджає появу нових
• вітамін С покращує колір та уповільнює
процес старіння шкіри
• вітамін Е нейтралізує шкідливу дію вільних
радикалів та чудово зволожує шкіру,
роблячи її більш еластичною

для зрілої

шкіри 35
+

4

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
МИТТЄВИЙ ЛІФТИНГ

6

Ароматні фруктові маски-плівки миттєво очищають пори, вбираючи у себе надлишок шкірного жиру та видаляючи мертві клітини шкіри та інші забруднення. Вони прекрасно підтягують та живлять, залишаючи обличчя бездоганно
гладеньким, а шкіру – м’якою та оксамитовою.

1 4109011 – Очищаюча
2 4109012 – Зволожуюча
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Будь-яка за:

65 грн

СУПЕРЦІНА

39

грн

Маска-плівка
для обличчя, 18 мл

1,3
ББ

типів
шкір
и

Екстракт
гібіскуса, олія
Моной та
Hydro Complex
зволожують шкіру,
роблячи її більш
еластичною.

для в
сіх

Екстракти
ананаса та
персика прекрасно
очищають та
освіжають
шкіру.

для вс
іх типів
шкіри

5

• ефективно бореться зі зморшками
та відновлює шкіру
• гіалуронова кислота глибоко зволожує
шкіру та підвищує її еластичність
• екстракт вишні розгладжує дрібні
зморшки, підтягує та зміцнює шкіру
• ментол дає відчуття свіжості та оновлення
ПОЖИВНО-ЗВОЛОЖУЮЧА
МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

• прекрасно живить та насичує шкіру
вологою, відновлює її пружність
• екстракт меду пом’якшує шкіру, надаючи
їй шовковисту гладкість
• олія солодкого мигдалю заспокоює шкіру,
заповнює нестачу ліпідів, зміцнюючи її
природну захисну функцію

Маска для обличчя
Mаrion SPA, 7,5 мл
3
4
5
6

4109005 – Зігріваюча-очищаюча
4109006 – Регенеруюча
4109007 – Миттєвий ліфтинг
4109008 – Поживно-зволожуюча

Будь-яка за:

35 грн

0,8 ББ

25 грн
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1

КРАЩІ ДРУЗІ

4

Не варто бути на ногах із глиняною
маскою на обличчі: вона важка
і у вертикальному положенні тіла
відтягує шкіру вниз. Тому лягай та
розслабляйся!

ТВОЄЇ КРАСИ

ДЛЯ
ЖИРНОЇ ТА
НОРМАЛЬНОЇ
ШКІРИ

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ЗЕЛЕНОЮ ГЛИНОЮ

ОЧИЩАЮЧА МАСКА З ГЛИНИ

• ідеально відповідаючи формі обличчя, швидко та просто
наноситься
• глибоко очищає шкіру, відновлює її здоровий та сяючий вигляд
• рослинний комплекс Polyplant Anti-Seborrhoea®, бетаїн та
алантоїн живлять, розгладжують та пом’якшують шкіру обличчя

• біла глина поглинає забруднення
• бамбукове вугілля прибирає надлишок
шкірного жира
• пілінгуючі частинки стимулюють
мікроциркуляцію та очищують пори

5

УЛЬТРА ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА
2

• мигдаль, гліколева та молочна кислоти
прискорюють утворення гіалурону в шкірі,
живлять та підтягують
• олія ши відновлює тьмяну, втомлену шкіру

ДЛЯ
ВТОМЛЕНОЇ
ТА ЗРІЛОЇ
ШКІРИ

ЛІФТИНГОВА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

АНТИВІКОВА МАСКА
• багата на кислоти Омега 3, 6 та 9 олія баобаба
регенерує, заспокоює та пом’якшує шкіру
• антиоксидант коензим Q10 активно бореться зі
зморшками, зволожуючи чутливу зону навколо очей

• надзвичайно зручна маска-патч з тканини ефективно
розгладжує та оживляє шкіру обличчя, бореться зі зморшками
• інноваційний активний компонент PERMALANTM та екстракт вишні
прекрасно підтягують, зміцнюють шкіру та видаляють дрібні зморшки
• вітамін С покращує колір шкіри та уповільнює процеси старіння
• вітамін Е нейтралізує шкідливий вплив вільних радикалів,
глибоко зволожує шкіру, роблячи її більш еластичною

ЗМІЦНЮЮЧА ЛІФТИНГ-МАСКА

3

• олії Інка-інчі та аргани живлять, покращують
пружність та еластичність шкіри
• екстракт красного вина зупиняє процес старіння
клітин шкіри і захищає від негативного впливу
навколишнього середовища
• олія ши відновлює тьмяну, втомлену шкіру
ЗАСПОКОЮЮЧА ТА ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА
• олії чорної смородини та аргани глибоко живлять
шкіру та захищають її від дії вільних радикалів
• алантоїн і вітамін С загоюють подразнення та
почервоніння, покращуючи колір обличчя
МАСКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ СУДИН
• гранат активує процеси регенерації шкіри і
прискорює загоєння ранок і подразнень
• рослинний комплекс (кінський каштан, ліщина
віргінська, плющ, виноградне вино) зміцнює
кровоносні судини та зменшує видимість
судинної сіточки, підкріплюючи клітини шкіри

Мультимаска 2 в 1, 5 г+5 мл
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1 4109021 – Очищення та зволоження
2 4109022 – Ліфтинг проти зморшок
3 4109023 – Зміцнення та заспокоєння

Будь-яка за:

65 грн

1,6 ББ

49 грн

ЗВОЛОЖУЮЧЕ-ПОЖИВНА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
• тканинна маска забезпечує глибоке живлення та регенерацію
шкіри обличчя
• протеїни шовку покращують тонус та надають ідеальної
гладкості та м’якості
• комплекс вітамінів А, Е та Н затримує та регулює водний баланс
шкірного покриву, покращує колір обличчя, а також прекрасно
зволожує, розгладжує та зміцнює

ГЛИБОКООЧИЩАЮЧА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
• завдяки активному кератолічному ферменту м’яко видаляє
ороговілі клітини епідермісу без необхідності тертя шкіри
• екстракт персика зм’якшує, освіжає та регенерує шкіру,
стягує розширені пори
• алантоін прискорює регенерацію, заспокоює подразнення,
забезпечує оптимальне зволоження та розгладжування шкіри

Маска-патч Mаrion SPA
4
5
6
7

4109001 – З зеленою глиною, 20 г
4109002 – Ліфтингова, 15 мл
4109003 – Зволожуюче-поживна, 15 мл
4109004 – Глибокоочищаюча, 15 мл

6

ДЛЯ
СУХОЇ ТА
КОМБІНОВАНОЇ
ШКІРИ

7

ДЛЯ
ВСІХ ТИПІВ
ШКІРИ

Будь-яка за:

90 грн

2,1 ББ

64 грн
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• пластир для носа видаляє забруднення
в порах, зменшує виділення шкірного жиру та
попереджає виникнення вугрів
• активоване бамбукове вугілля звужує та
очищає пори, чинить бактерицидну та
очищаючу дію гамамеліс вірджинський має
освіжаючі, протизапальні та заспокійливі
властивості

Очищаючий патч
для носа з вугіллям
1 шт, 4109015

60 грн

1,3 ББ

39 грн

ГІДРОГЕЛЕВІ ПАТЧІ ПІД ОЧІ
• миттєво розгладжують дрібні зморшки та уповільнюють
процеси виникнення нових
• колаген надає шкірі пружності, еластичності та тонусу
• гіалуронова кислота зменшує зморшки, зволожує та
відновлює шкіру
• екстракт огірка освіжає, заспокоює, а також м’яко
освітлює шкіру.

Гідрогелеві патчі під очі
2 шт, 4109016

• ефективно очищує від забруднень
та позбавляє шкіру від токсинів
• лишає обличчя свіжим і розгладженим
• білий піон зволожує і запобігає
передчасному старінню шкіри
• натуральна біла глина (каолін) багата
поживними мінеральними речовинами

Очищаюча маска
для обличчя
10 г, 4109018

56 грн

1,4 ББ

42 грн

1 шт, 4116024

85 грн

63 грн

150 мл, 4109019
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200 грн

5,0 ББ

150 грн

• наповнює сяянням стомлену
Нормалізуючий
шкіру, залишаючи її оновленою, скраб для
свіжою і приємною на дотик
обличчя
• нормалізує баланс шкірного
75 мл, 4109020
покриву
• мікрогранули вугілля живлять, 190 грн 4,6 ББ
а формула з екстрактом
рожевого помело чудово
відлущує, очищає та розгладжує

139 грн

2,3
ББ

• активні інгредієнти глибоко
проникають в пори, ретельно
очищають шкіру складної
зони навколо носа від жиру і
забруднень
• патч позбавляє від вже
існуючих вугрів і чорних цяток,
запобігаючи появі нових

2,1 ББ

• дрібні пілінгуючі частинки на основі вугілля і
білої глини (каоліну) активізують процеси оновлення шкіри
• ніжно відлущує омертвілі клітини з поверхні шкіри,
залишаючи її чудово очищеною та зволоженою
• дарує відчуття комфорту та свіжості обличчя
• алантоїн завдяки своїм заспокоюючим властивостям
прибирає почервоніння і пом’яшує шкірний покрив

Оновлюючий
міцелярний гель
для обличчя

69

ЧИСТІ ПОРИ – ШВИДКО ТА БЕЗПЕЧНО

• швидко покращує загальний стан шкіри,
повертаючи їй природний тонус і свіжість
• високий вміст активованого вугілля забезпечує
комплексне очищення шкіри обличчя
• інноваційний делікатний комплекс ЕVЕРМАТ™
регулює виділення шкірного жиру, звужує пори та
глибоко насичує шкіру вологою

Маска-патч
для обличчя

СУПЕРЦІНА
грн

120 грн

ТОЧКОВІ ПАТЧІ ВІД ПРИЩІВ

• завдяки антибактеріальному складу із
саліциловою кислотою та олією чайного
дерева пластирі прискорюють загоєння
прищів, освітляють пігментні плями,
підсушують та зменшують запалення на шкірі,
помітно покращуючи її зовнішній вигляд
• не містять спирту,
барвників та
аромати-заторів
підходять для
жінок та чоловіків

Точкові патчі
від прищів
10 шт, 4109017

60 грн

1,5 ББ

45 грн

Очищаючий
патч для носа
1 шт, 4109024

50 грн

1,1 ББ

34 грн

МАСКА ПРОТИ ЗМОРШОК ІЗ
ЗЕЛЕНОЇ ГЛИНИ НА КРЕМОВІЙ ОСНОВІ
• багата макро- та мікроелементами зелена
глина зменшує зморшки, розгладжує та
живить шкіру
• гідролат волошки - багате джерело
флавоноїдів, мінеральних солей, органічних
кислот та вітаміну С - надає стягуючу,
заспокійливу та протизапальну дію

Маска проти зморшок
із зеленої глини на
кремовій основі
6,5 г, 4109009

40 грн

1,0 ББ

30 грн
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СИЛЬНЕ –

3

ЦЕ ПРО ТВОЄ ВОЛОССЯ!
інтенсивно відновлюють
швидко повертають блиск
чудово зволожують
оживляють зсередини
відчутно зміцнюють
прекрасно пом’якшують
добре розгладжують

НЕ
ПОТРЕБУЄ
ЗМИВАННЯ

3

2

Нанести засіб з пакетика на волосся

3

Надіти целофанову шапочку, додатково можна
огорнути голову рушником, лишити на 10 хвилин

4

Ретельно промити волосся водою

5

Висушити феном

Процедура ламінування волосся
«Діамантовий блиск»
2х10 мл, 4116013

75 грн

СУПЕРЦІНА

34

1,1
ББ

ЗУПИНИ ВИПАДІННЯ
ВОЛОССЯ ЛИШЕ ЗА 30 ДНІВ

15 мл, 4116004

Комбінація шампуню та активатора росту волосся діють як на саме
волосся по всій довжині, покращуючи його структуру, так і на волосяні цибулини, живлячи їх, а також на шкіру голови. Рекомендується
для ослабленого та схильного до випадіння волосся. Підходить для
чоловіків та жінок.
Етап 1. Шампунь для волосся
Шампунь з активними речовинами ідеально видаляє забруднення
з волосся та шкіри голови, відновлює та живить волосся, готуючи
до наступного етапу.
Етап 2. Стимулятор росту волосся
Стимулятор росту волосся в ампулах поєднує в собі концентровані
рослинні екстракти та вітаміни, що живлять та зміцнюють волосся.

1,3 ББ

40 грн
БЕЗ ПАРАБЕНІВ

1

Помити голову шампунем

4

Маска для волосся «60 секунд»
з аргановою олією

65 грн

4

1

грн

ПЕРЕВАГ:

•
•
•
•
•
•
•

5 простих кроків до розкішно
сяючого та прямого волосся:

2

5

Крок 1 – шампунь

для волосся:
• нанести шампунь
(1/3 вмісту пакетику)
масажними рухами
• залишити його
на 2-3 хвилини
• змити великою
кількістю води
• використовувати
шампунь через день*

Крок 2 – стимулятор
росту волосся:
• нанести 1/3 ампули
на вологе волосся
• втирати продукт
масажними рухами
в шкіру голови,
трішки протягуючи
по довжині волосся
• не змивати, наносити
щоденно
5

1

Флюїд проти посічених кінчиків
волосся з аргановою олією
50 мл, 4116002

220 грн

252

5,3 ББ

159 грн

2

Ампули для волосся
з аргановою олією
5х7 мл, 4116003

250 грн

5,6 ББ

169 грн

30-денний курс
лікування
випадіння волосся
4116001

670 грн

16,6 ББ

499 грн

*Якщо ваше волосся потребує більш частого миття, чергуйте продукт зі своїм звичайним шампунем.
Більш детальна інструкція вказана на упаковці.
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Найкращий захист волосся
під час сушки феном,
укладки праскою або плойкою
1
4

3
2

НЕ
ПОТРЕБУЮТЬ
ЗМИВАННЯ

ХІТ

ПРОДУКТ

Спрей для волосся
«Шовк»
130 мл, 4116009

160 грн

4,0 ББ

120 грн
Збагачена гумектантами, алое
та шовком легка формула спрею:
• забезпечує оптимальне зволоження волосся
• захищає від втрати вологи
• додає шовковистого блиску
• допомагає повернути пошкодженому
волоссю здоровий та красивий вигляд

254

2

Шовкова терапія
для сухого волосся
50 мл, 4116010

200 грн

5,0 ББ

150 грн
Ефективна формула містить оливкову олію,
кераміди і протеїни шовку, які:
• чудово вирівнюють структуру волосся,
додаючи м’якості та розкішного блиску
• забезпечують необхідний рівень зволоження
для здоров’я волосся
• захищають від дії високих температур, гарячого
повітря і шкідливих зовнішніх факторів

Інноваційні активні компоненти, що
входять до складу спрею, гарантують
досягення виразного ефекту збільшення
об’єму волосся.
•
•
•
•

більше об’єму
видиме підняття коренів волосся
зміцнення та блиск
захист від високих температур завдяки
вмісту співполімерів
• без обтяження

Спрей для волосся
«Термозахист», 130 мл

3 4116011 – Термозахисний спрей
4 4116012 – Спрей для надання об’єму

Будь-який за:

155 грн

СУПЕРЦІНА

85

грн

1

Унікальна формула включає співполімери,
що залишають на волосинах спеціальну
плівку, яка безпечно захищає волосся від
пересихання. Волосся стає міцнішим, пружним,
воно чудово блищить і легше моделюється.
Завдяки спеціальним компонентам у складі
засіб запобігає розпушуванню та електризації.

2,8
ББ
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Не потребують
змивання

• комплекс
мультивітамінів
попереджає
ламкість та січення
• арганова олія та екстракт
кінчиків
• надає видимого
гібіскусу живлять і
об’єму
запобігають втраті вологи
• унікальна формула
захищає від
• колаген і біотин • олія волошки відроджує
шкідливого впливу
зміцнюють
структуру прядок, надає
ззовні
волосся
м’якості та блиску
• позбавляє від
• провітамін
• протеїни шовку для
електризування
В5 і шовк – для
довершеного вигляду
зволоження і
ДЛЯ
гладкості прядок
СУХОГО ТА
ДЛЯ
ЛАМКОГО
ПЕРЕСУШЕНОГО
ДЛЯ
ВОЛОССЯ
ВОЛОССЯ
НЕПИШНОГО
І ТОНКОГО
ВОЛОССЯ

1

2

3

5
• екстракт насіння
соняшника зберігає
колір та зміцнює
локони
• захищає від впливу
гарячих температур
і УФ-променів
• екстракт гібіскусу
поверне волоссю
життєву силу
ДЛЯ
СЛАБКОГО І
ФАРБОВАНОГО
ВОЛОССЯ

4

ДЛЯ
ВСІХ ТИПІВ
ВОЛОССЯ

6

ДЛЯ
ПОШКОДЖЕНОГО
ВОЛОССЯ

• оливкова та кокосова
олії відновлюють сухе та
ламке волосся, включаючи
пошкоджені кінчики
• олії таману та авокадо
зволожують та зміцнюють
волосся, даруючи
еластичність і чарівний
блиск

• олія жожоба відмінно
живить та зволожує
волосся, повертаючи
натуральний блиск
• соняшникова олія
відновлює структуру
волосся, захищаючи
від дії сонячних променів
7
ДЛЯ
ОСЛАБЛЕНОГО
ТА ЧУТЛИВОГО
ВОЛОССЯ

ДЛЯ
НЕСЛУХНЯНОГО
ТА СУХОГО
ВОЛОССЯ

8

• олія макадамії чудово
зволожує та відновлює волосся,
полегшуючи укладку
• арганова олія пом’якшує та
відроджує природний блиск,
не обтяжуючи волосся
• олія іланг-ілангу стимулює
ріст волосся та уповільнює
випадіння

• олія дикої троянди робить
волосся об’ємнішим та
оксамитово-сяючим
• олія шипшини дарує
еластичність
• олія розмарину
запобігає випадінню та
пересушуванню волосся
• олія солодкого мигдалю
зволожує та захищає від
негативних зовнішніх
факторів

Східна олія для волосся, 30 мл

Експрес-кондиціонер для волосся, 150 мл
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1
2
3
4

4116005 – Для створення об’єму
4116006 – Інтенсивно зволожуючий
4116007 – Для ламкого волосся з посіченими кінчиками
4116008 – Для фарбованого волосся

5
6
7
8

Будь-який за:

190 грн

4,6 ББ

139 грн

4116014 – Для відновлення
4116015 – Для зміцнення
4116016 – Для живлення
4116017 – Для зволоження

Будь-яка за:

145 грн

3,6 ББ

109 грн
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Чудові засоби серії «МАЛЕНЬКА СТИЛІСТКА» для дівчаток не тільки полегшать
розчісування сплутаних неслухняних прядок або курчавого чи хвилястого волосся, а й
нададуть зачісці шовковисту гладкість і прекрасний блиск. Кондиціонери безпечні,
дерматологічно тестовані. Не містять SLS і SLES сульфатів та парабенів для захисту і
підтримки здоров’я волосся юних модниць.

ПРИРОДА
ЛЮБИТЬ ТВОЄ
ВОЛОССЯ

3

4

Професійну захисну лінію засобів
Brazilian Keratin було розроблено
для пошкодженого волосся з потребами
у підсиленому зміцненні.
Бажаєш насолоджуватися бездоганно
здоровим, доглянутим і повним блиску
волоссям? Тоді спробуй унікальні рецепти
з багатими бразильськими інгредієнтами.
Олія бразильського горіха зволожує і
глибоко живить пошкоджене волосся.
Екстракт гуарани - дорогоцінної рослини
з тропічних лісів Бразилії - зміцнює прядки
та надає розкішного тривалого блиску.
Кокосова олія, збагачена лауриновою
кислотою і жирними кислотами, живить
шкіру голови та вирівнює волосся,
покращуючи його структуру.
Кератин забезпечує гладкість і красу.

2

1

від

3+
років

5

2
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Кондиціонер для волосся
для дівчаток, 120 мл
4116021 – Магічне сяяння
4116020 – Легке розчісування

Суперлегка формула спрею з
протеїнами шовку і комплексом
мультивітамінів чинить м’яку дію
на структуру дитячого волосся,
інтенсивно пом’якшує та розгладжує.

Відновлюючий
шампунь
Brazilian Keratin
250 мл, 4101001

210 грн

Будь-який за:

175 грн

3

4,3 ББ

129 грн

5,0 ББ

150 грн

4

Відновлюючий кондиціонер
Brazilian Keratin
250 мл, 4116022

СУПЕРЦІНА

129

5

Відновлююча
маска Brazilian
Keratin
250 мл, 4116023

210 грн

грн

Е

ЮТЬ ЗМ

Зволожує та лагідно вирівнює дитяче волосся,
допомагаючи створювати і підтримувати форму
різноманітних зачісок. Золотисті часточки-пилинки
додають волоссю чарівного переливчастого
сяйва, як у справжньої принцеси!

1

ИВ

ПОТР

АННЯ

НЕ

БУ

4,3
ББ

240 грн

5,3 ББ

160 грн
259

КОЛІР

4-8
ПРОЦЕДУР
МИТТЯ
ГОЛОВИ

ПІД НАСТРІЙ

БЕЗ АМІАКУ
ТА ПЕРЕКИСУ
ВОДНЮ

260

Дозволяючи швидко змінити або освіжити
відтінок, шампунь Marion подарує волоссю
природне сяйво та глибокий колір:
• унікальна формула без аміаку та
перекису водню
• алое та кератин зміцнюють волосся та
повертають йому здоровий вигляд
• рівномірно покриває сиве волосся
завдяки гелевій консистенції
• колір тримається від 4 до 8 процедур
миття голови в залежності від часу
фарбування

№51 Світлий
перламутровий
блонд
4118001

№52 Оксамитовий
коричневий
4118002

№53 Кавовий
коричневий
4118003

№57
Темна вишня
4118004

№59 Чорне
дерево
4118005

№61
Блонд
4118006

№62 Темний
блонд
4118007

№63 Шоколадний
коричневий
4118008

№64 Горіховий
коричневий
4118009

№67 Бордовий
4118010

№69
Платиновий
блонд
4118011

№94
Рубін
4118012

№95
Каштан
4118013

№96
Махагон
4118014

№98
Бургунді
4118015

№99
Баклажан
4118016

Відтіночний шампунь
• нанести на чисте вологе волосся, масажувати до утворення піни з рукавичками
Marion Color, 40 мл
• залишити на 20 хвилин для стійкості 4-5 процедур
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

миття / 45 хвилин для стійкості 8 процедур
• ретельно промити волосся водою, доки вона не стане чистою
• при використанні на сивому або освітленому волоссі, зменшити
час фарбування до 15-20 хвилин

Будь-який за:

60 грн

1,5 ББ

45 грн 261

Роблячи процедуру фарбування легкою та приємною,
фарба Natura Styl розкриє природню красу
вашого волосся!
• стійкість кольору
• прекрасно профарбовує сиве волосся
• протеїни шовку та кератину живлять, захищають
та зміцнюють структуру волосся, а також надають
неперевершеного блиску
• збагачена гліцерином формула пом’якшує волосся
• легкість та зручність використання завдяки флакону
з аплікатором
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4118027
610 Глибокий
чорний

4118028
620 Темнокоричневий

4118029
621 Горіховий
коричневий

4118031
623 Шоколадний
коричневий

4118032
630 Насичений
бургунді

4118033
640 Темний
каштан

4118034
650 Махагон

4118035
675 Мідь

4118036
690 Темний
блонд

4118037
691 Натуральний
блонд

4118038
692 Платиновий
блонд

4118030
622 Смажена
кава

Вміст упаковки:
• фарба в упаковці саше (№1) 40 мл
• фіксатор у зручному флаконі з
аплікатором (№2) 40 мл
• рукавички

Фарба для волосся
Natura Styl, 40 мл + 40 мл
Будь-яка за:

4118039
693 Переливчастий
блонд

4118040
694 Попелястий
блонд

140 грн

3,3 ББ

99 грн
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4518002
4518001

«Доглянуте волосся

ЗАВЖДИ В МОДІ»

ОСВІТЛЮЮЧА ПУДРА VISAGE 01

#будьмознайомі
Компанія Solido Cosmetics (Болгарія)
була створена у 1992 році, і з тих пір
випускає продукцію для волосся високої якості.
В 2007 році підприємство почало випускати фарбу для волосся під маркою
Visage та вийшло з нею на болгарський ринок і низку зарубіжних країн.
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Сьогодні продукцію під цим брендом
можна знайти на 4 континентах.
Фарба Visage відрізняється не тільки
бездоганним зафарбовуванням, але й
високим вмістом натуральних складових. Після її використання волосся стає
живим і шовковистим, грає насиченими
переливчастими кольорами.

ОСВІТЛЮЮЧИЙ КРЕМ VISAGE 02

ЕФЕКТ:
• рівномірне висвітлення на 4-6 тони
• освітлення по всій довжині волосся
або окремих прядок, гарантоване
зафарбовування коренів
• не лишає «ефекту жовтизни» на волоссі
• підходить для освітлення дуже темного
волосся

ЕФЕКТ:
• безпечне та ефективне
висвітлення на 2-4 тони
• знебарвлення вже фарбованого волосся
• освітлення безпосередньо перед
фарбуванням у світліший тон
• не підходить для освітлення темного
волосся

Вміст упаковки:
• крем-фарба - 1х50 мл
• емульсія-окислювач - 1х50 мл
• кондиціонер з кератином
і аргановою олією - 1х20 мл
• інструкція по застосуванню
• рукавички

Cтійка фарба для
волосся VISAGE, 50/50/20 мл

Будь-яка за:

120 грн

3,0 ББ

89 грн
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4518007

Золотистий попелясто-русий

4518006

4518004

4518020
Каштановий

4518021

Темно-каштановий

4518024

Молочний шоколад

Натурально-русий

4518025

Золотистий коричневий

Світло-русий

4518003

Світлий блонд

4518014

Світлий перлинно-русий

4518011

4518010

4518008

Темний попелясто-русий

Попелясто-русий

Світлий попелясто-русий

4518026

Натуральний коричневий

4518031
Махагон

4518028

Попелястий коричневий

4518032

Темний махагон

4518029

Червоний гранат

4518034

Насичений червоний

4518030
Бургунді

4518035

Темна вишня

4518018
4518017

4518016

Темно-перлинний

4518015

Платиново-русий

Cтійка фарба для
волосся VISAGE, 50/50/20 мл
Будь-яка за:

120 грн
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Темно-русий

Помірний перлинно-русий

3,0 ББ

89 грн

4518036
Баклажан

4518038

Насичений фіолетовий

4518040

Синяво-чорний

4518041

Класичний чорний
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«BIOTA – експерт у

ДОГЛЯДІ ЗА ВОЛОССЯМ!»

• органічні олії кропиви
та оливи допомагають
відродити життєву силу
волосся та відновити його
здоровий вигляд
• робить волосся щільним
та більш густим, надаючи
йому об’єму впродовж
усього дня

1

• олія лавра ретельно
очищає волосся і шкіру
голови, запобігаючи
надмірному виділенню
шкірного жиру
• особлива органічна
формула підіймає
волосся від самих
коренів, не обтяжуючи
його та забезпечуючи
тривалий об’єм

2

• потужні антиоксиданти - олії хвоща
та оливи - відновлюють прядки
від коренів до кінчиків, повертаючи
волоссю природну силу
• ефективно зменшує шкідливий вплив
зовнішніх факторів на стан волосся
• після першого ж застосування глибоко
зволожить ламке, сухе та пошкоджене
волосся

• натуральний екстракт
часнику ефективно
попереджає випадіння
волосся, регулюючи
жировий баланс шкіри
голови
3

4

#будьмознайомі
Заснована в 2002 році в Стамбулі, компанія BIOTA на сьогодні входить до
трійки найбільших фабрик в Європі
з вирощування рослин та має власні
потужні лабораторії, що отримали
нагороду за найбільш вагомий внесок
у науково-дослідницькі розробки в
Туреччині. Продукція виробника широко відома в 60 країнах на 5 континентах
і користується високим попитом.
В своїй діяльності компанія керується
філософією 59 елементів. Вона полягає
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в тому, що людське тіло складається з 59 елементів, які також присутні у
грунті. BIOTA використовує рослини,
які поглинають ці елементи з грунту,
для створення рослинних формул, які б
слугували здоров’ю та красі людини.
Шампуні BIOTA гармонійно адаптуються
до шкіри, максимально ефективно протидіють випадінню волосся та забезпечують користь без побічних ефектів,
оскільки розробляються з ідентичною
до нашої шкіри структурою.

ДЛЯ
ТОНКОГО
ТА СЛАБКОГО
ВОЛОССЯ

ДЛЯ
ЖИРНОГО
ВОЛОССЯ

Шампунь проти випадіння
волосся BotanicOils, 360 мл

1 4701001 – З натуральними оліями
кропиви та оливи
2 4701002 – З натуральною олією лавра
3 4701003 – З екстрактом часнику
4 4701004 – З натуральними оліями хвоща та оливи

Будь-який за:

240 грн

5,3 ББ

159 грн

ДЛЯ
ВСІХ ТИПІВ
ВОЛОССЯ
ДЛЯ
СУХОГО ТА
ПОШКОДЖЕННОГО
ВОЛОССЯ
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8 ПРИЧИН ОБРАТИ RESTOREX
•
•
•
•

прискорює ріст волосся вдвічі
додає блиску
полегшує розчісування
дарує об’єм

•
•
•
•

запобігає пошкодженню волосся
сприяє зміцненню та ущільненню волосин
позбавляє від електризації
регулює водний баланс
6

ДЛЯ
ФАРБОВАНОГО
ВОЛОССЯ

ВІД ЛУПИ

5

ПРОТИ
ВИПАДІННЯ
ВОЛОССЯ

4

3
2

1

ДЛЯ
ЖИРНОГО
ВОЛОССЯ

1

Шампунь для стимуляції росту
волосся RESTOREX, 500 мл
4701021 – Для очищення волосся

220 грн

4,8 ББ

145 грн
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ДЛЯ СУХОГО ТА
ПОШКОДЖЕНОГО
ВОЛОССЯ

ДЛЯ
НОРМАЛЬНОГО
ВОЛОССЯ

Шампунь для стимуляції росту волосся RESTOREX, 550 мл
2
3
4
5
6

4701005
4701006
4701007
4701008
4701010

– Для вражаючого блиску волосся
– Для відновлення волосся
– Для збереження кольору волосся
– Від лупи
– Проти випадіння волосся

Будь-який за:

220 грн

4,8 ББ

145 грн
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СИЛИ ПРИРОДИ
НА ТВОЄМУ БОЦІ
2

1

«Покращуючи

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ»

#будьмознайомі
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За роки активної діяльності HUNCA
створила низку успішних брендів та
активно експортує свою продукцію в
Європу, на Близький Схід та в Азію.
Переконайтеся в якості та унікальності
ароматних композицій турецького
виробника, спробувавши різноманітні
роликові дезодоранти-антиперспіранти
She…is і колекцію фруктових гелів для
душу UNICE.

1

Шампунь Elements Series, 500 г
4401004 – Грязьовий з
натуральною глиною

330 грн

8,3 ББ

249 грн

• екстракт розмарину ретельно очищає
від бруду та лупи, зменшуючи її появу
• багата на мінерали океанічна грязь
значно посилює ріст волосся, ущільнює
волосини, надає об’єм та блиск
• м’ята та камфорна олія завдяки своїм
антибактеріальними властивостями
заспокоюють шкірний покрив
2

Шампунь Elements Series, 500 г
4401005 – Зміцнюючий
з вулканічною водою

330 грн

СУПЕРЦІНА

179

грн

Сімейна компанія HUNCA Cosmetics
(ХУНЧА Косметікс) була створена у
1957 році в Стамбулі, Туреччина.
Передаючи знання та досвід від покоління до покоління, компанія з часом
здобула свій власний фірмовий стиль та
у 1980 році стала справжнім експертом
з ароматів, зайнявши провідну позицію
в сегменті парфумерія та дезодоранти
на турецькому ринку.

• вулканічна вода ефективно
відновлює стоншене, ослаблене
та пошкоджене волосся
• мінерали вулканічної води
сприяють зміцненню та
здоровому росту прядок
• підтримує природний вигляд
волосся

5,9
ББ
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УЛЮБЛЕНІ

BEAUTY-ДЕСЕРТИ
6
5

4

1
2
3

• живить та покращує
структуру волосся
• рослинні компоненти
підтримують pH баланс
• полегшує розчісування

Гель для душу UNICE, 350 мл
1
2
3
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4

4402001 – Ожина
4402003 – Грейпфрут
4402004 – Абрикос
4402006 – Мандарин

Будь-який за:

100 грн

2,3 ББ

69 грн

Шампунь-кондиціонер
для волосся 2 в 1
350 мл, 4401002

100 грн

6

СУПЕРЦІНА

54

грн

5

• формула потрійної дії
з гліцерином ретельно
очищає та зволожує
• заряджає життєвою енергією
і свіжістю на весь день

1,8
ББ

Гель для волосся та тіла
3 в 1 для чоловіків
350 мл, 4401003

100 грн

2,5 ББ

75 грн
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ВОНИ ПОДБАЮТЬ

1

3

2

4

ПРО ТЕБЕ

ФРУКТИ
ВАНІЛЬ
МУСКУС

ФРУКТИ
КВІТИ
ДЕРЕВИНА

ЧЕРВОНІ
ФРУКТИ
БІЛІ КВІТИ
ВАНІЛЬ

МАНДАРИН
ТРОЯНДА
АМБРА

6

5

8

7

КВІТИ
ФРУКТИ
ЛЕГКИЙ
МУСКУС

ФРУКТИ
ФРЕЗІЯ
САНДАЛ

9

ЧЕРВОНІ
ФРУКТИ
БІЛІ КВІТИ
ВАНІЛЬ

10

КВІТИ
ФРУКТИ
ПРАЛІНЕ

11

КІВІ
АЙВА
ШОКОЛАД
ІРИС

МАРАКУЯ
ГРЕЙПФРУТ
ЖАСМИН
КЕДР

ФЛЕРДОРАНЖ, ЧАЙ
АБРИКОС
САНДАЛ

Роликовий дезодорант-антиперспірант She…is, 40 мл
Будь-який за:

95 грн

2,2 ББ

СПИР
ЕЗ

ІВ

АР

Н

Б

66 грн
ТУ

Sexy
Pretty
А Clubber
Love
Fun
Sweet
Аn Angel
Cool
From Istanbul
From Paris
From New-York

П

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ТА
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1 4423001
2 4423002
3 4423003
4 4423004
5 4423005
6 4423006
7 4423007
8 4423008
9 4423009
10 4423010
11 4423011

АБЕ
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КРОКУЙ ПО ЖИТТЮ ЛЕГКО!
• покращена формула
зволожує ніжну шкіру
інтимної зони
• екстракт ромашки
і бісаболол миттєво
заспокоюють і
позбавляють від
подразнень
• ідеальна консистенція
для максимального
комфорту

ГЕЛЬ ДЛЯ
ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
400 мл, 4404001

140 грн

3,0 ББ

90 грн

Можна
використовувати
на затверділих і
потемнілих ділянках
щиколоток, колін і
ліктів

КРЕМ-ГЕЛЬ ВІД
ПОТРІСКАНИХ П’ЯТ
• ретельно живить та зволожує
потріскану та пошкоджену
шкіру стоп
• повертає шкірному покриву
природний рівень вологи
• збагачена хітозаном і
Д-пантенолом гелева
текстура відновлює шкіру ніг
• має потужні антимікробні та
антибактеріальні властивості
• регулярне використання
зробить п’яти гладенькими
та м’якими
75 мл, 4410103

130 грн

СУПЕРЦІНА
грн

79
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2,6
ББ

СКРАБ ДЛЯ НІГ
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ
КРЕМ ДЛЯ НІГ
• екстракти зеленого
чаю та бамбука
чудово пом’якшують,
заспокоюють та
загоюють шкіру стоп
• формулу збагачено
гліцерином та
рослинною олією для
підтримки належного
стану та комфорту ніг
75 мл, 4410101

110 грн

2,6 ББ

79 грн

• делікатно видаляє
ороговілі клітини
епідермісу
• гліцерин живить
та розгладжує суху
та огрубілу шкіру
• екстракти зеленого чаю
та бамбука допомагають
відродити шкіру стоп
знімає втому ніг
• дарує приємне відчуття
розслаблення
75 мл, 4410102

115 грн

2,6 ББ

79 грн

• ефективно зменшує
пітливість ніг та усуває
неприємний запах
• алантоїн підтримує
належний рівень
зволоження шкіри стоп,
запобігає появі подразнень
• ментол забезпечує м’який
охолоджуючий ефект та
відчуття свіжості

СПРЕЙАНТИПЕРСПІРАНТ
ДЛЯ НІГ
100 мл, 4410104

160 грн

3,8 ББ

115 грн
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СТИМУЛЮЄ

Наша сила -

ТА ЗІГРІВАЄ

«

в нашому здоров’ї!»

РОЗСЛАБЛЯЄ
ТА ОХОЛОДЖУЄ

2

1

#будьмознайомі

ЕФЕКТ:

ЕФЕКТ:

Компанія відмовилася від синтетич-
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них субстанцій, барвників і ароматизаторів, що гарантує відсутність побічних ефектів при використанні засобів.
Виробник проводить обов’язкові доклінічні та клінічні випробування кожного продукту.
До того ж, «ЕКОЛЄК-ПРО» має медико-біологічну характеристику, яка підтверджує, що продукція надає оздоровчий ефект на волосся і тіло людини.

• гель з екстрактом каштану має
протизапальну та охолоджуючу дію
• зменшує больові відчуття,
викликані варикозом, зміцнює
судини та знімає набряки
• допомагає зменшити біль
в області шиї, плеч та ніг
• екстракти арніки, розмарину і звіробою
покращують циркуляцію крові в шкірі,
заспокоюють і розслабляють тканини
та м’язи

Масажний гель-бальзам, 500 мл
1
2

2314003 – З кінським каштаном
2314004 – З паприкою та перцем чілі

Будь-який за:

200 грн

СУПЕРЦІНА

109

грн

Відоме українське підприємство ТОВ
«ЕКОЛЄК-ПРО» займається розробкою,
виробництвом і продажем косметики
для волосся, лікувально-профілактичних кремів і дієтичних добавок. Незаперечними перевагами продукції від
«ЕКОЛЄК-ПРО» є використання тільки
натуральної вітчизняної сировини і висока біодоступність компонентів.

• екстракти червоного перцю
та перцю чилі стимулюють
кровообіг
і мають зігріваючий ефект
• екстракт імбиру сприяє
утворенню колагену, завдяки чому
покращується структура шкіри
• екстракт кропиви знімає
подразнення і заспокоює шкіру
• ментол та камфора надають
відчуття свіжості

3,6
ББ
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ДЛЯ ЩАСЛИВИХ

МОМЕНТІВ

2

1

4
3

З АРОМАТОМ
ПОЛУНИЦІ

Шампунь для
волосся, 750 мл

2301001 – З екстрактом
бамбука

160 грн

3,6 ББ

109 грн
282

Кондиціонер для
волосся, 460 мл

2

Гель для душу, 750 мл

2302002 – З екстрактом обліпихи

150 грн

3,5 ББ

105 грн

3
4

2316001 – З екстрактом бамбука
2316003 – З екстрактом обліпихи

Будь-який за:

150 грн

3,5 ББ

105 грн

Гель-лубрикант
75 мл, 2308002

85 грн

СУПЕРЦІНА

49

грн

1

• покращена формула зволожує ніжну шкіру
інтимної зони
• екстракт ромашки і бісаболол миттєво
заспокоюють і позбавляють від подразнень
• ідеальна консистенція для максимального
комфорту

1,6
ББ

283

КЕРАТИН

рекомендовано для
фарбованого волосся

захищає від
дії ультрафіолету

відроджує
структуру

кератин відновлює
пошкоджене волосся

ож
ен н

ст

л
зво

с

ть
а міцніс

хи
я та з а

від

н ов л е н н я

Як використовувати:
• наносити на чисте вологе волосся
• використовувати
1-2 рази на тиждень
• час дії: 20-30 хвилин

500 мл, 2316002

3,6 ББ

109 грн

1

Після нанесення на
волосся витримати
5-7 хвилин. Після
змивання нанести
відновлюючу маску
з кератином

3

750 мл, 2301004

170 грн

Відновлюючий
шампунь
з кератином

СУПЕРЦІНА

99

330 мл, 2301002

110 грн

2,3 ББ

69 грн

Шампунь
відновлюючий
Ultra Therapy

грн

2

ШАМПУНЬ

Секрети
використання:

Відновлююча
маска з кератином

160 грн

4
3

• живить та зміцнює волосся зсередини
• захищає від дії ультрафіолету
• поліпшує стан волосся після фарбування
• кератин відновлює пошкоджене волосся
• відроджує структуру
• рекомендовано для фарбованого
волосся
• робить волосся міцнішим
• захищає від дії
навколишнього
2
середовища

маска

1

МАЄ ЗНАЧЕННЯ

робить волосся
міцнішим

поліпшує стан волосся
після фарбування

Основний елемент міцного волосся

ил
ат

РОЗМІР

захищає від дії навколишнього
середовища

живить та зміцнює
волосся зсередини

4

3,3
ББ

Бальзам-ополіскувач
Ultra Therapy
750 мл, 2316004

284

170 грн

СУПЕРЦІНА

99

грн

ЕНТ
ОСНОВНИЙ ЕЛЕМ
Я
СС
МІЦНОГО ВОЛО

3,3
ББ

ІДЕАЛЬНО
ДЛЯ
ФАРБОВАНОГО
ВОЛОССЯ
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ТРИМАЙ СЕБЕ

В ТОНУСІ

• збалансований комплекс натуральних
екстрактів покращує загальний стан судин
• лікує варикозне розширення вен і хронічну
венозну недостатність
• поліпшує кровообіг та забезпечує киснем
головний мозок і серцевий м’яз
• значно підвищує розумові здібності,
здатність до концентрації та швидкість
реакції, стимулює пам’ять

• рослинні екстракти прекрасно впливають на загальний стан
шкіри та нігтів, відновлюють здоровий вигляд волосся
• активний комплекс діючих речовин відроджує природні
сили і функціонування організму в цілому
• селен прискорює ріст і зміцнює волосся та нігті, запобігає
процесам старіння шкіри, роблячи її більш еластичною
та пружною
• додаткове джерело вітамінів і мінералів
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
по 1 таблетці 2-3 рази на день після їжі

Дієтична добавка «Вітамінна
для покращення стану шкіри,
волосся, нігтів + Селен»
60 таблеток, 2343013

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:

3,3 ББ

99 грн

• забезпечує ефективне зниження ваги
та апетиту, контролює масу тіла
• сповільнює накопичення зайвих жирів
у тканинах і клітинах
• біологічно активні рослинні екстракти
позбавляють організм від токсинів і шлаків
• нормалізує процеси травлення

по 1 таблетці 2-3 рази на день після їжі

Дієтична добавка «Венотонус»
60 таблеток, 2343018

200 грн

140 грн

5,0 ББ

149 грн

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
по 1 таблетці 2-3 рази на день після їжі

• нормалізує роботу опорно-рухового
апарата
• шабельник болотний та золотий
вус знімають запалення суглобів,
позбавляють від суглобових і м’язових болів
• відновлює структуру та пластичність
хрящів
• екстракт девясила очищає організм
від токсинів і паразитів
• рекомендовано при артрозі, артриті,
радикуліті, ревматизмі та інших суглобових
хворобах
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
по 1 таблетці 2-3 рази на день після їжі

Дієтична добавка
«Для суглобів плюс шабельник»

60 таблеток, 2343017

150 грн
286

3,5 ББ

105 грн

Дієтична добавка
«Спалювач калорій
Ultra»
60 таблеток, 2343012

175 грн

4,3 ББ

129 грн

• створює оптимальні умови для швидкого зниження
ваги і підтримки маси тіла
• очищає та зміцнює захисні властивості організму
• налагоджує обмін речовин і роботу травневої системи
• додаткове джерело харчових волокон, вітамінів,
мінералів і йоду (профілактика йододефіциту)
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
по 1-3 таблетці 3 рази на день під час їжі

Дієтична добавка
«МКЦ дієт форте»
100 таблеток, 2343011

150 грн

3,6 ББ

109 грн
287

НЕОБСМАЖЕНІ КАВОВІ ЗЕРНА
МІСТЯТЬ КИСЛОТУ, ЯКА:
• розчиняє жири в кишківнику
та перешкоджає їх
всмоктуванню в кров
• знижує концентрацію
інсуліну в крові
• прискорює процеси
обміну речовин
ХРОМ:
• сприяє правильному метаболізму
макроелементів та допомагає
підтримувати потрібний рівень
глюкози в крові
• регулює обмін жирів, вуглеводів
та рівень цукру в крові

«Мудрість

в природі,
сила в науці»

Дієтична добавка
«Зелена кава+Хром»
30 капсул, 2943008

450 грн

10,0 ББ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
• 1 капсула 1 раз на день після їжі

299 грн
#будьмознайомі

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Підвищений апетит, уповільнений
метаболізм, зайва вага.
ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ:
Зміцнює імунну систему та прискорює
метаболізм, регулює та підтримує
нормальну вагу тіла.
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призвела до створення у 1996 році
компанії Langsteiner, яка орієнтується
на виробництво wellness-препаратів
для зміцнення організму природним
шляхом.
Якість, надійність та безпечність дієтичних добавок від Langsteiner підтверджено численними Європейськими
та міжнародними нагородами, серед
яких «Продукт року» (ДД “SLIMINA
GREEN COFFEE” у 2013 році).

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
• 1-2 рази на день
по 2 капсули перед їжею

Дієтична добавка
«Золоте Яблуко»
30 капсул, 2943003

290 грн

СУПЕРЦІНА

149

грн

Langsteiner- це всесвітньовідома польсько-німецька компанія, яка виробляє
висококласні дієтичні добавки і фармацевтичну продукцію. Відмінною рисою
виробника є висока інноваційність у
поєднанні з натуральними компонентами в основі всіх продуктів.
Природа є джерелом різноманітних
інгредієнтів, які здатні ефективно
зміцнювати здоров’я людини, якщо
використовувати їх належним чином
в щоденному раціоні. Ця концепція

• відновлює сили організму
• стимулює обмін речовин
• прискорює процеси травлення і
розщеплення жиру
• знижує апетит і тягу до солодкого

4,9
ББ
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ПІДТРИМКА РОБОТИ ПЕЧІНКИ

ПОКАЗАННЯ ДО
ЗАСТОСУВАННЯ

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ХОЛЕСТЕРИНУ

ПІДЛІТКИ:
Підвищена збудливість,
швидка стомлюваність,
надмірні розумові
навантаження, розсіяна
увага.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
Високий рівень холестерину в крові.
ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ:
Завдяки Монаколіну К, холіну та
екстракту артишоку знижує рівень
холестерину в крові, позитивно
впливає на ліпідний баланс
організму і підтримує нормальне
функціонування печінки.

ДОРОСЛІ:
Втрата концентрації
уваги, розумові
перенавантаження,
стресові стани,
порушення роботи
серця.
• нормалізує розвиток мозку
та нервової системи дитини
• підвищує концентрацію уваги
та посидючість
• вітамін Е завдяки своїм
імуномодулюючим та антиоксидантним
властивостям покращує стійкість
організму дитини до захворювань
• добавку можна застосовувати дітям
з віку, коли вони можуть самостійно
ковтати капсулу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:

1 капсула 1 раз на день

Дієтична добавка
«Антихолестерин»
30 капсул, 2943013

390 грн

9,6 ББ

289 грн
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
Профілактика та допомога при
інфекціях сечовивідних шляхів.
ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ:
• завдяки природним інгредієнтам блокує
основний механізм поширення інфекції, гальмує
ріст бактерій та їх подальше розмноження,
забезпечуючи захист сечовивідних шляхів
• продукт підвищує кислотність сечі, що
допомагає усунути будь-які бактерії, не даючи їм
прикріпитися до стінок сечових шляхів
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:

1 капсула на день після їжі

30 капсул, 2943020
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200 грн

Дієтична добавка
«IQ плюс Омега 3»

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ: 30 капсул, 2943021

1-2 капсули на день
під час їжі

КОРИСНА ЖУРАВЛИНА

Дієтична добавка
«Журавлина»

• нормалізує функцію серця та захищає
від серцево-судинних захворювань
• стимулює мозкову активність та
підвищує інтелектуальні здібності
• вітамін Е покращує працездатність
• сприяє підтримці нормального зору

5,0 ББ

150 грн

310 грн

7,5 ББ

225 грн

ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ:
• підтримує здоров’я та міцність кісток і зубів, а також
нормальну роботу м’язів
• бере участь у правильному засвоєнні кальцію та
фосфору та забезпечує необхідну концентрацію
кальцію в крові
• допомагає знизити ризик переломів, пов’язаний з
постуральною нестабільністю та м’язовою слабкістю
• підтримує належне функціонування імунної системи
• регулює процеси поділу клітин

Рекомендується в якості доповнення
до основного раціону харчування
як джерело вітаміну D3.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
Підтримка правильного функціонування імунної
системи та міцності кісток.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:

1 капсула на день

Дієтична добавка
«Вітамін D3»
60 капсул, 2943019

220 грн

5,3 ББ

159 грн
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Чи можете ви уявити собі, що розвиток багатьох хвороб
залежить від однієї причини? Більшість фахівців, дієтологів і
фітотерапевтів цю приховану небезпеку тепер пояснюють двома
словами: кислота та луги.
ШКАЛА PH

КИСЛА

1

2

3

4

НА СТРАВИ НАЛЯГАЙ,
ЗДОРОВ’Я НЕ ВТРАЧАЙ!

нейтральна

5

ХВОРОБА

7 PH

6

7 PH

ЛУЖНА

7

8

9

МІСТЯ
МІНЕР ТЬ
АЛИ
ЯКІ ДО
ПОМ ,
ВІДНО АГАЮТЬ
ВИ
КИСЛ
ОТНО- ТИ
ЛУ
БАЛАН ЖНИЙ
С

10 11

ЗДОРОВ’Я

Підтримуйте правильний рН-баланс
для збереження міцного здоров’я

1

2

Правильний рівень кислотно-лужного балансу в організмі - це наш індикатор здоров’я.
Багато з нас вживають занадто велику кількість білкової їжі, через що рівень кислотності
підвищується і призводить до «закислення» організму. Щоб його відновити, потрібно з’їдати
на добу по 10-15 кг овочів, які містять луг.
UNICE пропонує більш просте рішення - дієтичну добавку Proszek Zasadowy. Всього 1
ложки або таблетки на день достатньо для підтримки флори кишечника і нормального рівня
кислотності, а також для подолання метаболічних хвороб (подагри, діабету, атеросклерозу
та інших).

1

Знімає печію

2

Виводить з організму
токсини

3

Покращує перистальтику
кишківника

3

Більш того, Proszek захистить від неврозів: вченими доведено прямий зв’язок між кишечником
і точкою в мозку людини, яка виділяє серотонін, що відповідає за гарний настрій.
ЗАКИСЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ
Закислення організму відбувається через неправильне
харчування і споживання кислих продуктів, а також
нестачу води в організмі. Коли організм людини
закислений, погано засвоюються мінерали та
сповільнюється процес перенесення кисню до органів
і тканин. В результаті страждають життєво важливі
органи, підвищується ризик серцево-судинних
захворювань, знижується імунітет, з’являється крихкість
кісток і багато інших небезпечних наслідків. Якщо
в організмі знаходиться велика кількість кислоти
і порушені механізми її виведення, він піддається
сильній інтоксикації. У кислому середовищі прекрасно
себе почувають і швидко розмножуються паразити,
віруси, бактерії та грибки.

ЗАХВОРЮВАННЯ І НЕЗДУЖАННЯ ПРИ
ПІДВИЩЕНОМУ РІВНІ КИСЛОТНОСТІ
• захворювання серцево-судинної системи
• набір ваги та діабет
• захворювання нирок та сечового міхура,
утворення каменів
• збільшення шкідливої дії вільних радикалів
• крихкість кісток та інші порушення опорнорухового апарату
• поява болю в суглобах і больових відчуттів у
м’язах

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
• один раз на день перед сном;
• розчинити 8 г (чайна ложка)
в 250 мл води

• загальна слабкість, зниження імунітету

ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ

Завдяки курсу прийому дієтичної добавки організм отримує збалансоване рН
середовище, яке забезпечує нормальне протікання метаболічних процесів в
організмі, допомагаючи йому боротися з захворюваннями. Здоровий організм має
запаси необхідних лужних речовин, які він використовує у разі потреби.
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1

ДД для регулювання
кислотно-лужного балансу

300 г, 2943012

530 грн

13,3 ББ

399 грн

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
• по 1 таблетці 1 раз на
день перед сном
2

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
• 1 таблетку розчинити у
півсклянки води перед сном

ДД для регулювання 3 ДД для регулювання
рівня рН
рівня рН
20 шипучих таблеток, 2943015 30 таблеток, 2943014

200 грн

5,0 ББ

150 грн

280 грн

6,5 ББ

195 грн
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КРАСА
НАВІЧНО

«Ми

варті вашої довіри»

СПР
ОБ
ПІД УЙ ЯК
МАК БАЗ
ІЯЖ У
Чудове рішення в ексклюзивній
упаковці від передчасних зморшок,
сухості, лущення шкіри та неприємного
відчуття стягнутості! Крем забезпечить
грамотний догляд та надійний захист
від негативного впливу зовнішнього
середовища.
Має підсилені зволожуючі властивості,
підвищує рівень еластичності і
пружності шкіри обличчя. Формула з
глиною та аргановою олією швидко
вбирається шкірою завдяки своїй
легкій консистенції. Активні компоненти
крему сприяють активізації природних
регенераційних процесів у клітинах
шкіри та швидкому відновленню
епідермісу.
ПРИ РЕГУЛЯРНОМУ ВИКОРИСТАННІ
ПОДАРУЄ БЕЗДОГАННИЙ СВІЖИЙ
ВИГЛЯД!

#будьмознайомі

Свій успішний шлях у секторі товарного
експорту компанія ZETA EXPORT TRADE
MARKETING LTD почала в 2000 році з
моменту свого заснування. Лише через
3 роки підприємство прийняло рішення розпочати виробництво косметики
та миючих засобів, щоб розширити
асортимент експортованої продукції.
Сьогодні такі бренди косметики і по-

бутової хімії, як Zaita Valentina, Gian,
Neutrevo, ZETOLL і Estera отримали визнання на світових торгових ринках та
поставляються в більш ніж 48 країн на
4 континентах.
Продукція S.C.K Zeta високо цінується в
світі за ідеальне співвідношення високої якості та доступної ціни.

Крем для обличчя
з глиною та олією аргани
75 мл, 3709001

150 грн
294

3,6 ББ

109 грн

295

ПОТІШ СЕБЕ

СМАЧНЕНЬКИМ

5

Ароматний догляд сповнить
тіло життєвою енергією, а
душу - піднесеним настроєм!

3

2

ЗАЙН
ИЙ ДИ
ЗРУЧН
КОВКА
НА УПА
ІЧ
М
О
ЕРГОН

6

3

1

СВІЖІ
ЕКСТРАКТИ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО
ВОЛОССЯ ВСІЄЇ
РОДИНИ

4

7

Шампунь для волосся, 400 мл

1 3701001 – З ягодами асаї та гранатом
2 3701002 – З манго, мандарином та олією апельсина
3 3701003 – З алое вера та огірком

Будь-який за:

120 грн

2,6 ББ

79 грн
4

296

Кондиціонер для волосся
з провітаміном В5
400 мл, 3716001

120 грн

2,6 ББ

79 грн

ПРОВІТАМІН В5
І ПШЕНИЧНИЙ
ПРОТЕЇН - ДЛЯ
ПРИРОДНОГО ОБ’ЄМУ,
РОЗКІШНОГО БЛИСКУ
І ШОВКОВИСТОЇ
М’ЯКОСТІ

Гель для душу, 500 мл

5
6
7

3702001 – Папайя
3702002 – Шовковиця
3702003 – Манго

Будь-який за:

115 грн

2,6 ББ

79 грн
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ДЛЯ ЩАСЛИВОЇ ПОСМІШКИ
НАШИХ КРИХІТОК
АРОДЖ
ЗН

0+

НЯ
ЕН

3

З НА

1

Р

ОД

Ж ЕН

БЕЙБІ-ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА
подарує шкірі дитини м’якість
та гладкість, зволожуючи її протягом
24 годин завдяки формулі з
гліцерином, екстрактом вівса
та вітаміном Е. Підходить для
щоденного догляду за чуттєвою
шкірою малюка. Швидко вбирається,
без запаху, гіпоалергенний.

НЯ

ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ
ніжно очищає волосся та тіло дитини, при цьому
не подразнює оченята та казково пахне. Робить
волосся слухняним та блискучим, не викликає
алергії, захищає шкіру від УФ-випромінювання.
1

3

Дитячий шампунь

300 мл, 3708001

300 мл, 3701004

100 грн

120 грн

грн

УПА ОВ
К

120 грн

грн

79

СУПЕРЦІНА

69

2,3
ББ

ЦІ

В

СУПЕРЦІНА

грн

3706005

10шт.0

1,9
ББ

Дитячі вологі серветки
Ромашка, 100 шт

3,0 ББ

89 грн

СУПЕРЦІНА

59

2

Дитячий лосьйон

2

4

2,6
ББ
ДИТЯЧА ОЛІЙКА
Вітамін Е захищає шкіру малюка від
втрати вологи та зберігає її здоровою та
зволоженою при частій зміні підгузників
та після ванни.
Ідеально підходить для дитячого
масажу, пом’якшує шкіру на довгий
період.
4

Дитяча олійка
300 мл, 3713001

220 грн

298

ТЬ
ВИСТАЧИ !
О
Г
НАДОВ

5,3 ББ

159 грн
299

ДИХАЙ

ZETOLL?

ЩО ТАКЕ

СВІЖІСТЮ

Це універсальний концентрований дезінфікуючий засіб, що ефективно знищує
бактерії і грибки. Антисептик забезпечує надійний захист від мікроорганізмів, які
можуть викликати інфекції та захворювання. Використовується для надання першої
допомоги, медичної та особистої гігієни, дезінфекції поверхонь та тканин.

2

3
4

МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
• знезараження при ранах, порізах,
подряпинах, укусах
• приймання антисептичних ванн
• обробка поверхонь
у приміщеннях, де є хворі
та діти

1

ПОБУТОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ
• прання постільної білизни,
речей і тканин
• обробка підлоги, санвузлів
та стічних труб

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• не застосовувати при екземних
ураженнях шкіри
• не використовувати в нерозведеному
вигляді у великих обсягах

1

Дезінфікуючий
засіб-антисептик Zetoll
500 мл, 3726005

3

120 грн

4

СУПЕРЦІНА

69

грн

300

2

2,3
ББ

Освіжувач повітря, 400 мл
3726001 – Гранат і грейпфрут
3726002 – Лісова Свіжість
3726003 – Жасмин і бергамот

Будь-який за:

160 грн

4,0 ББ

119 грн

• освіжувач повітря наповнить
будинок, офіс або машину
приємним ароматом
• склад засобу не маскує неприємні
запахи більш сильним ароматом, а
видаляє їх на молекулярному рівні

301

4

ДЛЯ НІЖНИХ ДОТИКІВ

5

6

Антисептик для рук, 100 мл
4
5
6

3704001 – Нейтральний
3704002 – Квітковий
3704003 – Морський

Будь-який за:

75 грн

1

СУПЕРЦІНА

КОМПАКТНІ,
ЗРУЧНІ ТА
ЕКОНОМНІ

3

35

грн

2

1,1
ББ

7
11

8

12

9

НАТУРАЛЬНІ
СКЛАДНИКИ ДЛЯ
ВСІЄЇ РОДИНИ!

10

13

БЕЗ
ПАРАБЕНІВ

ЕРГОНОМІЧНА
УПАКОВКА

• натуральні компоненти підтримують не тільки привабливий вигляд рук, а й здоров’я шкіри
• гіпоалергенні формули не містять агресивних очищуючих компонентів, які пересушують
шкіру
• гарантують тривале відчуття чистоти і свіжості
• ніжна гелева консистенція та приємні аромати
7

• щодня доглянуті ручки і шовковиста шкіра всієї родини

Рідке мило для рук, 500 мл
1
2
3

302

3705001 – З екстрактом лотоса
3705002 – З алое вера
3705003 – З морськими мінералами

8
9

Будь-яке за:

110 грн

10

2,5 ББ

75 грн

Вологі серветки, 15 шт
3706006 – Свіжість
3706007 – Тропіки
3706008 – Квіти
3706009 – Океан

Будь-які за:

16 грн

0,4 ББ

12 грн

Вологі серветки, 72 шт
11
12
13

3706001 – Ромашка
3706002 – Орхідея
3706003 – Лаванда

Будь-які за:

75 грн

1,6 ББ

49 грн

303

ВІДМІННИЙ

СЛЯ ПРАННЯ
ЩОБ РЕЧІ ПІ
І
И УЛЮБЛЕН
Л
НЕ ВТРАТИ
А,
ЕБ
ТР
АТИ ЇХ
КОЛЬОРИ, ПР
Т.
И НАВИВОРІ
Ш
УВ
РН
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ВИ

СТАН РЕЧЕЙ

4

2
1

Є
ЩА
АХИ ЬОРУ
З
О
ІЙН
КОЛ
НАД ТРАТИ
В
ВІД

3

СПЕ
ПОК ЦІАЛЬН
РАЩ
І АР
ТА С УЮТЬ ОМАТ
И
АМО
Н
ПОЧ АСТРІЙ
УТТ
Я

Кондиціонер для білизни, 739 мл

Гель для прання, 739 мл

1 3729001 – Кольорових речей
2 3729002 – Білих речей

Будь-який за:

150 грн
304

3,6 ББ

109 грн

• знищують навіть стійкі плями і бруд з
усіх видів тканин
• після прання речі бездоганно чисті,
м’які та ароматні
• не містять фосфатів
• дружні до навколишнього середовища,
біологічно розкладаються

3 3729005 – Свіжість океану
4 3729006 – Квіткова свіжість

Будь-який за:

150 грн

3,6 ББ

109 грн

• засіб є висококонцентрованим та
економним
• надає речам та білизні тривалої
м’якості та свіжості
• не пошкоджує волокна тканин та
попереджає їх зношення
• надовго зберігає форму речей і
насиченість кольорів
• запобігає електризації тканин та
полегшує прасування

305

БЛИСКУЧЕ!
миттям посуду
Перед кожним
підготуватися?
но
потрібно мораль д відразу після
ти посу
то
Привчи себе ми
оцес стане прос ю
їжі: тоді цей пр
окремо
не
а
и,
ез
ап
тр
продовженням
равою.
неприємною сп

• потужна формула видаляє
навіть важкі забруднення

2

• ефективно розщеплюють
будь-які жири
• не залишають плям і розводів
• чудово нейтралізують запахи
• посуд сяє чистотою
1

3

1

4

1

1
2
3
4

Засіб для миття посуду, 739 мл
3728001 - Яблуко
3728002 - Лимон
3728003 - Апельсин
3728004 - Дія кисню

Будь-який за:

120 грн

СУПЕРЦІНА
грн

306

69

2,3
ББ

307

2

«Працювати

Дитячий шампунь-гель
для душу 2 в 1, 300 мл

разом –

1
2

це задоволення та успіх»

3

3801005 – Солодка вишня
3801006 – Соковитий апельсин
3801004 – Зелене яблуко

Будь-який за:

140 грн

3,5 ББ

105 грн

1
3

від

3+
років

4
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#будьмознайомі

В
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BluxCosmetics (Польща) - провідний
виробник косметики і миючих засобів
на ринках Європейського Союзу, Азії та
Близького Сходу. У портфоліо компанії
4 бренди, 2 з яких - Naturaphy для
косметичних засобів та Blux для миючих
- ми ексклюзивно представляємо в
каталозі UNICE.
Компанія BluxCosmetics розпочала
свою діяльність в 1992 році з продажу
автомобільної хімії, а після покупки

фабрики побутової хімії в 1998 році
з великим успіхом стала розвивати
косметичний напрямок, а також
виробляти побутову хімію.
Зараз BluxCosmetics – це потужний
виробник з багатим асортиментом,
який більше половини продукції
експортує в гіпермаркети і магазини
Німеччини, Франції, Іспанії, Португалії,
Великобританії та багатьох інших країн.

• екстракт алое вера дарує турботливий
догляд за шкірою та волоссям дитини
• малеча буде в захваті від ніжної пінки з
ароматом банана
• об’єму вистачить на велику кількість
купань
4

Шампунь для волося
і тіла для дітей, 1000 мл

3802003 – «Банан» з екстрактом
алое вера

240 грн

308

5,8 ББ

175 грн

309

ЧИСТОТА

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЩОДЕННОГО
ТА ЧАСТОГО ВИКОРИСТАННЯ

В ТВОЇХ РУКАХ

2
не ви
к
сух ликає
подр ості і
азне
нь

• антисептик бензалконію
хлорид ретельно очищає руки
• ланолін пом’якшує шкіру
• не сушить, не викликає
подразнень

1

не ви
к
сух ликає
подр ості і
азне
нь

3

3

• м’які компоненти захищають
руки від шкідливих зовнішніх
факторів
• екстракт алое вера чудово
зволожує
• приємний банановий аромат
дарує чудовий настрій
Рідке мило повністю усуває неприємні запахи після приготування їжі (цибуля, часник, риба та ін.).
Воно дбайливо піклується не тільки
про стан шкіри рук, але й про посуд
і столові прибори.

1

• делікатний догляд за
здоровим станом рук
• натуральна олія авокадо
запобігає пересушуванню
шкіри
• насичений аромат підтримає
радісний настрій

Кухонне рідке мило для рук

1000 мл, 3805009

220 грн

4

5,5 ББ

165 грн
Рідке мило для рук, 650 мл
2
3
4

310

3805008 – Антибактеріальне
3805006 – З бананом і екстрактом алое вера
3805007 – З олією авокадо

Будь-яке за:

180 грн

4,5 ББ

135 грн
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ОПТИЧНИЙ
ОСВІТЛЮВАЧ
ВІДНОВЛЮЄ

Малопінний гель для ручного та машинного прання
ефективно працює навіть при низьких температурах,
дбайливо захищаючи ваш одяг та надаючи йому приємного
ненав’язливого аромату.

дитячих
ля

чей
ре

4

д

БІЛИЙ
КОЛІР

Кондиціонер для білизни дарує одягу
та білизні неймовірну м’якість і чудовий
аромат. Попереджає електризацію тканин
та забезпечує легке прасування.
5

1
2
3
4

Гель для прання, 1000 мл Будь-який за:

3829001 – Кольорових речей
3829002 – Чорних речей
3829003 – Білих речей
3829004 – Дитячих речей

312

210 грн

5,0 ББ

149 грн

Кондиціонер для білизни
Тропічний сон, 1000 мл
3829007

180 грн

4,5 ББ

135 грн

Засіб ефективно усуває плями від кави,
червоного вина, жиру, фруктів, трави, чаю
та ін. Доповнює дію засобу для прання,
захищаючи тканину та кольори.
6

Засіб для видалення
плям, 650 мл
3829010

195 грн

4,8 ББ

145 грн
313

КОЛИ ТВОЯ КУХНЯ
СЯЄ ЧИСТОТОЮ

1

ВІДМ
БУД ІННО ОЧ
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О
Є
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2

3

ХОЛ
О
ПОТ ДИЛЬН
РЕБ
ИК
ЗАС УЄ НАД ТАКОЖ
ОБУ
І
ОСО ЙНОГО
БИС
ГІГІЄ ТОЇ
НИ.

4

Завдяки лимонної есенції у складі бальзам
ефективно видаляє жир і бруд, відмиваючи
посуд до блиску! А натуральний екстракт
алое вера дбайливо доглядає за ручками.

БЕЗ ФОСФАТІВ
І ПАРАБЕНІВ

2

Засіб для видалення
накипу та іржі

3

650 мл, 3828005

195 грн

Засіб для чищення
кухні

4

650 мл, 3828006

195 грн

4,8 ББ

145 грн

4,8 ББ

145 грн

Засіб для чищення
холодильника
650 мл, 3828007

195 грн

4,8 ББ

145 грн

ОЧИЩАЄ ТА ПОЛІРУЄ ДО ПЕРВИННОГО
БЛИСКУ – ПОСУД ЗАВЖДИ ЯК
НОВЕНЬКИЙ!

5
6

Засіб для чищення
нержавіючої сталі

6

650 мл, 3828009

195 грн

4,8 ББ

145 грн
ЯКІСНО ВИДАЛЯЄ НАВІТЬ СТІЙКІ
ЗАБРУДНЕННЯ ТА ДАВНО ПРИГОРІЛИЙ
ЖИР!

5
1

314

Бальзам-концентрат
для миття посуду
“Лимон та алое вера”

1000 мл, 3828004

210 грн

5,2 ББ

155 грн

Засіб для чищення
духовок

650 мл, 3828008

195 грн

4,8 ББ

145 грн
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ЧИСТИЙ ДІМ -

3

ЗАТИШНО ВСІМ

5

4

ХІТ

ПРОДУКТ

Мити вікна набагато приємніше в теплий ясний день, чи не так?
А ти знала, що мильна вода під впливом сонячних променів
швидко висихає, залишаючи сліди на вимитих стеклах? Щоб не
залежати від погоди, спробуй засіб від BLUX - ідеально чисті
вікна без розводів порадують блиском!
Також підходить для миття вітринного та автомобільного скла,
дзеркал та інших гладких поверхонь.

1

2

Ефективно чистить,
відбілює та
видаляє наліт.
• ефективно видаляє
плісняву зі стін, стелі,
віконних рам, cтиків плитки
і швів у ванній кімнаті
та біля ванної, душу або
раковини
• підходить для місць з
підвищеною вологістю і
схильністю до наростання
цвілі (ванна, душова,
басейн, сауна, підвал,
гараж)

1

Засіб для миття унітазу
Морська свіжість

1000 мл, 3827003

195 грн
316

4,8 ББ

145 грн

2

Засіб для чищення скла

650 мл, 3827004

180 грн

4,5 ББ

135 грн

3

Засіб від цвілі

650 мл, 3827005

180 грн

4,5 ББ

135 грн

Основна проблема при
експлуатації душової кабіни
– це наліт водного каменю,
який осідає на стінках разом із
залишками мила, що призводить
до потемніння кабіни. В свою
чергу, неохайна душова псує
загальний вигляд ванної та
настрій господині. Виручить
BLUX! Засіб швидко позбавить
від докучливого нальоту на
стінах кабіни, хромованих
елементах обладнання та на
поверхні піддону.
4

Засіб для чищення
душової

650 мл, 3827006

180 грн

4,5 ББ

135 грн

Засіб від BLUX дозволить
утримувати ванну кімнату в
бездоганній чистоті без зусиль!
Активная формула ретельно
очищає ванну, душові кабіни,
акрілові поверхні, сантехніку
та кахель від залишків мила,
накипу, плям від жорсткої
води і вапняного нальоту. Не
пошкоджує і не дряпає поверхні.

5

Засіб для чищення
ванної кімнати

650 мл, 3827007

180 грн

4,5 ББ

135 грн 317

1

ДОГЛЯНУТЕ ВЗУТТЯ –
ОСНОВА ГАРДЕРОБУ

#будьмознайомі
Компанія «Озден Груп» є провідним виробником в Туреччині та експортується
в 79 країн світу.
Починаючи свою історію з 1979 року, сьогодні в асортименті Компанії засоби по догляду за
взуттям, освіжувачі повітря, засоби для дерев’яних поверхонь.
Використання інгредієнтів з
Франції та Німеччини

ВИДІВ
ДЛЯ ВСІХ
СТИЛЮ,
К
Е
Т
ШКІРИ,
У
ТА НУБУК
ВЕЛЮРУ
ЛЬОРІВ
О
К
Х
И
К
БУДЬ-Я

Власне виробництво від самого
продукту до його упаковки
Має сертифікацію Англійського Центру Інновацій та Технологій
Шкіри SATRA та премію Контролю Якості Споживачів Туреччини
(SMART став єдиним турецьким брендом, який отримав цю
нагороду в своїй категорії)

Універсальна
піна-очищувач Smart
300 мл, 4949003

330 грн

СУПЕРЦІНА

175

грн

318

5,8
ББ

Водовідштовхуючий спрей
для взуття Smart

Дезодорант
для взуття Smart

Очищувач для
cпортивного взуття Smart

250 мл, 4949001

150 мл, 4949002

Шампунь для
жіночого взуття Smart

125 мл, 4949005

125 мл, 4949004

370 грн

9,3 ББ

279 грн

370 грн

9,3 ББ

279 грн

370 грн

9,3 ББ

279 грн

370 грн

9,3 ББ

279 грн
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2

«Ви

в надійних руках»

#будьмознайомі

Історія компанії почалася більш
ніж 55 років тому. На той час завод
займався
переважно
випуском
засобів по догляду за порожниною
рота та займав провідну позицію на
ринку зубних паст. Йшли роки, завод
здобував досвід і набирав нові оберти

320

виробництва, щоб сьогодні випускати
вітчизняну продукцію, яка не уступає в
якості косметиці західних компаній.
Розробка
рецептур
і
формул
продуктів проводиться професійними
технологами
заводу,
включаючи
спеціалістів з Болгарії та Англії.
Кожен продукт містить натуральні
компоненти і біокомплекси, проходить
строгий контроль якості і сертифікацію
згідно європейських стандартів.

1
2

Ополіскувач для ротової Будь-який за:
порожнини, 500 г
140 грн
2412003 - М’ятна свіжість
2412004 - Цілющі трави

СУПЕРЦІНА

79

грн

Healthy Pharm Ukraine – це досвід,
помножений на знання потреб
українців і новітні технології.

Не секрет, що для повноцінного догляду за зубами і порожниною рота зубної щітки
недостатньо. Фахівці радять користуватися ополіскувачами після кожного прийому їжі, щоб
скоротити кількість візитів до стоматолога та підтримувати здоров’я зубів і ясен.
Ополіскувачі UNICE мають багато переваг: вони не тільки знищують бактерії та
позбавляють від зубного нальоту, а й ефективно попереджають запальні процеси. Більш
того, активні формули з рослинними екстрактами і гліцерином захищають від захворювань
пародонта. Свіжа м’ята чи трав’яний смак – який помічник тобі більше до вподоби?

2,6
ББ

321

SERA COSMETICS вже понад 26 років використовує для своїх
продуктів високоякісну натуральну сировину та екологічну упаковку.

Продукція міжнародної групи компаній XADO відрізняється
відмінною якістю. Вона доступна більш ніж в 60 країнах світу!

БЕЗПЕЧНИЙ
КИХ
Л
Д Я СВІЙСЬ
ТВАРИН

#будьмознайомі

#будьмознайомі
4
6
3

• дезінфекція взуття
завдяки потужній
антибактеріальній та
фунгіцидній дії
• перешкоджає
появі бактерій, що
спричинюють грибок та
неприємний запах
• довготривалий
освіжаючий ефект
• чудово підходить для
сезонного зберігання
взуття

1

2

1

Рідке мило з
оливковою олією

400 мл, 3005001

100 грн

2,3 ББ

70 грн

322

2

Сироватка
для волосся з
аргановою олією
125 мл, 3016003

330 грн

8,3 ББ

3

Кондиціонер
для волосся з
кокосовою олією

400 мл, 3016005

135 грн

3,3 ББ

4

Лосьйон для
рук і тіла з
кокосовою
олією
206 мл, 3008003

120 грн

3,0 ББ

249 грн 99 грн 89 грн

5

Універсальний
дезодорант для взуття
100 мл, 2126001

100 грн

2,5 ББ

75 грн

5

6

Нейтралізатор запахів
300 мл, 2126002

120 грн

3,0 ББ

89 грн

2

1

Зубна паста, 170 г
1
2

2412001 – Профілактика пародонтозу
2412002 – Глибоке відбілювання

Будь-яка за:

100 грн

2,4 ББ

72 грн

Будь-яка за*

грн

39

1,3
ББ
*при покупці з каталогу
на суму 200 грн

Реєструйся: my.unice.com.ua/

/reg

Зареєстровані Консультанти можуть розмістити замовлення за вказаними номерами телефонів
unice.ua

youtube.com/uniceua

fb.com/uniceua

instagram.com/uniceua

+38 (044) 303-90-87
+38 (050) 339-51-51
+38 (067) 551-62-26
+38 (067) 658-54-10
+38 (067) 551-62-24

ТОВ «Юнайс», 03026, м. Київ,
Столичне шосе, 100

Компанія залишає за собою право змінювати ціни на всю представлену продукцію протягом дії каталогу.
Зображення в каталозі можуть відрізнятися від оригінальної упаковки.

