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KATALOG 16

Podaruj radość – najpiękniejszy prezent

Gdy zbliża się Gwiazdka, pragniesz 

podarować swoim bliskim to, o czym 

marzą. Odkryj wspaniałe pomysły 

na prezenty w zaciszu swojego domu. 

Aby wprawić się w odpowiedni nastrój, 

zacznij od prezentu dla siebie - pozwól, 

by świetlisty zapach Eclat Blanc 

przeniósł Cię do paryskiej krainy 

czarów. 

. 



NOWOŚ
Ć!

34,99
przy zakupach 

za 69 zł z tego 

katalogu

Zapach mieniący się
świątecznym blaskiem

• W sercu tej kompozycji rozkwita 

róża zimowa, odporna na 

zimno 

i kwitnąca nawet pod śniegiem. 

• Pokryte szronem płatki róż

podkreślają wyjątkową elegancję

tego zapachu. 

• Kojący akord tonki i 

zmysłowego piżma łagodzi 

chłodną świeżość ciepłym 

blaskiem. 



PIĘKNA
SKÓRA

ZDROWY
STYL ŻYCIA

WYRAŻANIE
SIEBIE



Piękna skóra



Tender Care: klasyka pełna 
czułości

• Zestaw zawierający trzy kremy 

Tender Care - formułę

oryginalną, wersję z luksusowym 

olejkiem różanym oraz z 

antyoksydacyjnym olejkiem z 

pestek granatu. 

• Zapakowany w eleganckie 

pudełko, idealny na prezent.

• Doskonale pielęgnuje suchą

skórę twarzy, łokci, dłoni, ust, 

kolan 

lub stóp.

29,99



Aromat 
świątecznych 
łakoci!

• Płyn do kąpieli, mydełko i krem 

do rąk pachną jak świąteczne 

przysmaki: cynamonem, wanilią

i jabłkami. 

• Pielęgnują skórę i rozpieszczają

zmysły. 

• Świąteczne opakowania 

3,99

9,99

10,99

6,99

NOWOŚ
Ć!



Zanurz się w luksusowej 
przyjemności!

• Płyn do mycia oraz balsam do 

ciała 

i rąk zawierają naturalne olejki 

eteryczne z szafranu i paczuli.

• Szafran, najdroższa przyprawa 

na świecie, znany jest ze swoich 

właściwości antyoksydacyjnych. 

• Idealny duet dla nawilżonej, 

pięknie pachnącej skóry.

29,99
24,99

NOWOŚ
Ć!



• Perfumy Giordani Gold Essenza 

minispray oraz perfumowany 

spray 

i krem do ciała stanowią

wymarzone trio na prezent. 

• Otulają od stóp do głowy 

wytwornym zapachem Giordani

Gold Essenza.
Perfumy w minisprayu

+ spray do ciała + krem

do ciała Giordani Gold

Essenza

39,99

NOWOŚ
Ć!

Drogocenny zapach elegancji



KAŻDE MYDEŁKO ZA 

2,99

NOWOŚ
Ć!

Ucieknij przed zimą

• Żele pod prysznic i mydełka 

oczyszczają i orzeźwiają skórę, 

pozostawiając rozpieszczające 

zmysły, tropikalne aromaty. 

• Połączenie mango, smoczego 

owocu i granatu przeniesie Cię

w wyobraźni do dżungli 

Kostaryki!

• Nuty mango, papai i arbuza 

tworzą egzotyczną kompozycję

inspirowaną Malediwami.   

• Teraz w najlepszej cenie 2021 

roku! 

KAŻDY ŻEL POD PRYSZNIC 

ZA 7,99



Zdrowy styl życia



89,90
Mocniejsze paznokcie, gęstsze włosy

• Kompleks odżywczy do włosów 

i paznokci pomaga ograniczyć 

wypadanie włosów i przywrócić 

im bujność. 

• Wspomaga produkcję keratyny, 

by odbudować słabe, zniszczone 

włosy i paznokcie. 

• Można przyjmować go razem 

z zestawem Wellness Pack.



135,90
Codzienna porcja składników 
odżywczych

• Dwa zestawy odpowiadające 

indywidualnym potrzebom 

kobiecego i męskiego 

organizmu. 

• Poręczne saszetki – łatwo zabrać 

je ze sobą.

• Wygodny sposób na zwiększenie 

spożycia cennych składników 

odżywczych.135,90



Wyrażanie siebie



Poczuj moc ekscytacji!
DEZODORANT + WODA

TOALETOWA EXCITE 

FORCE

+ PUDEŁKO ZA JEDYNE

64,99
• Pełen energii zapach Excite 

Force w formie wody toaletowej 

i antyperspiracyjnego 

dezodorantu w sprayu. 

• Zielono-drzewny akord 

gniecionych igieł sosnowych 

przynosi uczucie komfortu 

i pewności siebie, a melon 

dodaje soczystej świeżości. 

• Zestaw w stylowym opakowaniu 

– gotowy do wręczenia w 

prezencie. 

NOWOŚ
Ć!



Ideał męskiej elegancji

DEZODORANT + WODA

TOALETOWA ECLAT 

HOMME

+ PUDEŁKO ZA JEDYNE

64,99

• Woda toaletowa i 

antyperspiracyjny dezodorant w 

sprayu Eclat Homme ucieleśniają

francuską elegancję

w męskim wydaniu. 

• Orientalno-cytrusowo-drzewna 

kompozycja o wyrazistych nutach 

pozostawia niezapomniane 

wrażenie. 

• Doskonały pomysł na prezent 

dla mężczyzny ceniącego szyk i 

styl. 

NOWOŚ
Ć!



Rozpal ogień namiętności

• Uwodzicielski, orientalny zapach 

z nutami imbiru, czekolady 

i kwiatów kakaowca.

• Wzmocnij moc uwodzenia, 

wybierając zestaw, który zawiera 

wodę perfumowaną i krem do 

ciała. 

• Razem otulają całe ciało 

pachnącą woalką. 

WODA PERFUMOWANA

+ KREM DO CIAŁA LOVE

POTION + PUDEŁKO

69,99



Przygotuj się na oszałamiające 
wrażenie

PUDEŁKO PREZENTOWE

GIORDANI GOLD + TUSZ

DO RZĘS FORTEMENTE +

PERFUMY GIORDANI GOLD

ESSENZA BLOSSOM

109,90

• Tusz z wyjątkową formułą wydłuża 

i podkręca rzęsy, dodaje im 

objętości, odżywia i wzmacnia. 

• Jaśmin wielkolistny, akord 

Camellia Celebratissima i wanilia 

nadają perfumom Giordani Gold 

Essenza Blossom niepowtarzalny 

charakter. 

• Duet, który pozwoli każdej 

kobiecie podkreślić jej naturalne 

piękno. 



Przenieś się do ogrodu pełnego bzów 

KREM DO RĄK + WODA

TOALETOWA INNOCENT

WHITE LILAC 

39,99

NOWOŚĆ!
EDYCJA 

LIMITOWANA

• W sercu tego zapachu króluje 

biały bez, otoczony jaśminem i 

piwonią.

• Krem nawilża i wygładza dłonie, 

pozostawiając na skórze delikatny 

aromat przypominający o 

wiośnie. 

• Doskonały wybór dla miłośniczek 

kwiatowych zapachów. 



KREM DO CIAŁA + WODA

PERFUMOWANA DIVINE

ZA JEDYNE 

79,99Poczuj się jak gwiazda!

• Woda perfumowana w 

wytwornym flakonie 

inspirowanym suknią haute 

couture.

• Biały bukiet lilii i frezji rozkwita 

w sercu zapachu. Słodkie, 

pudrowe 

i pikantne akordy tworzą

szykowne tło. 

• Krem do ciała pachnący tą samą

nutą sprawia, że możesz dłużej 

cieszyć się bajecznym zapachem 

Divine. 

NOWOŚĆ!



Jedyne w swoim rodzaju 
doświadczenie luksusu

• Orientalno-waniliowo-owocowe 

perfumy z nutami magnolii, 

malin 

i wanilii.

• Oryginalny flakon w szykownym 

pudełku. 

• Perfumy All or Nothing Unique

Accord #1 dodają nowe nuty 

i wzmacniają całą kompozycję. 

• Wyjątkowa technologia zapewnia 

przedłużenie trwałości zapachu.

44,99

149,9

0



11,99

NOWOŚĆ!

Hipnotyzujące spojrzenie

• Najgłębsza intensywność czerni 

dzięki kompleksowi pigmentów 

Triple Black.

• Formuła Hypno Tech dodaje 

rzęsom spektakularnej objętości i 

zapewnia gładkie 

rozprowadzenie tuszu. 

• Maluj rzęsy obiema stronami 

szczoteczki. 



29,99

Mężczyzna z kobiecych snów

• So Fever Him to nowoczesny 

zapach emanujący męskością. 

• Magnetyzująca kompozycja 

z ognistym akordem papryki piri

piri, nutami pelargonii 

burbońskiej 

i akcentem drewna imbirowego. 

• Doskonały prezent dla 

mężczyzny, który potrafi skraść 

kobiecie serce. 



24,99 9,99

99,99

39,99

Styl + porządek

• Stylowe dodatki i praktyczne 

akcesoria dla mężczyzn, którzy 

doceniają wysmakowane detale.

• Modna bransoletka lub elegancki 

zegarek to strzał w dziesiątkę. 

• A dla tych, którzy cenią

użyteczność tak samo jak design, 

wybierz sprytny organizer na 

słuchawki 

lub kosmetyczkę. 



Oryginalna i pełna wdzięku

• Świąteczny czas to doskonała 

okazja do zaprezentowania 

swojego stylu w wersji jak 

najbardziej glamour. 

• Platerowane różowym złotem 

naszyjnik i kolczyki mają

zawieszki 

z czarnych szklanych kryształków 

ze spinelem o szlifie 

diamentowym.

• Czarny spinel – jeden z 

najrzadszych kamieni naturalnych 

– przywołuje inspirację i odpycha 

negatywne emocje.

109,90
NOWOŚ

Ć!

109,90



99,99

NOWOŚ
Ć!

49,99

39,99

Jak przytulnie!

• Przepis na komfort i przytulną

atmosferę w długie, zimowe 

wieczory.

• Pluszowy koc w stylu ponczo 

w kolorze głębokiego burgundu, 

grube skarpety z materiału 

Sherpa w odcieniach czerwieni i 

bieli  oraz  kubek ze złotymi 

detalami, owinięty w dzianinowy, 

odpinany „szalik”. 

• Doskonałe na prezent – razem 

lub osobno. 



NOWOŚ
Ć!

Sztuka użytkowa

• Miękka i elastyczna podstawka 

pod telefony i tablety.

• Klasyczny portfel ze sztucznej 

skóry w kolorze koniaku sprawdzi 

się także jako kopertówka.

• Przydatne prezenty, które doceni 

każda obdarowana osoba. 

39,99

49,99



NOWOŚ
Ć

Biżuteria pełna poezji 
i blasku

• Subtelne naszyjniki i kolczyki 

pasujące do różnych stylizacji. 

• Sztuczne perły, płatki śniegu 

wysadzane kryształkami cyrkonii 

lub szklane kamienie w kształcie 

kocich oczu – która kolekcja 

podoba Ci się najbardziej? 

• Każdy zestaw zapakowany 

w eleganckie pudełko. 

19,99
49,99

49,99

49,99



Potęga koloru

• Modne, żywe odcienie plus blask 

i lśnienie brokatu - idealne na 

każdą imprezę. 

• Mieszanka pigmentów Vibrant

Pigment zapewnia doskonałe 

pokrycie i głębię koloru. 

• Kompleks CreamComfort

sprawia, że pomadki 

rozprowadzają się gładko, 

pozostawiając wrażenie komfortu. 

NOWOŚ
Ć!

9,99



9,99

5,997,99

9,99

Odświętnie zapakuj prezenty 

• Eleganckie pudełka i torebki 

ułatwią pakowanie prezentów i 

dodadzą im świątecznego 

charakteru.  

• Pudełka mają pomysłowo 

zamykane wieczka oraz szykowne 

wstążki. 

• Torebki w dwóch rozmiarach, 

w złotej lub srebrnej kolorystyce, 

pomieszczą kilka prezentów. 



Miękki dotyk czułości

• Uroczy kocyk - króliczek 

dla milusińskich. 

• Miękki, przytulny materiał. 

• Zapakowany w pudełko, idealny 

na prezent. 

NOWOŚ
Ć!

29,99



BLACK
FRIDAY



Sekret gładkiej, miękkiej 
i promiennej skóry

• Kompozycja 6 cennych, 

naturalnych olejków - z sezamu, 

awokado, pestek brzoskwiń, perły 

prerii, czarnej porzeczki i soi.

• Olejki, bogate w kwasy 

tłuszczowe, lipidy, antyoksydanty, 

witaminy 

i składniki mineralne, głęboko 

odżywiają i chronią skórę, 

przywracając jej zdrowy wygląd. 

• Otwórz kapsułkę i palcami 

rozprowadź olejek na twarzy, szyi 

i dekolcie.

BLACK FRIDAY

59,99



BLACK FRIDAY

24,99

Skóra czysta jak diament

• Luksusowy preparat 

oczyszczający, tonik i płyn do 

demakijażu 

w jednym!

• Zawiera prawdziwy puder 

diamentowy, który wygładza 

skórę

i niweluje jej niedoskonałości. 

• Przetrzyj twarz i szyję nasączonym 

płynem wacikiem. Kosmetyk nie 

wymaga spłukiwania.



BLACK FRIDAY

19,99

15,99

Zrewitalizuj swoją skórę

• Krem na dzień SPF 15 pomaga 

zredukować drobne linie, 

zmarszczki i przebarwienia oraz 

chroni skórę przed 

uszkodzeniami spowodowanymi 

promieniami UV .

• Krem pod oczy błyskawicznie 

chłodzi, zmniejsza opuchnięcia 

i rozjaśnia cienie pod oczami 

dzięki poprawiającej 

mikrokrążenie escynie. 

• Oba kosmetyki pomagają

wzmocnić mechanizmy obronne 

skóry, zapobiegając 

przedwczesnemu starzeniu się. 



Elegancja z nutką żywiołowości 

• Zmysłowe akordy drzewne 

połączone z wytrawnymi, ciepłymi 

i słonecznymi nutami oraz 

wetiwerem. 

• Kompozycja zainspirowana 

kawałkami miękkiego drewna 

wyrzucanego przez morze na 

brzeg 

i pozostawionego tam 

do wyschnięcia.

• Przywołuje wrażenie swobody, 

świeżości i żywiołu wody. 

BLACK FRIDAY

39,99



Kwintesencja klasycznego kobiecego 
piękna

BLACK FRIDAY

39,99• Doskonały wybór, gdy chcesz 

podkreślić promienną naturę

swojej kobiecości. 

• Kompozycja rozpoczyna się

nutami różowego pieprzu, 

mandarynki 

i kumkwatu, które prowadzą do 

serca zapachu, wypełnionego 

nutami jaśminu wielokwiatowego, 

frezji i neroli. Kuszące nuty 

bursztynu, drewna kaszmirowego 

i wanilii stanowią cudowne tło. 



Zachwycaj kolorami

• Trzy żywiołowe odcienie 

o brokatowym wykończeniu. 

• Technologia Colour Coverage

zapewnia dobre pokrycie 

kolorem oraz pomaga niwelować 

niedoskonałości paznokci. 

• Łatwe w aplikacji, szybko schnące 

lakiery. 

BLACK FRIDAY

5,99

5,99 5,99


