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na bazie serum

Giordani Gold

Serum prebiotyczne Giordani Gold 

pochodzenia morskiego wzmacnia 

Naturalny ekstrakt z kwiatu lotosu 

i poczuciu komfortu. 

49,99

!



49,99

!

-

Giordani Gold Pearls

•

•

•

•



29,99

!

Giordani Gold

Fortemente

Szczoteczka Fortemente

•

•

.

•



ZDROWY STYL 





39,99

!

Eleganza

koloru.



29,99

!

Pomadki Iconic
Metallic Matte

•

•

arganowym

•

promieniowaniem UV. 



29,99
JEŚLI WYDASZ 69 ZŁ

W KATALOGU 15

!

Kosmetyczka 
Giordani Gold

Luksusowa, czarna, aksamitna sakiewka,



29,99
!

Pomada do brwi

od naturalnego do wyrazistego 

wysycha



31,99
Woda toaletowa Lucia

Kreator zapachu, Gilbert Apollon



49,99
Woda toaletowa 
Glacier Fire



89,99

Naszyjnik

-

prawdziwy must-have w tym sezonie!

Kolczyki

Bransoletka

i intensywnym, nieziemskim odcieniem 

srebra. Wyrafinowana, niepowtarzalna.  

Zegarek

srebrzystym paskiem.  

Pasuje do wielu stylizacji. 

49,99

39,99

29,99



Buntownicy mody

Torebka Camera

.

Z jednej strony granatowa, z drugiej 

Torba Reversible Shopper

vintage! 

Ponczo Check 

w zdecydowanej kolorystyce z jednej strony 

i komfortowe w noszeniu, a zarazem wyraziste 

w swoim stylu. 

119,99

119,99

129,99





69,99
Astaksantyna i ekstrakt 

C

•

przed stresem oksydacyjnym 

•

(

E

•

przed stresem oksydacyjnym 





Feet Up z olejkiem

12,9

9
Feet Up

z olejkiem imbirowym

naturalnym

olejkiem imbirowym i ekstraktem z mandarynki,

zapach.

8,99

!



Krem do higieny 
oraz golenia okolic intymnych

Feminelle

19,9

9

!

Naturalny ekstrakt z wrzosu szwedzkiego

Technologia Fresh Scent



24,99
Zawiera alfa-hydroksykwasy (glikolowy 

HydrActive

pH



Zestaw NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power

• Formuły oparte na opatentowanej 

technologii Tri-Peptide, kwasie 

hialuronowym i ekstrakcie

z roślinnych komórek macierzystych

• Stymuluje produkcję kolagenu, 

poprawia wygląd i nawilżenia skóry, 

chroni ją przed szkodliwymi 

czynnikami

• Wyraźnie redukuje zmarszczki, 

zapewniając natychmiastowe 

i długotrwałe rezultaty

299,00



Zestaw NovAge Skinergise

249,00

czynnikami



Zestaw NovAge

Bright Sublime

• Z technologią Multi-Bright

i ekstraktem z roślinnych komórek 

macierzystych gardenii

• Kosmetyki zmniejszają przebarwienia 

oraz wygładzają zmarszczki

• Łatwo się wchłaniają, rozjaśniają cerę 

i wyrównują jej koloryt 

329,00



379,00

Zestaw NovAge

Ultimate Lift

• Kosmetyki oparte na opatentowanej 

technologii AspartoLift na bazie 

aminokwasów

• Przywracają skórze jędrność 

i sprężystość

• Ekstrakt z roślinnych komórek 

macierzystych budlei pomaga 

zapobiegać naturalnemu rozpadowi 

kolagenu w skórze



379,00

Zestaw NovAge

Time Restore

• Z technologią GenisteinSOY

i ekstraktem z komórek 

macierzystych babki lancetowatej

• Kosmetyki tworzące pełen rytuał 

pielęgnacyjny przywracają dojrzałej 

skórze gęstość i sprężystość

• Owal twarzy odzyskuje młodzieńczy 

wygląd



219,00

Zestaw NovAge Men

• Z technologią przeciwstarzeniową 

opartą na baobabie i ekstraktem 

z roślinnych komórek macierzystych 

Coffea Bengalensis

• Kompleksowe rozwiązanie 

dla męskiej skóry

• Kosmetyki stosowane w ramach 

rytuału pielęgnacyjnego zapewniają 

świeży i wypoczęty wygląd przez 

cały dzień



21,9

9
KREM

Wzbogacone ekstraktem z czarnego 

irysa



maseczka do twarzy

2,99

:

oczu.

Zmyj nadmiar. Poczuj, jak aksamitnie 



9,99
PRZY ZAKUPIE 

DOWOLNEGO 

PRODUKTU ZE 

STRON 110-143

nadmiar sebum

Ekstrakt z ananasa

Ananas zawiera AHA 

(alfa-



Optifresh

Optifresh

Paul Daly, 

2+1
Kup 2 dowolne produkty, 

a trzeci wybierz GRATIS!

11,99
11,99

11,99 11,99

11,99



Love Nature

!

Koktajl wieloowocowy

Pokrzywa i cytryna

Granat i owies

2+1
Kup 2 dowolne produkty, 

a trzeci wybierz GRATIS!

14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99



scrub

Milk & Honey Gold

z olejkiem z awokado

z olejkiem z arniki

2+1
Kup 2 dowolne produkty, 

a trzeci wybierz GRATIS!

9,99

9,99 9,99



Tender Care

paznokci)

Idealny do torebki zawsze przy Tobie

2+1
Kup 2 dowolne produkty, 

a trzeci wybierz GRATIS!

9,99

9,99

9,99


