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Зробіть замовлення на суму більше 300 
гривень з цього каталогу і отримайте 
можливість замовити будь-які ваги всього за  

89.90грн (-55%)
замість звичайної ціни 200.00 грн.

360,00 грн

1

новинка
обмежений випуск

38

Світлі ноти щастя!

Вибери 
свій колір

Електронні підлогові ваги
Тримати вагу під контролем  допоможуть стильні 
електронні ваги з високочутливими датчиками 
і цифорвим рідкокристалічним дисплеєм. 
Максимальна вага: 150кг. Матеріал платформи: 
скло. В комплекті одна батарейка типу ААА.
Розмір 28х28х2,2см. Дисплей 7.5х3.1 см.

Встанови 
рекорд 
струноксті

Характеристики 
вагів

• унікальний дизайн з 
вишуканим узором і 
ефектом блиску
• ультратонка 
платформа
• ударостійке скло

2
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Підкреслює 
вашу 

природну 
красу!

36

Аромати для 
справжніх 
чоловіків!

1.Губна помада «Неон»

Одна помада - два 
приголомшливих образи. Яскравий 
колір стає неоновим під променями 
ультрафіолету. 4 г.

38,50 грн

2.Губна помада «Золота
спокуса» Giordani Gold

1.

2.

3.Wonder Colour Lustre

Активний колір і чудове сяйво! З
покращеною формулою збільшується
інтенсивність кольору. 4 г.

57,00 грн

М'ягка кремова текстура і інтенсивно 
зволожуючі компоненти забезпечують 
дбайливий догляд і надовго 
наповнюють губи вологою. 4 г.

99,00 грн

3.

4

1.Чоловіча туалетна вода Urban Lovers for Him

Ананасі грейпфрут манять її в твої обійми. Пряне серце з 
кедра, флердоранжу і мускатного горіха б'ється в такт її 
диханню. Тютюнові, амброві і мускусні ноти притягують і 
змушують тремтіти. 50 мл.

208,00 грн

2.Чоловіча туалетна вода S8

Динамічний аромат, в якому 8 найбільш актуальних 
компонентів об'єдналися в сучасний, свіжий коктейль 
з грейпфрута, фіалки і мускусу з деревяним відтінком. 
50 мл.

218,00 грн

35

1. 2.

4 5
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ЛАКОВА ГУБНА
ПОМАДА APOCALIPS

Кінець світу близький! Ну, можливо, не кінець 
світу, але точно кінець кольору, яким ви його 
знали. Майбутнє не за помадою і не за блиском, 
а за чимось більшим і кращим. Звідки з’явилося 
це апокаліптичне пророцтво? Звичайно ж, від 
Rimmel London! А докази? Це нова лакова губна 
помада Apocalips. Вона змінить ваші уявлення 
про красу!

150,00грн



8

1.Ультра Чорна супертушь для вій 5-в-1
«Очевидний ефект»

Ефектний, насичений чорний колір туші додасть 
погляду фатальну глибину, а вії придбають 
вражаючий об'єм, довжину і вигин. 8 мл.

67,00 грн

2.Триколірні тіні для повік «Тріо»

Професійний підхід - комфортна текстура, 
легке нанесення, насичений відтінок і ... 
чудовий результат! 2.7 г.

80,00 грн

1.

2.

Все для 
бездоганного 

гоління!

34

Бездоганний 
макіяж!

При покупці обох 
продуктів зі ст. 8

-50%

1.Чоловічі бритви (одноразові)

Потрійне лезо і зволожуюча смужка з алое віра і 
вітаміном Е гарантують чисте і комфортне гоління. 
Вигнута форма ручки з гумовою накладкою забезпечує 
плавне ковзання станка.  У наборі 2 штуки.

24,00 грн

2.Піна для гоління для чутливої шкіри «Норд»

Технологія Glide-Tech захищає шкіру від мікропорізів і 
роздратування, забезпечуючи чудове ковзання. 
Пом'якшує та заспокоює шкіру. 200 мл.

3.Гель для гоління для нормальної шкіри 
«Норд»

Не утворюючий піни гель для гоління з охолоджуючим 
ефектом зволожує і освіжає шкіру. 200 мл.

56,00 грн

52,00 грн

33

1.

2. 3.

9
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301,00грн

Нова губна помада 
Dior Addict - це 
визнання в любові 
красі і стилю, кольору 
і його натхненню , 
енергії і магнетизму 
Dior. Палітра , що 
включає 44 відтінку 
, дозволяє створити 
справжній подіумний 
образ. Невагома 
текстура і хвилююча 
гама відтінків Addict 
відповідає останнім 
модним тенденціям. 
Нова помада 
відрізняється більш 
ніжною текстурою і 
інтенсивним блиском, в неї закохуєшся з першого 
погляду. У порівнянні з класичною помадою 
вона містить на 25 % менше воску. Замість 
цього в ній використовується зоряний 
інгредієнт - ультраувлажняющее і 
збільшує обсяг губ дзеркальне 
желе , яке додає кольору 
глибину і підсилює 
сяйво.
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Губна помада True Dimensions
Помада для губ True Dimensions® 
- втілення чарівної жіночності і 
останніх наукових досягнень у галузі 
краси. Удосконалена формула дарує 
губам переваги, які оцінить кожна 
жінка: зволоженість, гладкість і 
об’єм.

160,00грн
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Сяйво свіжості!

обери 
свій 

флакон

Рапунцель

32

Одного разу жила на світі 
красуня...

1.Сумка «Рапунцель»

Зручна сумка на блискавці прикрашена квітковими 
аплікаціями та вишивкою, а також зображенням 
прекрасної Рапунцель. Довжина лямки регулюється. 
Матеріал: поліестер. Для дітей старше 3 років. Розмір: 
26,1 х 25,3 х 10 см.

200,00 грн

2.Пенал «Рапунцель»

Зручний пенал із застібкою-липучкою в стилі 
анімаційного фільму Disney «Рапунцель: Заплутана 
Історія» припаде до душі початківцям принцесам. 
Матеріал: поліестер. Для дітей старше 3 років. 
Розмір: 11,3 х 19 см.

90,00 грн

31

1.

2.

1.Тональна основа  Giordani Gold

Ніжна невагома текстура ідеально 
підлаштовується до відтінку вашої шкіри, 
рівномірно наноситься і легко розтушовується, 
маскуючи недосконалості. 30 мл.

2.Альго-мінеральна тональна основа
«Розкішний атлас» Giordani Gold

Тональна основа з вмістом морських мінералів 
дарує чудовий колір обличчя і доглядає за 
шкірою. Унікальна формула дбає про красу 
вашої шкіри. 30 мл.

100,00 грн

117,00 грн

3.Зволожуюча основа під макіяж Giordani
Gold

Пом'якшує і вирівнює шкіру, додає обличчю свіжий і 
сяючий колір, продовжує стійкість макіяжу. 30 мл.

118,00 грн

1. 2. 3.

8
14 15
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1.Інтенсівно відбілююча зубна паста 
«Оптіфреш»

Очищає порожнину рота, видаляє зубний наліт і 
освіжає подих. Містить комплекс Optibright, 
освітлюючий зубну емаль і усуває потемніння. 75 мл.

21,50 грн

2.Зубна щітка «Оптіфреш» (середньої 
жорсткості)

Щетинки, розташовані під різним кутом, ефективно 
видаляють зубний наліт навіть з важкодоступних 
місць. Головка щітки забезпечена поверхнею для 
чищення язика. Синя та червона.

16,50 грн

29

найкраща 
ціна

1. 2.

Мегапропозиція

10

Додайте елемент новизни в ваш 
звичний образ! Для манікюру 
використовуйте дизайни одного виду 
або комбінуйте на ваш смак. 

при покупці 2 любих лаків із ст. 9-10

0,10 грн

20,00 грн

Трафарети для дизайну нігтів

0,10 грн

1.Пилка для нігтів «Рожевий кварц»

22,50 грн

2.Білий лак для французького манікюру

40,00 грн

3.Лак для французького манікюру

40,00 грн

4.Лак для нігтів «100% кольору»

33,00 грн

Наноситься одним рухом. 4.5 мл.

Містить інноваційні компоненти для 
зміцнення нігтів. 7 мл.

Кращий вибір для тих, хто звик 
планувати бюджет. 8 мл.

9

1.

2. 3. 4.

Все для 
сяючої 

усмішки!

30
16 17
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це справжній професіонал по створенню 
ультрамодного, професійного об’єму і 
нового стилю вій.

Шовковиста, еластична текстура. 
Створюй приголомшуючий, відкритий погляд!
Нова щіточка діє у двох напрямках!

89,00грн
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11

Салонний 
стайлінг 

своїми руками!

2.Заспокійливий тонік «Чорниця і лаванда»

Тонізує, заспокоює і пом'якшує шкіру, готує її до 
нанесення крему. Наносьте щодня на очищену шкіру 
обличчя за допомогою ватного диска. 150 мл.

24.90 грн

38.50 грн.

1.Заспокійливий крем для обличчя «Чорниця і лаванда»

Доглядає за шкірою обличчя вдень і вночі, 
заспокоюючи і пом'якшуючи її. 75 мл.

38.50 грн.

24.90 грн

3.Очищуючий гель для обличчя «Чорниця і лаванда»

Очищає, заспокоює і зволожує 
шкіру обличчя. 150 мл.

38.50 грн.

24.90 грн

28

1.

2. 3.

Ніжна 
 і 

запашна 
 — 

заспокійливий 
догляд для 

вашої шкіри!

чорниця

лаванда

Свіжість весни!

Знижки до

-40%

Щіточка для обличчя

Розмір: 6,5 х 4,2 см.

22,50 грн

13,50 грн.

27

2.Лак для волосся «Експерт» дуже
сильної фіксації

1.Моделюючий гель для волосся «Експерт»

Підходить для короткого і довгого 
волосся. 100 мл.

41,50 грн

Фінальний штрих, що фіксує зачіску і додає 
волоссю здоровий блиск. 200 мл.

50,00 грн

12

1.

2.

27
20 21



22 23

Гель для душу

250 мл.

2.Гель для душу «Апельсиновая Севилья»

1.Гель для душу «Моря Скандинавии»

3.Гель для душу «Тропики Борнео»

4.Гель для душу «Китайская вишня»

29,00 грн

13

14,50 грн.

1. 2. 3. 4.

Оксамитова 
ніжність 

ваших рук

26

1.

2. 3. 4.

5.

6.

1.Пом'якшувальна ванночка і масажне масло для 
рук 2-в-1

Поживний склад з маслом солодкого мигдалю пом'якшує 
шкіру і кутикулу. 100 мл.

2.Поживний крем для сухої шкіри рук «Ніжний 
оксамит»

Забезпечує безперервне глибоке живлення шкіри рук 
протягом 24 годин. 100 мл.

3.Захисний крем для рук і нігтів «Ніжний оксамит»

Зволожує шкіру протягом 24 годин після одноразового 
нанесення. 100 мл.

4.Відлущуючий скраб для рук «Ніжний оксамит»

Частинки мигдальної шкарлупи дбайливо відлущують 
поверхневі клітини шкіри, а масло солодкого мигдалю 
пом'якшує шкіру рук. 75 мл.

5.Відновлююча маска-догляд для рук «Ніжний 
оксамит»

Інтенсивно зволожує і пом'якшує шкіру. 75 мл.

6.Антибактеріальний гель для рук

Одна крапля цього гелю знищить бактерії що 
«живуть» на ваших руках! Флакон розрахований на 50 
застосувань. 50 мл.

25

46,00 грн

26,00 грн

26,00 грн

38,50 грн

46,00 грн

38,50 грн

14

Любий за півціни

Насолодіться 
усіма 

ароматами 
цієї весни!

22 23
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Кэндис Аккола

«Не буває 
непривабливих 
жінок, бувають 

ледачі. Краса не 
вимагає жертв. Краса 

вимагає уваги.»

15

1. 2.

3.

4.

5.

1.Гель для умывания «Код чистоты»

Гель видаляє забруднення, ороговілі клітини і 
надлишки шкірного сала з поверхні епідермісу. 
Використовуй щодня. 150 мл.

2.Лосьйон-тонік, що запобігає появі чорних 
крапок «Код чистоти Актив»

Глибоко очищає і стягує розширені пори. Нанеси 
засіб на ватний диск та протри особа після 
вмивання. 150 мл.

3.Лосьйон-тонік зтягуючий пори «Код чистоти»

Сприяє стягненню пір і робить їх менш помітними. 
Очищує і тонізує шкіру, не пересушуючи. 150 мл.

4.Гель-скраб для вмивання «Код чистоти Актив»

Інтенсивно знищує прищі та запалення, які 
з'являються на обличчі внаслідок закупорки пор. 
Для щоденного використання. 150 мл.

5.Маскуючий підсушуючий крем «Код чистоти»

Цей суперкрем миттєво маскує прищі, робить їх менше 
і знімає запалення, запобігаючи закупорку пір. Наноси 
точково на проблемні ділянки шкіри. 15 мл.

34,00 грн

49,00 грн

34,00 грн

49,00 грн

31,00 грн

24

Чиста 
Шкіра?

Без 
проблем!

23

2. 3.

4.

5.

1.

1.Шампунь для пошкодженого волосся
«Експерт-Відновлення»

Зміцнює волосся і робить його шовковистим. 

2.Бальзам-кондиціонер для пошкодженого
волосся «Експерт-Відновлення»

Запобігає сплутуванню і полегшує укладання. 

3.Маска-догляд для сухого і пошкодженого
волосся «Експерт-Відновлення»

Пом'якшує і захищає волосся. Рекомендується 
використовувати 1 раз на тиждень. 200 мл.

4.Сироватка-догляд для
посічених кінчиків волосся 
«Експерт-Відновлення»

Відновлює посічені кінчики волосся. 30 мл.

5.Нічний догляд для сухого і
пошкодженого волосся 
«Експерт-Відновлення»

Відновлює баланс вологи і м'якість 
пошкодженого волосся протягом ночі. 
100 мл.

16

37,00 грн

37,00 грн

56,00 грн

90,00 грн

56,00 грн
24 25
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1.Жіноча бритва Lady Razor Schick

Станок містить подвійне лезо, плаваюча головка 
бездоганно повторює контури тіла, вигнута 
форма ручки з гумовою накладкою забезпечує 
плавне ковзання станка.

2.Змінні касети Lady Razor Schick

Комплект змінних касет для гоління з 
подвійним лезом.

83,00 грн

78,50 грн

17

1.

2.

3.

4.

Набір для догляду за ногами

Красивий, зручний набір для педикюру 
у практичній сумочці. У набір входять: 
щипчики для нігтів, паличка для 
кутикули з апельсинового дерева, 2 
роздільника для пальців ніг, щітка і 
сумочка з прозорого пластику. Розмір 
сумочки - 12 х 4 х 11 см.

80,00 грн

Насолодьтесь 
легкістю 

кожного кроку!

22

1.Шліфувальна пилка для ніг «Літня свіжість»

Яскрава шліфувальна пилка для ніг полегшує 
процедуру педикюру. Матеріал: наждачний папір. 
Розмір: 18,4 х 3,2 х 1,2 см.

2.Дезодорант-спрей для ніг «Літня свіжість»

Збереже свіжість ніг і захистить їх від 
неприємного запаху. 150 мл.

3.Скраб для ніг «Літня свіжість»

Глибоко очищає шкіру ступень. 75 мл.

4.Крем для ніг «Літня свіжість»

Інтенсивно живить і пом'якшує шкіру, надає ногам 
свіжість, тонус і гладкість. 75 мл.

31,00 грн

46,00 грн

34,00 грн

34,00 грн
1.

2. 3. 4.

21

3.Гель для гоління «Шовкова орхідея»

Зволожуючий гель з чарівним ароматом 
забезпечить гладке гоління без порізів і 
роздратувань. 150 мл.

4.Гель проти врослого волосся 
«Шовкова орхідея»

Гель містить саліцилову кислоту, що 
запобігає появі врослого волосся. 
Протеїни шовку, екстракт орхідеї і 
комплекс, що уповільнює ріст 
волосся, пом'якшують і захищають 
шкіру. Наносьте відразу після гоління 
або через 12:00 після воскової 
епіляції. 75 мл.

18

Гладка і 
шовковиста 

шкіра всього за 5 
хвилин!

45,00 грн

52,00 грн

26 27
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1.Зміцнюючий і тонізуючий гель для шкіри живота
«Боді-Перфектор»

Коригує і відновлює контури фігури в області живота. 
Використовуйте вранці і ввечері після душу, наносите 
круговими рухами на шкіру живота. 125 мл.

127,00 грн

2.Денний антицелюлітний гель «Боді-Перфектор»

Тонізує шкіру, надає пружність, сприяє зменшенню
ознак целюліту і коригує контури тіла, впливаючи на
шкіру проблемних зон. 150 мл.

142,00 грн

3.Моделюючий слім-гель для тіла «Боді-Перфектор»

Розгладжує поверхню шкіри, і фігура виглядає 
більш підтягнутою. 100 мл.

142,00 грн

Антицелюлітний 
масажер всього за 

0,10
Про покупці 2-х любих 
продуктів зі ст. 17-19

 У целюліту не 
залишиться 

шансів!

0,10
19

1.

2.

3.

новинка

20

80,00 грн

1.Зміцнюючий і тонізуючий гель для шкіри живота 
«Боді-Перфектор»

Коригує і відновлює контури фігури в області живота. 
Використовуйте вранці і ввечері після душу, наносите 
круговими рухами на шкіру живота. 125 мл.

127,00 грн

2.Денний антицелюлітний гель «Боді-Перфектор»

Тонізує шкіру, надає пружність, сприяє зменшенню 
ознак целюліту і коригує контури тіла, впливаючи на 
шкіру проблемних зон. 150 мл.

142,00 грн

3.Моделюючий слім-гель для тіла «Боді-Перфектор»

Розгладжує поверхню шкіри, і фігура виглядає 
більш підтягнутою. 100 мл.

142,00 грн

Антицелюлітний 
масажер всього за 

0,10
Про покупці 2-х любих 
продуктів зі ст. 2 6 - 28

 У целюліту не 
залишиться 

шансів!

0,10
19

1.

2.

3.

новинка

80,00 грн

28 29



30 31

1.Шліфувальна пилка для ніг «Літня свіжість»

Яскрава шліфувальна пилка для ніг полегшує 
процедуру педикюру. Матеріал: наждачний папір. 
Розмір: 18,4 х 3,2 х 1,2 см.

2.Дезодорант-спрей для ніг «Літня свіжість»

Збереже свіжість ніг і захистить їх від 
неприємного запаху. 150 мл.

3.Скраб для ніг «Літня свіжість»

Глибоко очищає шкіру ступень. 75 мл.

4.Крем для ніг «Літня свіжість»

Інтенсивно живить і пом'якшує шкіру, надає ногам 
свіжість, тонус і гладкість. 75 мл.

31,00 грн

46,00 грн

34,00 грн

34,00 грн1.

2. 3. 4.

21

3.Гель для гоління «Шовкова орхідея»

Зволожуючий гель з чарівним ароматом 
забезпечить гладке гоління без порізів і 
роздратувань. 150 мл.

4.Гель проти врослого волосся 
«Шовкова орхідея»

Гель містить саліцилову кислоту, що 
запобігає появі врослого волосся. Протеїни 
шовку, екстракт орхідеї і комплекс, що 
уповільнює ріст волосся, пом'якшують і 
захищають шкіру. Наносьте відразу після 
гоління або через 12:00 після воскової 
епіляції. 75 мл.

18

Гладка і шовковиста 
шкіра всього за 5 

хвилин!

45,00 грн

52,00 грн

1.Жіноча бритва Lady Razor Schick

Станок містить подвійне лезо, плаваюча головка 
бездоганно повторює контури тіла, вигнута 
форма ручки з гумовою накладкою забезпечує 
плавне ковзання станка.

2.Змінні касети Lady Razor Schick

Комплект змінних касет для гоління з 
подвійним лезом.

83,00 грн

78,50 грн

17

1.

2.

3.

4.

Набір для догляду за ногами

Красивий, зручний набір для 
педикюру у практичній сумочці. У 
набір входять: щипчики для нігтів, 
паличка для кутикули з 
апельсинового дерева, 2 
роздільника для пальців ніг, щітка і 
сумочка з прозорого пластику. 
Розмір сумочки - 12 х 4 х 11 см.

80,00 грн

Насолодьтесь 
легкістю 

кожного кроку!

22
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Чиста 
Шкіра?

Без 
проблем!

23

2. 3.

4.

5.

1.

1.Шампунь для пошкодженого волосся 
«Експерт-Відновлення»

Зміцнює волосся і робить його шовковистим. 

2.Бальзам-кондиціонер для пошкодженого 
волосся «Експерт-Відновлення»

Запобігає сплутуванню і полегшує укладання. 

3.Маска-догляд для сухого і пошкодженого 
волосся «Експерт-Відновлення»

Пом'якшує і захищає волосся. Рекомендується 
використовувати 1 раз на тиждень. 200 мл.

4.Сироватка-догляд для 
посічених кінчиків волосся 
«Експерт-Відновлення»

Відновлює посічені кінчики волосся. 30 мл.

5.Нічний догляд для сухого і 
пошкодженого волосся 
«Експерт-Відновлення»

Відновлює баланс вологи і м'якість 
пошкодженого волосся протягом ночі. 
100 мл.

16

37,00 грн

37,00 грн

56,00 грн

90,00 грн

56,00 грн

Кэндис Аккола

«Не буває 
непривабливих 
жінок, бувають 

ледачі. Краса не 
вимагає жертв. Краса 

вимагає уваги.»

15

1. 2.

3.

4.

5.

1.Гель для умывания «Код чистоты»

Гель видаляє забруднення, ороговілі клітини і 
надлишки шкірного сала з поверхні епідермісу. 
Використовуй щодня. 150 мл.

2.Лосьйон-тонік, що запобігає появі чорних
крапок «Код чистоти Актив»

Глибоко очищає і стягує розширені пори. Нанеси 
засіб на ватний диск та протри особа після 
вмивання. 150 мл.

3.Лосьйон-тонік зтягуючий пори «Код чистоти»

Сприяє стягненню пір і робить їх менш помітними. 
Очищує і тонізує шкіру, не пересушуючи. 150 мл.

4.Гель-скраб для вмивання «Код чистоти Актив»

Інтенсивно знищує прищі та запалення, які 
з'являються на обличчі внаслідок закупорки пор. 
Для щоденного використання. 150 мл.

5.Маскуючий підсушуючий крем «Код чистоти»

Цей суперкрем миттєво маскує прищі, робить їх менше 
і знімає запалення, запобігаючи закупорку пір. Наноси 
точково на проблемні ділянки шкіри. 15 мл.

34,00 грн

49,00 грн

34,00 грн

49,00 грн

31,00 грн

24
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1.Пом'якшувальна ванночка і масажне масло для
рук 2-в-1

Поживний склад з маслом солодкого мигдалю пом'якшує 
шкіру і кутикулу. 100 мл.

2.Поживний крем для сухої шкіри рук «Ніжний
оксамит»

Забезпечує безперервне глибоке живлення шкіри рук 
протягом 24 годин. 100 мл.

3.Захисний крем для рук і нігтів «Ніжний оксамит»

Зволожує шкіру протягом 24 годин після одноразового 
нанесення. 100 мл.

4.Відлущуючий скраб для рук «Ніжний оксамит»

Частинки мигдальної шкарлупи дбайливо відлущують 
поверхневі клітини шкіри, а масло солодкого мигдалю 
пом'якшує шкіру рук. 75 мл.

5.Відновлююча маска-догляд для рук «Ніжний
оксамит»

Інтенсивно зволожує і пом'якшує шкіру. 75 мл.

6.Антибактеріальний гель для рук

Одна крапля цього гелю знищить бактерії що 
«живуть» на ваших руках! Флакон розрахований на 50 
застосувань. 50 мл.

46,00 грн

26,00 грн

26,00 грн

38,50 грн

46,00 грн

38,50 грн

14

Любий за півціни

Насолодіться 
усіма 

ароматами 
цієї весни!

Гель для душу

250 мл.

2.Гель для душу «Апельсиновая Севилья»

1.Гель для душу «Моря Скандинавии»

3.Гель для душу «Тропики Борнео»

4.Гель для душу «Китайская вишня»

29,00 грн

13

14,50 грн.

1. 2. 3. 4.

Оксамитова 
ніжність 

ваших рук

26

1.

2. 3. 4.

5.

6.

34 35
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Ніжна чорниця 
і запашна 

лаванда — 
заспокійливий 

догляд для 
вашої шкіри!

Свіжість весни!

Знижки до

-40%

Щіточка для обличчя

Розмір: 6,5 х 4,2 см.

22,50 грн

13,50 грн.

2.Лак для волосся «Експерт» дуже 
сильної фіксації

1.Моделюючий гель для волосся «Експерт»

Підходить для короткого і довгого 
волосся. 100 мл.

41,50 грн

Фінальний штрих, що фіксує зачіску і додає 
волоссю здоровий блиск. 200 мл.

50,00 грн

12

1.

2.

2711

Салонний 
стайлінг 

своїми руками!

2.Заспокійливий тонік «Чорниця і лаванда»

Тонізує, заспокоює і пом'якшує шкіру, готує її до 
нанесення крему. Наносьте щодня на очищену шкіру 
обличчя за допомогою ватного диска. 150 мл.

24.90 грн

38.50 грн.

1.Заспокійливий крем для обличчя 
«Чорниця і лаванда»
Доглядає за шкірою обличчя вдень і вночі, 
заспокоюючи і пом'якшуючи її. 75 мл.

38.50 грн.

24.90 грн

3. Очищуючий гель для обличчя «Чорниця і 
лаванда»

Очищає, заспокоює і зволожує 
шкіру обличчя. 150 мл.

38.50 грн.

24.90 грн

1.

2. 3.

36 37
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1.Інтенсівно відбілююча зубна паста
«Оптіфреш»

Очищає порожнину рота, видаляє зубний наліт і 
освіжає подих. Містить комплекс Optibright, 
освітлюючий зубну емаль і усуває потемніння. 75 мл.

21,50 грн

2.Зубна щітка «Оптіфреш» (середньої
жорсткості)

Щетинки, розташовані під різним кутом, ефективно 
видаляють зубний наліт навіть з важкодоступних 
місць. Головка щітки забезпечена поверхнею для 
чищення язика. Синя та червона.

16,50 грн

29

найкраща 
ціна

1. 2.

Мегапропозиція

10

Додайте елемент новизни в ваш 
звичний образ! Для манікюру 
використовуйте дизайни одного виду 
або комбінуйте на ваш смак. 

при покупці 2 любих лаків із ст. 9-10

0,10 грн

20,00 грн

Трафарети для дизайну нігтів

0,10 грн

1.Пилка для нігтів «Рожевий кварц»

22,50 грн

2.Білий лак для французького манікюру

40,00 грн

3.Лак для французького манікюру

40,00 грн

4.Лак для нігтів «100% кольору»

33,00 грн

Наноситься одним рухом. 4.5 мл.

Містить інноваційні компоненти для 
зміцнення нігтів. 7 мл.

Кращий вибір для тих, хто звик 
планувати бюджет. 8 мл.

9

1.

2. 3. 4.

Все для 
сяючої 

усмішки!

30
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1.Сумка «Рапунцель»

Зручна сумка на блискавці прикрашена квітковими 
аплікаціями та вишивкою, а також зображенням 
прекрасної Рапунцель. Довжина лямки регулюється. 
Матеріал: поліестер. Для дітей старше 3 років. Розмір: 
26,1 х 25,3 х 10 см.

200,00 грн

2.Пенал «Рапунцель»

Зручний пенал із застібкою-липучкою в стилі 
анімаційного фільму Disney «Рапунцель: 
Заплутана Історія» припаде до душі початківцям 
принцесам. Матеріал: поліестер. Для дітей 
старше 3 років. Розмір: 11,3 х 19 см.

90,00 грн

31

1.

2.

1.Тональна основа  Giordani Gold

Ніжна невагома текстура ідеально 
підлаштовується до відтінку вашої шкіри, 
рівномірно наноситься і легко розтушовується, 
маскуючи недосконалості. 30 мл.

2.Альго-мінеральна тональна основа 
«Розкішний атлас» Giordani Gold

Тональна основа з вмістом морських мінералів 
дарує чудовий колір обличчя і доглядає за 
шкірою. Унікальна формула дбає про красу 
вашої шкіри. 30 мл.

100,00 грн

117,00 грн

3.Зволожуюча основа під макіяж Giordani 
Gold

Пом'якшує і вирівнює шкіру, додає обличчю свіжий і 
сяючий колір, продовжує стійкість макіяжу. 30 мл.

118,00 грн

1. 2. 3.

8

7

Сяйво свіжості!

обери 
свій 

флакон

Рапунцель

32

Одного разу жила на світі 
красуня...

7.
40 41



42 43
6

Бездоганний 
макіяж!

При покупці обох 
продуктів зі ст. 5

-50%

1.Чоловічі бритви (одноразові)

Потрійне лезо і зволожуюча смужка з алое віра і
вітаміном Е гарантують чисте і комфортне гоління.
Вигнута форма ручки з гумовою накладкою забезпечує
плавне ковзання станка.  У наборі 2 штуки.

24,00 грн

2.Піна для гоління для чутливої шкіри «Норд»

Технологія Glide-Tech захищає шкіру від мікропорізів і 
роздратування, забезпечуючи чудове ковзання. 
Пом'якшує та заспокоює шкіру. 200 мл.

3.Гель для гоління для нормальної шкіри
«Норд»

Не утворюючий піни гель для гоління з охолоджуючим 
ефектом зволожує і освіжає шкіру. 200 мл.

56,00 грн

52,00 грн

33

1.

2. 3.

1.Ультра Чорна супертушь для вій 5-в-1 
«Очевидний ефект»

Ефектний, насичений чорний колір туші додасть 
погляду фатальну глибину, а вії придбають 
вражаючий об'єм, довжину і вигин. 8 мл.

67,00 грн

2.Триколірні тіні для повік «Тріо»

Професійний підхід - комфортна текстура, 
легке нанесення, насичений відтінок і ... 
чудовий результат! 2.7 г.

80,00 грн

1.

2.

5

Все для 
бездоганного 

гоління!

34
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44 45

1.Губна помада «Неон»

Одна помада - два 
приголомшливих образи. Яскравий 
колір стає неоновим під променями 
ультрафіолету. 4 г.

38,50 грн

2.Губна помада «Золота 
спокуса» Giordani Gold

1.

2.

3.Wonder Colour Lustre

Активний колір і чудове сяйво! З 
покращеною формулою збільшується 
інтенсивність кольору. 4 г.

57,00 грн

М'ягка кремова текстура і інтенсивно 
зволожуючі компоненти забезпечують 
дбайливий догляд і надовго 
наповнюють губи вологою. 4 г.

99,00 грн

3.

4

1.Чоловіча туалетна вода Urban Lovers for Him

Ананасі грейпфрут манять її в твої обійми. Пряне 
серце з кедра, флердоранжу і мускатного горіха 
б'ється в такт її диханню. Тютюнові, амброві і мускусні 
ноти притягують і змушують тремтіти. 50 мл.

208,00 грн

2.Чоловіча туалетна вода S8

Динамічний аромат, в якому 8 найбільш актуальних 
компонентів об'єдналися в сучасний, свіжий коктейль 
з грейпфрута, фіалки і мускусу з деревяним відтінком. 
50 мл.

218,00 грн

35

1. 2.

3

Підкреслює 
вашу 

природну 
красу!

36

Аромати для 
справжніх 
чоловіків!

44 45



Hugo Boss приготував для сучасних представниць 
прекрасної частини людства новий унікальний аромат. 
Парфумерна композиція призначена для жінок різних 
стилів і смаків. Представниці casual і богемного стилів 
знайдуть натхнення в цьому чуттєвому і емоційному 
ароматі. Якщо вам потрібно звичайний день перетворити 
на святковий, Boss Orange те, що необхідно для такого 
чарівництва.

Boss Orange

4746

975,00грн

799,00грн



Аромат, заради володіння яким ви готові на все! 
Таємниця, прихована в унікальному дизайнерському 
флаконі, спокушає нотами солодкої груші. У серці 
перламутровою раковини спочиває ніжність квітки 
плюмерії. Шлейф райського дерева лягає на шкіру 
дорогоцінною прикрасою ювелірної роботи. 50 мл.

360,00 грн

1

новинка
обмежений випуск

Парфумерна вода Midnight Pearl
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Світлі ноти щастя!

2.Парфумерна вода Precious Moments 
Red Dream

Одягніться у вуаль вишуканого аромату Precious 
Moments Red Dream. Легендарний парфум знайшов 
несподіване звучання завдяки новим ноткам червоних 
яблук, розкішної білої магнолії і кори світлих дерев у 
вишуканому флаконі ексклюзивного дизайну. Ковпачок 
прикрашений знімним кільцем. 50 мл.

250,00 грн

1.Жіноча туалетна вода Urban Lovers for Her

Солодкий аромат з легким присмаком чуттєвості змушує 
його бути ближче. Китайська груша, зелений чай і 
помело не дозволяють йому відвести очей, 
передбачаючи появу персика і квіток гевеї. 50 мл.

225,00 грн

1. 2.
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