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DLA NIEJ

FÉMININ  
EXCLUSIF 
PARFUMS

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

77,90
PLN

 4
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Elegancki, uwodzicielski zapach dla kobiet o nietuzinkowym charakterze.  
Perfumy są unikalną kompozycją delikatnego i orzeźwiającego aromatu gardenii  
połączonej z mrocznym, zagadkowym jaśminem i migdałami.  
Otulona w ten zapach kobieta jest pewna siebie, niezależna i uwodzicielska.



54

DLA NIEJ

 16
Nuta zapachowa: orientalna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Niezwykle wyrafinowany, uwodzicielski, pełen 
orientalnych niuansów zapach o magnetycznym 
wdzięku. Kompozycja złożona z egzotycznych 
owoców i kwiatów czyni zapach lekkim i odpowiednim 
na każdą okazję. Perfumy idealnie skrojone dla kobiety 
pewnej siebie, eleganckiej i lubiącej zachwycać swoją 
obecnością.

 34
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: ciężki

Zmysłowy aromat bergamotki, kwiatu pomarańczy 
i uwodzicielskich nut skórzanych to magiczny wdzięk, 
szyk i elegancja, będący doskonałym dodatkiem do 
sukni wieczorowej. Zapach stworzony w hołdzie dla 
kobiety sukcesu, która kocha luksus i lubi przyciągać 
uwagę otoczenia.

 25
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Świeży orzeźwiający i dziewczęcy aromat idealny 
na każdą porę dnia i roku. Radość i afirmacja życia 
zamknięta w buteleczce perfum. Orzeźwiające nuty 
zielonego jabłka i cytryny idealnie komponują się ze 
zmysłowym bursztynem, piżmem i jaśminem. Perfumy 
przeznaczone dla kobiet, które nie boją się wyzwań 
i pragną żyć pełnią życia.

 30
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Delikatny, zmysłowy zapach idealny na 
romantyczną randkę. Kompozycja zalotnej paczuli, 
subtelnej róży i świeżego anyżku tworzy mieszankę 
wobec, której nie można pozostać obojętnym. 
Perfumy stworzone dla kobiet, które pragną 
uwodzić zapachem.

 41
Nuta zapachowa: wodna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Wyjątkowo subtelne i kobiece perfumy czyste jak 
źródlana woda, pachnące kwiatami o poranku. 
Kompozycja złożona z lilii wodnej i frezji otulona 
ciepłym aromatem drzewnym stopniowo rozkwita na 
skórze jak kwiat pod wpływem promieni słonecznych.  
Zapach dla kobiety, która pragnie intrygować 
tajemniczością.

 49
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Niepowtarzalny, ponadczasowy i szalenie zmysłowy 
aromat przywodzący na myśl kwiaty otulone 
promieniami słońca. Słodki koktajl pomarańczowo–
waniliowy lekko skropiony piżmem i zatopiony 
w ciepłym miodzie sprawi, że nie jedno męskie serce 
zabije szybciej. Zapach adresowany dla kobiet, które 
kochają luksus.

 50
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Uwodzicielski aromat soczystego jabłka i limonki 
zatopiony w lekko karmelowej pralince z delikatną 
nutką wanilii i białego cedru przyjemnie pobudza 
zmysły. Szyk, luksus i elegancja zamknięte we 
flakoniku magicznych perfum adresowane do 
spontanicznych pełnych temperamentu kobiet.

 62
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Aromatyczny koktajl z soczystych owoców 
i egzotycznych kwiatów z delikatną nutką jaśminu 
to prawdziwa uczta dla zmysłów.  Zapach delikatnie 
orzeźwia  a w chłodniejsze dni otula ciepłem drzewa 
sandałowego. Kobieta ubrana w te perfumy roztacza 
za sobą aurę tajemniczości i wdzięku.

 52
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Niesamowicie zmysłowa i seksowna mieszanka 
gorzkiej pomarańczy połączonej ze słodkimi malinami, 
jaśminem i gardenią. Dyskretna elegancja zamknięta 
we flakoniku perfum to ukłon w stronę piękna. Aromat 
idealny dla wyrazistych kobiet, które pragną uwodzić 
i znajdować się w centrum zainteresowania.

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

77,90
PLN

FÉMININ  

EXCLUSIF  

PARFUMS
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DLA NIEJ

FÉMININ  
EXCLUSIF 
PARFUMS

PERFUMY 75 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

89,90
PLN
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DLA NIEJ
FÉMININ  
EXCLUSIF  
PARFUMS

PERFUMY 75 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

89,90
PLN

 28
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Kompozycja zapachowa jaśminu, kwiatu pomarańczy i róży otulonej miodową 
mgiełką jest jak połączenie magii orientu z nowoczesnością zachodu.  
Figlarne kwiaty kontrastując z drzewem cedrowym tworzą zmysłowy koktajl,  
który jest ukłonem w stronę kobiety zmiennej i tajemniczej.

 31
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Zmysłowy, magnetyczny i nietuzinkowy aromat zmienny jak sama kobieta. 
Anielsko subtelna i demonicznie uwodzicielska kompozycja mandarynki,  
szafranu i orchidei w połączeniu z ylang–ylang, wanilią i drewnem dębowym 
hipnotyzuje i pobudza wyobraźnie. Wyrafinowany zapach obok którego  
nie można przejść obojętnie.

 35
Nuta zapachowa: orientalna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Zmysłowość, pożądanie, kobiecość. Zadziorna i lekko prowokacyjna kompozycja 
słodkiej mandarynki, namiętnej róży, pudrowego irysa i egzotycznego jaśminu 
to intymność w najlepszym wydaniu. Magia orientu zamknięta we flakoniku 
adresowana do kobiet dojrzałych i świadomych swojej seksualności. 
Zapach dla kobiety, która pragnie intrygować tajemniczością.
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DLA NIEJ

FÉMININ  
CLASSIQUE  
PARFUMS

PERFUMY 30 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

34,90
PLN
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DLA NIEJ

 6
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Niezwykle świeża, orzeźwiająca i kobieca kompozycja 
łącząca klasykę i nowoczesność. Aksamitny zapach 
otula zmysły słodkimi migdałami dopełnionymi 
o akordy świeżej limetki i gruszki. Perfumy 
idealnie skrojone dla kobiet nieprzewidywalnych 
i spontanicznych. Zmysłowa słodycz z domieszką 
świeżości.

 5
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Kompozycja bergamoty, kardamonu i różowego 
pieprzu zaskakuje świeżością i urzeka słodyczą 
mandarynki harmonijnie połączonej z herbatą 
cejlońską. Elegancki a zarazem niesforny i pełen 
zmysłowego uroku zapach jest idealny dla kobiet 
energicznych i pozytywnie nastawionych do życia.

 10
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Pobudzający zmysły zapach, kwintesencja 
naturalności, uroku i pewności siebie. Kompozycja 
stanowi połączenie nut brzoskwini, bergamotki, 
jaśminu, piżma i wanilii. Przywodzi na myśl fascynującą 
, wakacyjną przygodę. Zapach skierowany dla 
młodych, świadomych swojego wdzięku kobiet, 
ceniących sobie indywidualny styl bycia.

 26
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie 
świeży

Zapach obok którego nie można 
przejść obojętnie, stworzony 
aby budzić pożądanie. 
Soczysta mieszanka 
bergamotki, mandarynki 
i liczi świetnie współgra 
z uwodzicielską 
tuberozą otuloną karmelowo–
bursztynowym ciepłem. Zapach niezwykle 
wyrazisty, przywodzący na myśl zmysłową, 
pewną siebie kobietę.

 11
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: świeży

Kwiatowo–drzewna kompozycja rozkwitająca nutami 
włoskiej cytryny i gruszki, przyprawiona różowym 
pieprzem i otulona aromatycznym cedrem, kadzidłem 
i piżmem. Zapach jest propozycją dla kobiet pewnych 
siebie, obywatelek świata czerpiących energię 
z wielkiego miasta.

PERFUMY 30 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

34,90
PLN

FÉMININ  

CLASSIQUE  

PARFUMS

 18
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

 Urzekający koktajl z mandarynki i bergamoty 
w połączeniu z ryżem, jaśminem i zmysłową różą 
tworzy niesamowitą kompozycje zapachową. 
Orientalno–kwiatowe perfumy stworzone w hołdzie 
dla silnych, zdecydowanych kobiet, które wytrwale 
realizują wyznaczone sobie cele i nie boja się spełniać 
swoich marzeń.

 21
Nuta zapachowa: orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Erotyczny i zmysłowy zapach dający wrażenie 
ciepła i przyjemnego rozleniwienia. Jest celebracją 
wszystkiego co piękne i intrygujące. Orientalna 
kompozycja drzewa sandałowego z soczyście słodkimi 
owocami, jaśminem, różą i wanilią tworzy aromat 
zmienny jak sama kobieta. Perfumy stworzone aby 
prowokować i przyciągać męskie spojrzenia.

 22
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Elegancki i ponadczasowy zapach pobudzający zmysły. 
Niesamowita i uwodzicielska mieszanka mandarynki, 
jaśminu i paczuli sprawi, że obok tego aromatu nikt 
nie przejdzie obojętnie. Perfumy przeznaczone dla 
wytwornej kobiety, która kocha życie i pragnie kusić 
zapachem.
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DLA NIEJ

PERFUMY 30 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

34,90
PLN

FÉMININ  

CLASSIQUE  

PARFUMS

 29
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Kompozycja delikatnych kwiatów skąpanych 
w promieniach słońca. Delikatny, radosny aromat 
frezji, róży i fiołka przyodzianych w drzewo 
sandałowe i przyprawionych różowym pieprzem 
tworzy esencję kobiecości. Perfumy stworzone dla 
żywiołowych indywidualistek kochających życie.

 33
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Perfumy adresowane do niepoprawnych optymistek 
kochających życie. Kompozycja białego piżma, jaśminu 
i pigwy z delikatną nutką owocową zaskakuje świeżością 
i siłą. Ta oszałamiająca mieszanka potrafi w każdej 
kobiecie obudzić uwodzicielską czarodziejkę.

 32
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Orientalno–kwiatowa kompozycja mandarynki 
i brzoskwini otulonych ciepłym bursztynem i paczulą 
lekko doprawionych różowym pieprzem działa jak 
magnes na mężczyzn. Seksowny i uwodzicielski zapach 
dla Pań, które są świadome swojej kobiecości.

 42
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Elegancki, uwodzicielski i lekko prowokujący aromat, 
który jest kwintesencją kobiecości. Koktajl owocowy 
z lekką nutą toffi i egzotyczną orchideą to prawdziwa 
uczta dla zmysłów. Zapach jest ukłonem w stronę 
kobiet, które pragną zachwycać swoim oryginalnym 
stylem bycia.

 47
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Rozkosznie aksamitna i delikatna kompozycja słodkiej 
róży w zestawieniu z orzeźwiającą maliną i zmysłową 
wanilią. Całość dopełnia korzenny pieprz i orientalny 
cedr. Ten tajemniczy i pełen pożądania zapach jest 
wyśmienitym dodatkiem dla kobiet, które kochają 
prowokować i być w centrum uwagi.

 48
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Uwodzicielski, magiczny eliksir, który potrafi 
zahipnotyzować. Orientalno - drzewna kompozycja 
z nutą passiflory zwanej kwiatem namiętności, wanilią 
i wetywerią pobudza zmysły i wprowadza w stan 
euforii. Ta beztroska i rozkoszna słodycz zamknięta 
we flakoniku jest propozycją dla kobiet, które pragną 
intrygować.
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PERFUMY 30 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

34,90
PLN

FÉMININ  

CLASSIQUE  

PARFUMS

 51
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Mieszanka bergamoty i kwaśnego rabarbaru 
otulona płatkami zmysłowej róży i ciepłem drzewa 
sandałowego sprawi, że obok tego zapachu nikt nie 
przejdzie obojętnie. Perfumy adresowane dla kobiet 
przebojowych i odważnych ale posiadających 
romantyczna duszę.

 53
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Wyrazista, zadziorna i przyjemnie słodka  
owocowo–korzenna kompozycja zmysłowego 
ciemiernika, wanilii i żurawiny doprawionej różowym 
pieprzem idealnie sprawdzi się na wieczorne wyjście.  
Zmysłowe i tajemnicze perfumy dla pełnych 
temperamentu, zbuntowanych kobiet.

 57
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: świeży

Subtelny owocowy koktajl brzoskwiniowo–
porzeczkowy z lekką nutą wanilii, fioletowego irysa 
i mimozy otulony ciepłem piżma i egzotycznego 
kokosu to klasyka i nowoczesność zamknięte we 
flakoniku perfum. Zapach idealny dla współczesnych 
romantyczek, które kochają indywidualny styl bycia 
i oryginalność.

 58
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Piękne, jedyne w swoim rodzaju, ekskluzywne 
perfumy z nutą czekolady, kuszące magią orientu. 
Kompozycja dojrzałych jeżyn zatopionych 
w słodkim miodzie, lekko skropionych sokiem 
ze świeżej bergamotki i otulonych płatkami 
delikatnego jaśminu. Silny i drapieżny zapach dla 
zdecydowanych, pewnych siebie kobiet.

 65
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Zmysłowa kompozycja czarnej porzeczki 
i bergamoty w połączeniu z jaśminem i konwalią 
z lekką nutą wanilii i ciepłym akordem drzewa 
sandałowego to luksusowe perfumy dla 
kreatywnych kobiet pragnących urzekać swoją 
tajemniczością. Subtelny, lekko orientalny aromat 
sprawi, że obok kobiety ubranej w ten zapach żaden 
mężczyzna nie przejdzie obojętnie.
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PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

39,90
PLN
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 1
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Nowoczesny zapach dla wyrafinowanych kobiet, 
niesamowicie tajemniczy i uwodzicielski. Niezwykła 
kompozycja nuty kwiatowej i orientalnej jest jak 
połączenie dnia i nocy. Zapach intryguje kwiatem 
pomarańczy połączonym ze świeżością imbiru 
otulonego miodowym ciepłem drzewa sandałowego. 
Jest idealnym wyborem dla kobiet, które pragną być 
modne i wyjątkowe.

 2
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Pobudzający zmysły zapach to pragnienie fascynującej 
ucieczki w nieznane, gdzie deszcze oraz bryza 
morska łączą się z całym dobrodziejstwem natury. 
Kompozycja stworzona na bazie głębokiego aromatu 
krystalicznej wody, drzewa cedrowego, brązowego 
cukru i jaśminu to ukłon w stronę kobiet pragnących 
poczuć się wyjątkowo i niezależnie.

 7
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Płomienny, uwodzicielski eliksir miłości zamknięty we 
flakoniku luksusowych perfum. Soczysta mieszanka 
mandarynki, jaśminu i wanilii jest ekscytująca jak 
pierwszy pocałunek. Kusząca konwalia pozwoli 
wydobyć wewnętrzną kobiecość a różowy grejpfrut 
i białe piżmo sprawią, że odkryjesz miłość na nowo.

 8
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Zmysłowy zapach przeznaczony dla kobiet 
pragnących uwolnić swoje marzenia. To euforyczny 
i tajemniczy ogród pełen egzotycznych kwiatów 
i soczystych owoców, który kusi i zaprasza do 
korzystania z radości życia. Kobieta ubrana w ten 
zapach jest wolna, elegancka, pewna siebie a przy tym 
tajemnicza i nieodgadniona.

 12
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Wytworny zapach podkreślający elegancję 
i wyjątkowość nieuchwytnej, silnej kobiety. Magiczny 
symbol kobiecego uroku, który hipnotyzuje wszystkich 
dookoła. Uwodzicielska kompozycja jaśminu, neroli, 
cytryny, irysu, róży i drzewa sandałowego sprawi, 
że obok kobiety ubranej w ten zapach żaden mężczyzna 
nie przejdzie obojętnie.

 13
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Świeży, orientalny zapach dla nowoczesnej a zarazem 
zmysłowej kobiety sukcesu, która nie boi się wyzwań. 
Kompozycja bergamotki i pomarańczy otulonych 
płatkami róży i jaśminu z domieszką wanilii, białego 
piżma i paczuli to połączenie klasyki z nowoczesnością. 
Zapach uwalnia się stopniowo, zaskakuje, tętni 
kobiecością, elegancją i wdziękiem.

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%
FÉMININ  

CLASSIQUE  

PARFUMS 39,90
PLN
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 36
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Lekki, subtelny i apetyczny zapach przywołujący na 
myśl słoneczny dzień. Kompozycja białych kwiatów 
idealnie współgra z nutą pomarańczy i świeżym 
jabłkiem. Zapach delikatnie orzeźwia a w chłodniejsze 
dni otula ciepłem wanilii. Perfumy stworzone dla 
nowoczesnej, pewnej siebie kobiety.

 37
Nuta zapachowa: delikatnie kwiatowa 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Urzekająca kompozycja słodkiej brzoskwini, jaśminu, 
fiołka otulonych drzewem sandałowym i leśnym 
mchem. Zmysłowy zapach z lekką aurą tajemniczości. 
Idealne dopełnienie do sukni wieczorowej, 
skierowane do kobiet lubiących wyzwania 
i perfekcyjny wygląd.

 40
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Uwodzicielskie i czarujące perfumy , które 
inspirują i pobudzają do życia. Smakowity koktajl 
z egzotycznych owoców z dodatkiem irysów 
i wanilii z delikatną nutą drzewa sandałowego 
stworzony w hołdzie dla współczesnej kobiety, 
która zna swoją wartość.

 44
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: ciężki

Delikatny kwiatowo–pudrowy aromat z odrobiną 
pieprzu i zmysłowego kadzidła stanowi idealne 
dopełnienie kobiecości. Zapach intryguje frezją, 
która łączy się z jaśminem delikatnie otulonym 
płatkami róży. Perfumy skrojone na miarę kobiety 
spontanicznej i wyzwolonej.

 45
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Niesamowicie oryginalny i kobiecy zapach. Świeża, 
energetyczna kompozycja zapachowa liczi, jaśminu 
i frezji z dodatkiem uwodzicielskich nut korzennych 
przywodzi na myśl łąkę o poranku, która łapie 
pierwsze promienie słoneczne. Aromat skrojony 
na miarę kobiety pełnej życia pragnącej zachwycać 
swoją osobowością.

 60
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie 
świeży

Czarująca mieszanka soczystej bergamotki 
i słodkich trufli otulonych płatkami jaśminu 
i delikatnie skropionych zmysłową wanilią. 
Niesamowity zapach dodający kobiecości 
i uroku osobistego. Perfumy adresowane do 
tajemniczych, wyrafinowanych kobiet, które 
chętnie prowokują.

 61
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Delikatny, owocowo–kwiatowy aromat 
z lekką nutą piżma, bardzo subtelny 
i dziewczęcy. Bukiet pachnących piwonii, 
wdzięczne magnolie i soczysty owoc 
granatu działają jak magiczny eliksir na 
zmysły. Ubrana w ten zapach kobieta 
roztacza za sobą aurę tajemniczości 
i wyjątkowości.

39,90
PLN

 19
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Harmonijne połączenie róży, jaśminu i mandarynki 
subtelnie otula ciało niczym luksusowy eliksir. 
Te perfumy to tradycja przeplatająca się 
z nowoczesnością przyprawione odrobiną 
kokieterii. Delikatny, świeży a zarazem 
niesamowicie uwodzicielski zapach dla młodych, 
spontanicznych kobiet pragnących w niebanalny 
sposób podkreślić swoja indywidualność.

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%
FÉMININ  

CLASSIQUE  

PARFUMS
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 104
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Urzekająca kompozycja słodkiej gruszki, otulonej 
piżmem i delikatnie skropionej wodą kokosową. 
Całość dopełnia jeżyna i śliwka z lekkim akordem 
białego drewna i wetywerii. Dziewczęce ale 
jednocześnie zmysłowe i eleganckie perfumy 
o zwiewnym, dyskretnym zapachu ogrodu pełnego 
świeżych kwiatów i owoców.

 106
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Zapach zmienny jak sama kobieta, niesamowicie 
intrygujący i uwodzicielski. Oryginalne połączenie 
kwiatu brzoskwini zatopionego w różowym 
szampanie z delikatnym akordem drzewnym. 
Niepowtarzalne, pełne energii wielkiego miasta 
perfumy dla namiętnych, pewnych siebie kobiet.

 105
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Soczysta mieszanka orzeźwiającego kaktusa, 
frezji oraz jaśminu. Subtelny, świeży zapach 
z delikatnym akordem róży i drewna 
cedrowego stopniowo rozkwita na skórze jak 
kwiat pod wpływem promieni słonecznych. 
Perfumy podkreślające w kobiecie 
zmysłowość, otulające niczym magiczny 
eliksir.

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%
FÉMININ  

CLASSIQUE  

PARFUMS 39,90
PLN
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FÉMININ  
EXCLUSIF  
PARFUMS

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

55,00
PLN
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 3
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Niepowtarzalny zapach urzekającej czarnej porzeczki, 
zmysłowej wanilii i świeżych kwiatów z lekką nutą 
drewna piżmowego. Perfumy adresowane do 
silnych ale wrażliwych kobiet, które dają się ponieść 
namiętności i potrafią okazywać emocje.

 17
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Perfumy czarują elegancją, zmysłowością i czystością. 
Klasyczny aromat róży połączony z figlarną frezją, 
rozgrzewającym ambrem i eleganckim drzewem 
cedrowym tworzy kusząco nieprzyzwoitą i luksusową 
mieszankę. Idealny zapach dla żywiołowych, 
kreatywnych kobiet nie bojących się wyzwań

 9
Nuta zapachowa: cytrusowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Ponadczasowy i uniwersalny zapach przeznaczony 
dla młodych, aktywnych osób. Charakteryzuje go 
zmysłowość, harmonia, świeżość i siła. Jaśminowy 
ekstrakt, świeże tony melona i papai połączonymi 
z esencjami jantaru i mchu przesądzają o wyjątkowości 
i tych wspaniałych perfum.

 14
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Energetyzujące, radosne perfumy o zwiewnym 
i dyskretnym zapachu ogrodu pełnego świeżych 
kwiatów i owoców z lekką nutą drzewną. Kobieta 
ubrana w ten zapach staje się spontaniczna 
i odrobinę nieprzewidywalna. Ten idealny aromat 
został stworzony dla kobiet, które nie boją się 
spełniać swoich marzeń.

 24
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Świeży, lekki zapach zainspirowany tętniącym życiem 
wielkiego miasta. Kompozycja zachwyca aromatem 
soczystego jabłka, który miesza się z tonami świeżego 
ogórka i grejpfruta subtelnie otulonymi różą, magnolią 
i drewnem sandałowym. To prawdziwa uczta dla 
zmysłów i ukłon w stronę kobiet wyzwolonych.

 27
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Niezwykle smakowita, aromatyczna kompozycja 
otulająca pudrową słodkością. Połączenie malin 
z wanilią i jaśminem na pokaźnej porcji drzewa 
sandałowego. Ukłon w stronę kobiety idealnej - 
zmysłowej , naturalnej a przy tym gorącej i seksownej.

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%
FÉMININ  

EXCLUSIF  

PARFUMS 55,00
PLN



3130

DLA NIEJ

 38
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Esencja kobiecości, bardzo zmysłowy i uwodzicielski 
zapach. Energetyzujący koktajl z porzeczek, 
czerwonej pomarańczy i gruszki doprawiony imbirem, 
wanilią i skropiony piżmem. Adresowany do kobiet 
kochających dobry styl i elegancję nie bojących się 
pokazać swojego seksapilu.

 46
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Romantyczna kompozycja słodkich owoców 
z dominującym przepychem irysa i pudrowego 
jaśminu. Całość dopełnia nieziemsko słodka 
i smakowita pralinka tworząc magiczny eliksir, który 
pobudza zmysły. Perfumy są ukłonem w stronę 
współczesnej kobiety–szczęśliwej i wolnej.

 64
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Aromatyczna mieszanka kwiatów z całego świata 
rodem z Tajemniczego Ogrodu.  
Oryginalne połączenie świeżej herbaty 
i bergamotki z arabskim jaśminem, orchideą, frezją 
i zmysłową różą to prawdziwa kwiatowa eksplozja. 
Niepowtarzalny zapach podkreślający w kobiecie 
namiętność i zmysłowość, otulający zmysły niczym 
magiczny eliksir.

 59
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: ciężki

Niebanalny, intensywny, kwiatowo–orientalny 
aromat pełen pozytywnej energii. Magiczny eliksir 
umieszczony w buteleczce perfum rozprzestrzenia 
tajemniczą aurę przesiąkniętą hipnotyzującym 
jaśminem i ciepłym białym bursztynem. Aromat, 
który intryguje, zapada w pamięć, przeznaczony dla 
indywidualistek.

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%
FÉMININ  

EXCLUSIF  

PARFUMS 55,00
PLN
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FÉMININ  
EXCLUSIF  
PARFUMS

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%

49,90
PLN
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 15
Nuta zapachowa: kwiatowo 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Słoneczny zapach pełen ciepła i ulotnej zmysłowości 
przeznaczony dla kobiet świadomych swojej 
atrakcyjności. Kompozycja soku z cytrusów otulonego 
kwiatową nutą z drzewem sandałowym w tle 
doskonale sprawdza się przy każdej okazji. Zapach jest 
kwintesencją harmonii, wyważenia i dobrego smaku.

 39
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Subtelny, świeży lekko mroźny zapach idealnie 
sprawdzi się o każdej porze dnia i nocy. Kompozycja 
zapachowa białych kwiatów skropionych cytrusowym 
musem i otulonych pudrową mgiełką białej brzozy jest 
jak kobieta o wielu twarzach, inspirująca, pełna pasji 
a zarazem łagodna i spokojna.

 20
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: ciężki

Wysublimowana, elegancka słodycz wanilii 
w połączeniu z uwodzicielskim jaśminem i drzewem 
sandałowym sprawia, że obok tego zapachu nikt nie 
jest w stanie przejść obojętnie. Delikatne a zarazem 
śmiałe perfumy działają na zmysły jak magiczny 
orientalny eliksir miłości. Zapach adresowany dla 
kobiet pewnych siebie, które pragną intrygować 
swoją tajemniczością.

 23
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Świeża, zmysłowa kompozycja gardenii, płatków 
jaśminu, bergamoty i liści mandarynki delikatnie 
skropionych zmysłową wanilia z subtelnym 
akcentem białego piżma i sandałowca tworzy 
niesforny, pełen uwodzicielskiego uroku zapach. 
Perfumy idealne dla kobiet energicznych, 
pozytywnie nastawionych do życia.

 43
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Wytworna, pudrowo–kwiatowa kompozycja jest jak 
połączenie wielkomiejskiego szumu z naturalnym 
pięknem wiosennej łąki. Ciepła wanilia, piżmo, 
czarna porzeczka i urzekająca dzika róża to idealne 
perfumy dla aktywnych i spontanicznych kobiet.

 54
Nuta zapachowa: orientalna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Energetyczny i pobudzający zmysły kwiatowo–
karmelowy koktajl otulający niczym kaszmirowy 
szal aurą niebywałego luksusu i tajemniczości. 
Ponadczasowa elegancja zamknięta w buteleczce 
perfum dla nietuzinkowych kobiet, które cenią sobie 
indywidualny styl bycia.

 55
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Orientalna, ciepła kompozycja neroli i gardenii 
otulona aromatycznym drewnem różanym 
z delikatnym mydlanym akcentem to niesamowicie 
uwodzicielski zapach działający na wyobraźnie 
i rozgrzewający zmysły. 
Perfumy łączą w sobie kobiecą subtelność 
z zawodowym profesjonalizmem. Idealne dla kobiety 
sukcesu, która zawsze osiąga wyznaczony cel.

 56
Nuta zapachowa: kwiatowo-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Porzeczkowo–kwiatowy koktajl, otulający zmysły 
welonem luksusu z zadziorną nutką różowego 
pieprzu, piżma i zmysłowego jaśminu. Zapach jest 
celebracją radosnej strony dziewczęcej natury. 
Perfumy adresowane dla kobiet pełnych gracji, które 
pragną poczuć się wyjątkowo atrakcyjnie.

 66
Nuta zapachowa: kwiatowa-drzewna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Mocno otulający, kwiatowo–drzewny aromat 
z delikatnym pudrowym tonem. Kompozycja 
żurawiny, borówki, fiołka i pikantnego wetiweru 
idealnie sprawdzi się o każdej porze roku. Cudowne, 
dziewczęce ale jednocześnie zmysłowe i eleganckie 
perfumy adresowane do ekstrawaganckich kobiet.

 63
Nuta zapachowa: kwiatowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Świeżość i energia zamknięta we flakoniku perfum. 
Rozkoszny koktajl z bergamotki, zielonej mandarynki 
oraz słodkiej figi otulony płatkami jaśminu z odrobiną 
kardamonu. Perfumy o poranku są doskonałym 
orzeźwieniem natomiast wieczorem uwalniają swe 
ciepłe , otulające akordy. Zapach stworzony w hołdzie 
dla kruchej i zmysłowej kobiecości.

PERFUMY 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 20%
FÉMININ  

EXCLUSIF  

PARFUMS 49,90
PLN
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MASCULIN  
EXCLUSIF  
EAU DE PARFUMS

EAU DE PARFUM 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 16%

59,80
PLN
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 68
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Męski, zmysłowy i bardzo elegancki aromat 
o korzenno–orientalnej nucie zapachowej.  
Perfumy adresowane do zdecydowanych mężczyzn, 
który zawsze osiągają wyznaczone cele.

 75
Nuta zapachowa: aromatyczna 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Pieprz jamajski, bób tonka, paczula i mandarynka 
w połączeniu z drzewnymi aromatami sandałowca 
i cedru tworzą niesamowicie subtelną kompozycję. 
Elegancki, otulający zapach dla mężczyzny z klasą, 
który pragnie intrygować.

 70
Nuta zapachowa: aromatyczna 
Kategoria zapachowa: świeży

Kompozycja świeżej lawendy, imbiru i rozmarynu 
w połączeniu z szałwią, geranium i ciepłym 
otulającym akordem drzewa cedrowego prowokuje 
i inspiruje. Zapach adresowany do mężczyzn 
kochających przygody i nie bojących się ryzyka.

 73
Nuta zapachowa: cytrusowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Magnetyczna kompozycja drzewno–cytrusowa 
z odrobina jaśminu, gorzkim grejpfrutem i miętą to 
prawdziwa rozkosz dla zmysłów. Szyk, nieziemska 
elegancja i luksus zamknięte we flakoniku perfum.

 77
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Aromatyczna lawenda w połączeniu ze świeżą 
bergamotką, liściem ananasa, jabłkiem i różą 
tworzy niesamowicie magnetyczną kompozycję. 
Perfumy stworzone dla odważnych, pewnych siebie 
mężczyzn z pasją.

 79
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Orientalne tony drzewne, świeże aromaty 
cytrusów, skóra i labdanum tworzą nieprzeciętny, 
aromatyczny koktajl. Idealne perfumy dla odważnych 
indywidualistów głodnych wrażeń.

EAU DE PARFUM 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 16%
MASCULIN  

EXCLUSIF  

EAU DE PARFUMS 59,80
PLN
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 97
Nuta zapachowa: orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Nieziemsko zmysłowa, uwodzicielska i harmonijna 
kompozycja owoców w zestawieniu z fasolą tonka, 
delikatnym akordem mięty, cedrem i wanilią to 
prawdziwa rozkosz dla zmysłów. Perfumy stworzone 
dla prawdziwych mężczyzn.

 102
Nuta zapachowa: orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Aksamitne, niesamowicie zmysłowe i ciepłe perfumy 
o orientalnej nucie zapachowej. Kompozycja czarnego 
pieprzu, toskańskiego irysa i bułgarskiej róży 
w połączeniu z wetywerią oraz wanilią prowokuje 
i inspiruje. Zapach stworzony dla charyzmatycznych 
mężczyzn z klasą.

 103
Nuta zapachowa: aromatyczna 
Kategoria zapachowa: świeży

Magnetyczny, drzewno – skórzany 
zapach z odrobiną rozmarynu 
w połączeniu z migdałami i kwiatem 
pomarańczy to prawdziwa rozkosz dla 
zmysłów. Mieszanka owocu cytrusa 
skropionego wanilią i otulonego 
ciepłym drewnem cedrowym to 
perfumy idealne dla spontanicznych 
i tajemniczych mężczyzn.

 82
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Zmysłowość i elegancja zamknięta we flakonie 
perfum. Aromatyczny grejpfrut otulony kwiatem 
pomarańczy z delikatnym akordem tytoniu i cedru 
sprawi, że żadna kobieta nie przejdzie obojętnie.

 85
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Niesamowicie prowokująca i uwodzicielska 
kompozycja paczuli i kwiatu pomarańczy delikatnie 
otulona cedrem i jedwabnymi akordami lawendy. 
Perfumy adresowane do namiętnych mężczyzn 
z nienagannym gustem.

 93
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Aromatyczny koktajl z czerwonej pomarańczy, 
grejpfruta i odświeżającej mięty z odrobiną 
cynamonowej pikanterii, róży i białej skóry działa 
pobudzająco na zmysły. Perfumy stworzone dla 
charyzmatycznego mężczyzny sukcesu.

 92
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Zniewalająca kompozycja grejpfruta, śliwki 
i kardamonu delikatnie oprószona różowym pieprzem 
i otulona ciepłem wanilii w duecie z drzewem 
sandałowym i piżmem. Eleganckie, uwodzicielskie 
perfumy dla mężczyzn pragnących czarować 
zapachem.

 87
Nuta zapachowa: aromatyczna 
Kategoria zapachowa: świeży

Klasyczny, orzeźwiający niesamowicie męski zapach 
idealny na wiosnę i lato. Aromatyczna kompozycja 
kwiatowo–drzewna z delikatnym akcentem piżma 
i cytrusów sprawi, że żadna kobieta nie przejdzie 
obojętnie.

 96
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Elegancka, intrygująca mieszanka cytryny i fiołka 
oprószona białym pieprzem z delikatnymi akordami 
drzewnymi, kwiatem bazylii i imbirem. Idealny zapach 
dla osób lubiących nowoczesne, subtelne perfumy 
z delikatną, magnetyczną nutką.

EAU DE PARFUM 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 16%

59,80
PLN

MASCULIN  

EXCLUSIF  

EAU DE PARFUMS
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MASCULIN  
EXCLUSIF  
EAU DE PARFUMS

EAU DE PARFUM 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 16%

75,70
PLN
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 76
Nuta zapachowa: aromatyczna 
Kategoria zapachowa: świeży

Ponadczasowa i elegancka kompozycja lawendy 
i jaśminu doprawiona miętą pieprzową i otulona 
ciepłem drzewa sandałowego to prawdziwa uczta 
dla zmysłów. Idealny zapach dla żywiołowych, 
kreatywnych mężczyzn.

 81
Nuta zapachowa: cytrusowa 
Kategoria zapachowa: klasyczny

Niezwykle wyrafinowany, uwodzicielski, pełen 
drzewnych tonów i rześkich nut cytrusowych 
zapach o magnetycznym wdzięku. Perfumy idealne 
dla charyzmatycznych mężczyzn.

 88
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Uniwersalny zapach doskonały zarówno na służbowe 
spotkanie jak i wieczorną randkę. Wyrazista 
kompozycja jabłka, bergamotki i wetywerii delikatnie 
otulona drzewem sandałowym działa jak magnes na 
kobiety.

 86
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Wyrafinowana i zaskakująca kompozycja drzewa 
cedrowego i wetywerii delikatnie skropiona świeżym 
grejpfrutem i doprawiona pieprzem to połączenie 
klasyki z nowoczesnością. Drapieżny i urzekający 
zapach dla prawdziwych mężczyzn.

EAU DE PARFUM 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 16%

75,70
PLN

MASCULIN  

EXCLUSIF  

EAU DE PARFUMS
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DLA NIEGO

MASCULIN  
CLASSIQUE  
EAU DE PARFUMS

EAU DE PARFUM 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 16%

34,90
PLN
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DLA NIEGO

 80
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: świeży

Intensywny, świeży zapach dla pewnych siebie 
i zdecydowanych mężczyzn ceniących sobie klasykę. 
Zmysłowa kompozycja cedru, paczuli i drewna 
sandałowego sprawdzi się przy każdej okazji.

 67
Nuta zapachowa: wodna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Świeży, orzeźwiający zapach przywodzący na myśl 
morski wiatr, sól i piasek. Lekka woń cytrusów 
z mocnymi akordami drzewnymi , płatkami jaśminu 
i białym piżmem tworzy kompozycje, której nie oprze 
się żadna kobieta.

 69
Nuta zapachowa: cytrusowa 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Delikatna i świeża kompozycja przywodząca na 
myśl letnią, morską bryzę. Aromatyczny koktajl 
melonowo–arbuzowy w połączeniu z mandarynką, 
werbeną i piżmem został stworzony w hołdzie 
dla mężczyzn kochających wolność i niezależność.

 74
Nuta zapachowa: cytrusowa 
Kategoria zapachowa: świeży

Świeża i jednocześnie bardzo zmysłowa kompozycja 
mandarynki, białego piżma i cedru doprawiona 
czarnym pieprzem działa jak magnes na kobiety. 
Idealny zapach dla żywiołowych, kreatywnych 
mężczyzn.

 72
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: świeży

Kompozycja limonki i marakuji doprawiona 
korzennym pieprzem i gorzkim imbirem 
w połączeniu z aromatem kawioru tworzy 
niesamowicie oryginalny zapach. Perfumy 
stworzone dla mężczyzn żyjących pełnią życia.

 71
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Oryginalna kompozycja drewna dębowego, 
absyntu, paczuli i kawy zaskakuje świeżością 
harmonią i siłą. Nowoczesny zapach idealny  
dla mężczyzny, który nie boi się wyzwań.

 78
Nuta zapachowa: aromatyczna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Energetyczny i zmysłowy koktajl grejpfrutowo–
malinowy z delikatnym anyżowym akcentem, 
uwodzicielską lawendą i ciepłym akordem 
drzewnym niesamowicie pobudzający zmysły.  
Zapach idealny dla odważnych, spontanicznych 
i odrobinę tajemniczych mężczyzn.

EAU DE PARFUM 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 16%

34,90
PLN

MASCULIN  

CLASSIQUE 

EAU DE PARFUMS

 83
Nuta zapachowa: aromatyczna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Cytrusowy koktajl, lawenda, imbir i drzewo sandałowe 
tworzą niesamowicie orzeźwiającą i zmysłową 
kompozycję. Lekkie i bardzo seksowne perfumy 
dla pełnych temperamentu, przebojowych mężczyzn.

 84
Nuta zapachowa: wodna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Cytrusy, rozmaryn i jałowiec w połączeniu z subtelnym 
aromatem drewna różanego i delikatnym, otulającym 
mchem dębowym to prawdziwa uczta dla zmysłów. 
Perfekcyjnie zrównoważone, uniwersalne perfumy 
idealne na każdą okazję.
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EAU DE PARFUM 50 ml / ZAPERFUMOWANIE 16%

 95
Nuta zapachowa: aromatyczna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Subtelna, uniwersalna kompozycja ambrowego 
piżma w duecie z delikatnym akordem szałwii, 
kwaśnej pomarańczy i uwodzicielskiej lawendy. 
Perfumy stworzone w hołdzie dla mężczyzn pełnych 
determinacji i kochających rywalizację.

 91
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

Kwiat pomarańczy z cynamonem z lekką nuta kminku 
w połączeniu z wanilią otuloną ciepłym drzewem 
egzotycznym tworzy mocny, zdecydowany aromat. 
Perfumy idealne dla silnych, zdecydowanych 
mężczyzn.

 98
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: świeży

Nowoczesna kompozycja mandarynki w duecie 
z frezją, doprawiona kardamonem i kolendrą z lekkim 
akordem drzewa cytrusowego i różowego pieprzu 
to prawdziwy zastrzyk energii. Wyrafinowany styl 
zamknięty w butelce perfum dla prawdziwych 
indywidualistów.

 90
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: świeży

Niesamowicie zmysłowa i uwodzicielska kompozycja 
liści brzozy delikatnie oprószonych kardamonem 
z ciepłym akordem drzewnym i otulającym piżmem. 
Zapach adresowany dla pewnych siebie, asertywnych 
mężczyzn.

 89
Nuta zapachowa: drzewno-orientalna 
Kategoria zapachowa: świeży

Aromatyczny koktajl ananasowo–grejpfrutowy 
z dodatkiem bursztynu, doprawiony różowym 
pieprzem z lekkim metalicznym akordem tworzy 
oryginalne połączenie ciepłych i świeżych nut 
zapachowych. Perfumy idealne dla kreatywnych, 
pewnych siebie mężczyzn.

 94
Nuta zapachowa: drzewna 
Kategoria zapachowa: świeży

Zmysłowy koktajl mandarynkowo–grejpfrutowy 
z odrobina jaśminu, paczuli, wawrzynem i otulającym 
mchem dębowym. Perfumy idealne dla żywiołowych 
mężczyzn prowadzących aktywny styl życia.

MASCULIN  

EXCLUSIF  

EAU DE PARFUMS 34,90
PLN
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DLA NIEGO

Perfumowany żel  
pod prysznic

• działa relaksująco i pobudzająco

• pozostawia skórę miękką, gładką i przyjemną w dotyku

• stworzony na bazie naturalnych składników

• przeznaczony do codziennej  
pielęgnacji skóry

Zapachy: 3G, 8G, 13G, 17G, 19G,  
67G, 93G, 300G

Balsam do ciała z olejkiem 
i masłem macadami

• głęboko nawilża skórę dzięki zawartości 
masła i olejku macadamia

• stworzony na bazie naturalnych składników

• dzięki zawartości witaminy E zapobiega starzeniu 
się skóry wspierając jej naturalne funkcje

• intensywnie odżywia i wygładza skórę, 
nadając jej zdrowy i zadbany wygląd

• doskonale się wchłania, pozostawiając na skórze film 
zabezpieczający przed czynnikami środowiskowymi

• idealny do codziennej pielęgnacji 
każdego rodzaju skóry

Zapachy: 3B, 8B, 13B, 17B, 19B, 
67B, 93B, 300B

23,90
PLN 29,90

PLN

MASCULIN  

FÉMININ 

DLA NIEJ

PERFUMED SHOWERGEL & BODY BALM

Andreas
Schreibmaschinentext
a

Andreas
Schreibmaschinentext

Andreas
Schreibmaschinentext

Andreas
Schreibmaschinentext

Andreas
Schreibmaschinentext

Andreas
Schreibmaschinentext

Andreas
Schreibmaschinentext
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DLA NIEGO

PRESTIGE SET  
(Balsam, Żel, Perfum)

Zapachy: 8S, 13S, 19S za 93,70 PLN

Zapachy: 3S, 17S za 108,80 PLN

Zapachy 67S za 88,70 PLN

Zapachy: 93S za 113,60 PLN

od88,70
PLN

MASCULIN  

FÉMININ 

ZESTAW

DLA NIEJ

LIVIOON PRESTIGE SET

Andreas
Schreibmaschinentext





Wszystkie ceny w katalogu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT (23%).

       Katalog produktowy Nr PL2 obowiązuje od 01/05/2015.
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 PRODUKTY DAMSKIE
NUTA ZAPACHOWA KATEGORIA ZAPACHU PRODUKT

wodna intensywnie świeży 41

cytrusowa świeży 9

kwiatowa

świeży 19, 24, 29, 39, 61, 63, 104, 105

intensywnie świeży
2, 5, 6, 10, 23, 25, 30, 33, 40, 42, 
45, 47, 50, 51, 52, 60, 62, 64

klasyczny 12, 14, 15, 17, 37

ciężki 34, 44

kwiatowo-drzewna klasyczny 66

kwiatowo-orientalna

świeży 7, 27, 56

intensywnie świeży 31, 43, 55, 65

klasyczny 1, 13, 32, 49

ciężki 59

orientalna
klasyczny 16, 35, 54

świeży 21

drzewna

świeży 11, 57

intensywnie świeży 4, 28

klasyczny 3, 53

drzewno-orientalna

świeży 8, 22, 36, 38, 46, 58, 106

intensywnie świeży 18, 26

klasyczny 48

ciężki 20

 PRODUKTY MĘSKIE
NUTA ZAPACHOWA KATEGORIA ZAPACHU PRODUKT

wodna intensywnie świeży 67, 84

cytrusowa

świeży 74

intensywnie świeży 69, 73

klasyczny 81

aromatyczna

świeży 70, 76, 87, 103

intensywnie świeży 78, 83, 95

klasyczny 75

drzewna
świeży 72, 80, 90, 94, 98

intensywnie świeży 77, 85, 86, 96

orientalna świeży 97, 102

drzewno-orientalna
świeży 79, 82, 89

intensywnie świeży 68, 71, 88, 91, 92, 93

PRODUKTY WEDŁUG NUT ZAPACHOWYCH
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