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KATALOG 9

Odkryj esencję Szwecji uchwyconą w 

formie zapachów

Zapachy mają magiczną moc. Potrafią 

przywoływać miłe wspomnienia, 

przyciągać uwagę, a nawet przenosić 

w wyobraźni do odległych miejsc. 

W tym Katalogu przedstawimy dwa 

nowe zapachu, które zabiorą Cię 

w zapachową podróż do Szwecji.



79,9

9

NOWOŚĆ!

• Kwiatowo-drzewno-aromatyczna 

kompozycja wibrująca energią

• Z przydymionym akordem rozżarzonego 

drewna brzozowego i cytrynowym 

aromatem kwiatów wrotyczu

• Składniki pozyskiwane w odpowiedzialny 

sposób, wprost ze szwedzkiej natury

• Flakon wykonany ze szkła z recyklingu. 

Całe opakowanie nadaje się 

do powtórnego przetworzenia 

Woda perfumowana 

Blazing Warmth



79,9

9

NOWOŚĆ!

• Kwiatowo-wodno-cytrusowy zapach 

orzeźwiający zmysły eksplozją 

radości 

• Dziki rozmaryn i słodkie niczym 

likier nuty marchewnika anyżowego

• Składniki pozyskiwane 

w odpowiedzialny sposób, 

wprost ze szwedzkiej natury

• Flakon wykonany ze szkła 

z recyklingu. Całe opakowanie 

nadaje się do powtórnego 

przetworzenia 

Woda perfumowana 

Wild Hearts



ZDROWY STYL 





Żel po opalaniu Sun 360

• Rewelacyjna okazja, w sam raz 

na lato!

• Intensywnie nawilża skórę i zapewnia 

długotrwałe uczucie obniżenia jej 

temperatury nawet o 2 stopnie

• Przynosi ulgę i uczucie chłodnej 

świeżości po dniu spędzonym 

na słońcu

12,99
PRZY ZAKUPIE 

DOWOLNEGO 

PRODUKTU ZE STRON 

100-129



29,99

Esencja tonizująca

• Głęboko nawilża, normalizuje 

i rewitalizuje skórę, przywraca cerze 

młodzieńczy blask

• Aktywny składnik prebiotyczny

pochodzenia morskiego stymuluje 

odnowę komórkową i wzmacnia 

barierę ochronną skóry

• Zmniejsza widoczność porów

• Uzupełnia działanie kosmetyku 

oczyszczającego, zapewniając 

spektakularne efekty



9,99

9,99

14,99

Kosmetyki Feet Up

z arbuzem i ogórkiem

• Z ekstraktami z arbuza i ogórka 

o działaniu chłodzącym 

i nawilżającym

• Stopy zasługują na tę rozkoszną 

pielęgnację - odwdzięczą się 

miękkością i pięknym wyglądem

• Najlepiej stosuj całą kolekcję razem

NOWOŚĆ

!



15,99

35,99

39,99

Ciesz się słońcem bezpiecznie

• Chroń skórę przed szkodliwym działaniem 

słońca i innych czynników środowiska

• Pamiętaj o pielęgnacji ust, ponieważ ich 

skóra jest bardzo delikatna 

i podatna na uszkodzenia 

• Kosmetyki Sun 360 zawdzięczają swoją 

skuteczność połączeniu innowacyjnej 

technologii Multi-Rays z ekstraktami 

ze szwedzkich roślin, które mają unikalne 

zdolności do ochrony skóry przed 

uszkodzeniami pod wpływem słońca 

i odwodnieniem.



39,99

49,99

31,99

• Kosmetyki Sun 360 zapewniają 

ochronę przed słońcem, 

zanieczyszczeniem powietrza 

i odwodnieniem skóry

• Idealne do stosowania na co dzień 

w sezonie letnim

• Wysoka ochrona przeciwsłoneczna 

dla wrażliwej skóry dzieci. Pamiętaj, 

by często powtarzać aplikację, 

ponieważ dzieci mają cieńszą 

i wrażliwszą skórę niż dorośli. 

Niezbędna ochrona



Age Revive

• Technologia MultiRenewal8 poprawia 

jędrność i elastyczność skóry

• PolluProtect pomaga zapobiegać 

oznakom przedwczesnego starzenia 

oraz chroni skórę przed 

zanieczyszczeniami i szkodliwym 

wpływem środowiska 

• Najlepiej stosuj cały rytuał, 

by osiągnąć optymalne efekty

24,99
29,99

34,99

NOWOŚĆ!

29,99



Hydra Radiance

• Technologia MoistureLockIn pomaga 

uzupełnić poziom nawilżenia i chronić 

warstwę lipidową skóry

• Antyoksydanty z roślin pochodzących 

ze Szwecji: różeńca górskiego, alg, 

maliny moroszki i wrzosu – pomagają 

neutralizować wolne rodniki

• PolluProtect pomaga zapobiegać 

oznakom przedwczesnego starzenia 

oraz chroni skórę przed 

zanieczyszczeniami i szkodliwym 

wpływem środowiska 

21,99

32,99

21,99

NOWOŚĆ!

20,99





Omega 3 

• Używamy czystego i naturalnego 

farmaceutycznego oleju rybnego, 

pozyskiwanego ze 

zrównoważonych zasobów, 

od małych ryb, które charakteryzują 

się niższym poziomem 

toksyczności

• Kwasy tłuszczowe omega 3 są 

niezbędne do prawidłowego 

widzenia i funkcjonowania mózgu 

oraz mogą zmniejszać stany 

zapalne i ryzyko chorób serca

59.99





10,99Perfumowane spraye do ciała

• Stosuj wraz z wodą toaletową lub 

perfumowaną z tej samej kolekcji, 

by dłużej cieszyć się zapachem

• Spraye zapewniają poczucie 

świeżości 

• Mieszczą się w torebce – możesz 

zawsze mieć swój ulubiony zapach 

przy sobie

• Teraz w najlepszej cenie roku! 



21,99• Aromatyczno-paprociowa 

kompozycja o rześkim i wyrazistym 

charakterze 

• Z nutami mięty pieprzowej, 

korzenia damiana i cedru 

• Cudowny prezent dla każdego 

mężczyzny

Woda toaletowa Venture



MEGA OKAZJE 

NA DANY TYDZIEŃ

W każdym tygodniu Katalogu 

wybrany produkt ma 

niezwykle kuszącą cenę

Idealna okazja, by go 

wypróbować

lub podarować w prezencie 

34,99 9,99 25,99



39,99

• Pobudza naturalne mechanizmy 

obronne skóry dzięki serum 

prebiotycznemu

• Bogate pigmenty maskują 

niedoskonałości i zmniejszają 

widoczność zmarszczek 

• Ulubieniec wielu kobiet ze względu 

na lekką konsystencję, uczucie 

nawilżenia i wygładzenia oraz 

naturalny efekt kryjący 

Podkład odmładzający 

na bazie serum

Giordani Gold



49,99
PRZY ZAKUPACH 

ZA 69 zł

Z TEGO KATALOGU

• Niezastąpiony na letnie 

wycieczki, wyprawy i pikniki

• Bardzo poręczny – składa się 

do formatu torebki

• Powlekany spód jest odporny 

na wilgoć i brud, 

a zanieczyszczenia można 

łatwo zetrzeć

Koc piknikowy Floral Bloom

NOWOŚĆ!



19,99

NOWOŚĆ!

• Spinka z lśniącymi perełkami, 

inspirowana stylem vintage, oraz 

ozdobna wsuwka w złotym kolorze

• Idealne na co dzień, jak również 

do eleganckich kreacji 

Zestaw spinek do włosów 

Floral Bloom



• Zestaw zawierający maszynkę 

do golenia i szczoteczkę pozwala 

nadać brwiom idealny kształt –

bez bólu!

• Łatwo dociera do małych obszarów 

wokół brwi, by usunąć niechciane 

włoski

• Produkt zgodny z filozofią 

zrównoważonego rozwoju: 

50% plastiku uchwytu pochodzi 

z recyklingu

Brzytwa do brwi 2 sztuki

9.99

NOWOŚĆ!



• Nie sposób oprzeć się takiej okazji! 

• Wypróbuj wszystkie kolory - unikalne 

pigmenty zawarte w formule tuszu 

nadają rzęsom efektowne 

zabarwienie

• Tusze pomagają wykreować 

pełniejsze, uniesione, podkręcone 

i pięknie podkreślone rzęsy

Tusz do rzęs OnColour

Multiple Lash

Kup 1 za 12,99

Kup 2 za 9,99 

(każdy)

NOWOŚĆ!



• 5 nowych, nasyconych odcieni

o matowym wykończeniu

• Gładka i kremowa formuła

• Mały rozmiar podróżny: idealny 

na lato!

Pomadka OnColour

#LittleMatte

8,99

NOWOŚĆ!


