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KDY JSTE SI
NAPOSLEDY
PŘIVONĚLI KE
KVĚTINÁM?

Jednoduchá otázka, ale odpověď o nás může mnohé vypovědět. Kdo má dnes čas na
přivonění si ke květinám? Většina z nás je tak zaneprázdněná, že si už nepamatujeme, kdy
se tak naposledy stalo. Přemáhá nás rutina a pro každodenní povinnosti nám už nezbývá
čas na radost z těch nejjednodušších věcí.
Ale vždyť stačí tak málo, aby se to změnilo. Zastavit se, popřemýšlet, potěšit smysly krásnou
vůní. Prouvé vzniklo právě proto, abychom s radostí oslavovali každou chvíli. Abychom se
znovu vrátili k intenzivnímu prožívání emocí, žili uvědoměleji a plněji. Proto se zaměřujeme
na každodenní činnosti a děláme je jednodušší a příjemnější. V Prouvé je vše užitečné,
účinné a osvědčené. Protože „Prouvé” přeci znamená „dokázaný”.
Máme rádi pěkné věci a záleží nám na detailech. Naše barvy o nás mnohé vypovídají.
Bílá symbolizuje čistotu a černá klasickou eleganci. Dohromady označují naši filozofii,
založenou na poctivosti a jednoduchých zásadách. Černé na bílém, bez přibarvování.
Když se pozorně zadíváte na logo Prouvé, všimnete si, že jsou v něm obsaženy naše
nejdůležitější sliby. Dvě propletená písmena P symbolizují dvě spojené dlaně. To znamená,
že pro Vás vždy budeme oporou. Naše logo připomíná také rozvinutý květ francouzské
růže, která je proslulá svou intenzivní vůní. Má každému připomínat, že do našich výrobků
používáme výhradně francouzské vonné oleje. Proto tak nádherně voní.

Katarzyna Trawińska,
tvůrkyně a majitelka značky Prouvé.

PROČ TAK KRÁSNĚ
VONÍ?
Než poznáte naše parfémy, chtěli bychom Vám povědět o místě, které je pro nás velmi důležité: francouzské
Grasse. Je to místo bezmála kouzelné. Když poslední paprsky zacházejícího slunce padají na kamenné
domy a úzké uličky, od nedalekých polí přináší teplý vítr uklidňující vůni růží stolistých a jasmínu. V malých
pracovnách můžete narazit na mistry, soustředěně skloněné nad kompozicemi, které v nás za okamžik probudí
skryté emoce. Nejbedlivěji střežené receptury se předávají z generace na generaci a stále se zdokonalují,
aby co nejvěrněji zachytily a uchovaly nejkrásnější vůně. Protože v Grasse to, co je prchavé a nepolapitelné,
dostává ideální formu. Proto pouze zde mohly vzniknout kompozice parfémů Prouvé. V samém srdci světového
parfumérského řemesla.
Ve spolupráci s nejlepšími parfuméry jsme vytvořili kompozice na základě francouzských vonných olejů se
zachováním tradičních procesů zušlechťování parfémů: macerace (zrání), vymražení a filtrování. Díky tomu jsou
parfémy Prouvé neobyčejně silné, čisté a neopakovatelně plné vůně.
Parfémy Prouvé představují návrat k nejlepším francouzským tradicím komponování vůní. Jsou prožitkem
čisté vůně v její nejušlechtilejší formě. Jednoduchý, světlý ﬂakón ukrývá sílu, jejíž intenzita a výdrž uchvacuje
i ty nejnáročnější parfémové znalce. Toto nelze nijak vyjádřit slovy. Vyberte si vůni, zavřete oči a nechte
pracovat smysly.

JE
MOŽNÉ SE

NEZAMILOVAT?
První opětovaný pohled, mírný úsměv, letmý dotek dlaní... A ta vábivá
vůně, které se jednoduše nedá odolat. Vůně, která se vrací, přitahuje,
svádí. Díky ní se vše zdá lehké a sladké jako cukrová vata.
Už víte, jaké vůně nejvíce působí na mužskou představivost? O lásce
platí jedna věc: prochází žaludkem. Jsou to právě lahodné tóny, které
jsou uznávané za nejúžasnější vonná afrodiziaka. Takže chcete-li, aby si
Vás všimnul, zvolte vůni s gurmánskými tóny: sladkým toffi, karamelem,
čokoládou, vanilkou a aromatickou kávou.
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#1
zelené jablko | magnólie | okurka
Proč si ho zamilujete:

protože je přirozený a svěží. Vybavujete
si ten okamžik, kdy rozkrajujete šťavnaté
jablko? Náhle vás zalévá vlna svěžesti. Zde se
k ní navíc přidává závan jarních květin: fialek,
konvalinek a magnólie.
Do jaké kategorie patří: květinově-ovocné
Jak působí: svěží, zelený
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101001

#7
vanilka | hruška | čokoláda
Proč si ho zamilujete:

#3
růže | pomeranč | pačuli
Proč si ho zamilujete:

#5
vanilka | kosatec | pižmo
Proč si ho zamilujete:

protože je jemně smyslný. Je to vůně,
ve které se vždy budete cítit žensky
a elegantně. Svěží citrusy, smyslné květiny
a sladká vanilka Vám dodají sebejistotu.

protože je radostně lehký. Pokaždé, kdy
sáhnete po této pudrovo-vanilkové vůni,
koutky úst se Vám samy zvednou do
úsměvu. Budete se cítit lehce a svěže.

Do jaké kategorie patří: orientálně-dřevité
Jak působí: sladký, balzámový
Jakou má projekci: silnou

Do jaké kategorie patří: chypré-květinové
Jak působí: pudrový, vanilkový
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101003

symbol: 101005

#9
karamel | meloun | cukrová vata

# 11
orchidej | čajové lístky | bergamot

Proč si ho zamilujete:

protože je sladce vanilkový. Představte si
Váš ideální den. Je Vám skvěle. Zahalují Vás
oblíbené tóny čokoládových pralinek, vanilky,
hrušky a jasmínu. Vidíme, že se usmíváte...

protože je nadpozemsky sladký. Karamel,
cukrová vata, čokoláda, meloun a med – to je
spojení pro ženy, které mají nezkrotnou chuť
do života.

Do jaké kategorie patří: květinověgurmánské
Jak působí: sladký, karamelový
Jakou má projekci: silnou
Kde ještě naleznete tuto vůni: v našem
parfémovaném kondicionéru na prádlo (str. 32)

Do jaké kategorie patří: orientálně-kořeněné
Jak působí: sladký, vanilkový
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101009

Proč si ho zamilujete:

protože Vás sladce-čajově očaruje. Tato vůně
je nenucená a přirozená, avšak nedokážete ji
pustit z hlavy...
Do jaké kategorie patří: orientálně-květinové
Jak působí: čajový, sladký
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101011

symbol: 101007

Certiﬁkát pravosti
Ke každé lahvičce parfému Prouvé je připojen certifikát, který potvrzuje, že parfémy byly vyrobeny
z nejlepších francouzských vonných olejů podle pravidel umění komponování vůní. Díky tomu máte 100%
jistotu, že Prouvé je vždy dokonalou volbou.

50 ml

Francouzské vonné oleje: 20%
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# 13
hořký | pomeranč | zázvor med
Proč si ho zamilujete:

# 15
jahoda | višeň | karamel
Proč si ho zamilujete:

# 17
jasmín | mučenka | vanilka
Proč si ho zamilujete:

za jeho mnohostrannost. Tato vůně je jako
červená rtěnka. Sexy a svádivý, ale současně
elegantní. Podtrhněte Váš styl medovou
sladkostí a pomerančovou svěžestí.

protože jeho sladké tóny jsou plné léta.
Díky šťavnatému letnímu ovoci a odvážným
gurmánským tónům je tato kompozice vábivá
a lahodná.

protože má v sobě špetku tajemna.
Orientální kompozice Vás opojí sladkostí
vanilky a jasmínu, sladká mučenka dodá celku
neobyčejné kouzlo.

Do jaké kategorie patří: květinově-ovocné
Jak působí: květinový, hořkosladký
Jakou má projekci: silnou

Do jaké kategorie patří: chypré-ovocné
Jak působí: šťavnatý, ovocný
Jakou má projekci: mírnou

Do jaké kategorie patří: orientálně-kořeněné
Jak působí: vanilkový, opojný
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101013

symbol: 101015

symbol: 101017

# 19
jasmín | meloun | cedr

# 21
pomerančový květ | santal | pižmo

# 23
růže | pačuli | ambra

Proč si ho zamilujete:

protože je výrazný. Jestli ráda záříte, toto je
spojení pro Vás! Díky smyslnému jasmínu,
orchideji a lahodným tónům melounu, hrušky
a ostružiny budete v centru pozornosti.
Do jaké kategorie patří: květinově-ovocné
Jak působí: květinový, smyslný
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101019

Proč si ho zamilujete:

protože je smyslně elegantní. Silná, ženská
vůně, ve které dominuje teplé aroma pižma,
pomerančového květu a santalu.
Do jaké kategorie patří: květinově-dřevité
Jak působí: dřevitý, pižmový
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101021

Proč si ho zamilujete:

protože má svádivou auru. Klasická, objímavá
vůně smyslných růží a balzámové ambry,
se špetkou šťavnatých citrusů a bylinnězemitým aroma pačuli.
Do jaké kategorie patří: chypre-dřevité
Jak působí: kořeněný, teplý
Jakou má projekci: silnou

Symbol:101023

Poznámka parfémového znalce:
Víte, čím se projekce parfému odlišuje od výdrže? Výdrží se rozumí čas, v jakém se rozvinou všechny
tóny vůně. Projekce pak označuje rozvinutí parfému do prostoru. Projekce může být mírná, což znamená,
že vůně se drží blízko pokožky, nebo intenzivní a silná – v tom případě se tóny „rozbíhají” a vytváří vonnou
vlečku. Co je lepší? Záleží na okolnostech. Do práce nebo do školy jsou vhodnější vůně s mírnou projekcí.
Všude tam, kde chcete zazářit, doporučujeme vůně se silnou projekcí.

50 ml

Francouzské vonné oleje: 20%
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# 25
růže | šalvěj | bergamot
Proč si ho zamilujete:
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# 27
malina | jasmín | med
Proč si ho zamilujete:

protože je výrazně smyslný. Síla zelených
bylin a aromatického koření smíchaná
s klasickou vůní růže a konvalinky
představuje spojení, které uchvacuje.

protože Vám dodá sebejistotu. Šťavnatá
malina se špetkou aromatického medu – to
je lákavý návrh. K tomu špetka ambry, pár
kapek citrónové šťávy a jasmínová sladkost.

Do jaké kategorie patří: chypre-květinové
Jak působí: silný, aromatický
Jakou má projekci: silnou

Do jaké kategorie patří: květinově-ovocná
Jak působí: květinový, medový
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101025

symbol: 101027

# 29
liči | broskev | pižmo
Proč si ho zamilujete:

protože je univerzální. Šťavnaté liči a broskev
s jemně pudrovými tóny lilie a teplem pižma
se osvědčí v prakticky každé situaci.
Do jaké kategorie patří: orientálně-květinové
Jak působí: ovocný, pudrový
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101029

# 31
pivoňka | růže | růžový pepř
Proč si ho zamilujete:

# 33
frézie | růže | pačuli
Proč si ho zamilujete:

# 35
frézie | santal | semiš
Proč si ho zamilujete:

protože je jemný a přirozený. Svěží, příjemná
vůně, prostoupená sladkostí růží a pivoněk,
se špetkou pikantního růžového pepře.

protože je jemný a ženský. Slunečná,
příjemná vůně sladkých frézií, růže a vanilky,
kterou rozbijí pačuli a listy černého rybízu.

pro překvapivá spojení. Nepřekonatelná
svěžest zeleného jablka, frézie a růží
doplněná sametovými tóny semiše a santalu.

Do jaké kategorie patří: květinově-ovocné
Jak působí: svěží, růžový
Jakou má projekci: jemnou

Do jaké kategorie patří: chypré-květinové
Jak působí: teplý, smyslný
Jakou má projekci: mírnou

Do jaké kategorie patří: květinově-dřevité
Jak působí: svěží, povzbudivý
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101031

symbol: 101033

symbol: 101035

# 37
granátové jablko | orchidej | mahagon

# 39
citrón | zelené jablko | bambus

# 41
zelený čaj | citrón | dubový lišejník

Proč si ho zamilujete:

Proč si ho zamilujete:

Proč si ho zamilujete:

pro jeho půvab. Sladká, ambrová vůně,
které vévodí šťavnaté tóny granátového
jablka, smyslné aroma lotosu a ušlechtilého
mahagonu je skutečně chic.

protože je jemný. Něžný a uvolňující jako
letní ráno u Jadranu. Mořský vánek přináší
osvěžující tóny zeleného jablka, růže, zvonků
a šťavnatého citrónu.

protože je svěží. Je lehký a osvěžující jako
doušek ledového čaje v horkém odpoledni.
Svěží citrusy, nakyslá rebarbora a síla
pikantního koření.

Do jaké kategorie patří: orientálně-květinové
Jak působí: sladký, ambrový
Jakou mí projekci: silnou

Do jaké kategorie patří: citrusové
Jak působí: svěží, relaxační
Jakou má projekci: mírnou

Do jaké kategorie patří: citrusové
Jak působí: lehký, zelený
Jakou má projekci: jemnou

symbol: 101037

symbol: 101039

symbol: 101041

# 43
mango | vanilka | lékořice

# 45
broskev | růže | frézie

# 47
růže | ylang-ylang | aldehydy

Proč si ho zamilujete:

pro špetku extravagance. Je teplý, exotický
a překvapivý. Neobvyklé spojení šťavnatého
manga se silou kořeněného hřebíčku, vanilky
a lékořice Vás zahalí, rozehřeje a omámí.
Do jaké kategorie patří: orientálně-kořeněné
Jak působí: kořeněný, teplý
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101043

Proč si ho zamilujete:

protože je jiskřivý. Když mu dáte chvilku,
uvidíte, jak v něm krásně pulsují tóny
slunečné broskve, sladkost frézie a svěžest
koriandru. Je silný a intenzivní, a přitom
éterický a jemný.
Do jaké kategorie patří: chypré-ovocné
Jak působí: květinový, intenzivní
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101045

Proč si ho zamilujete:

protože je to nadčasová klasika. Je elegantní
a velmi ženský. Dokonalá směs růže, jasmínu
a ylang-ylang Vás nikdy nepřestane ohromovat.
Do jaké kategorie patří: květinověaldehydové
Jak působí: květinový, pudrový
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101047

50 ml

Francouzské vonné oleje: 20%
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# 49
bergamot | ylang-ylang | santal
Proč si ho zamilujete:

protože je jemně svěží. Klidná, vyvážená,
ale přitom velmi ženská vůně. Jemnost jí
dodávají bílé květiny a smyslnost – santal.
Do jaké kategorie patří: květinově-orientální
Jak působí: sladký, svěží
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101049

# 55
orchidej | čokoláda | lanýž
Proč si ho zamilujete:

# 51
konvalinka | černý rybíz | vanilka
Proč si ho zamilujete:

protože je rafinovaný. Sladké aroma plodů
černého rybízu, jasmínu a konvalinky,
prohloubený smyslnými tóny cedru, santalu
a pižma je elegantní a tajemné.
Do jaké kategorie patří: orientálně-květinové
Jak působí: sladký, hluboký
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101051

# 57
tonka | kakao | tuberóza
Proč si ho zamilujete:

# 53
káva | hruška | kašmírové dřevo
Proč si ho zamilujete:

protože je výjimečně aromatický. Káva,
vanilka, mandle – to zní chutně. Ale aby to
nebylo přeslazené, máme zde také bohaté
spektrum dřevitých tónů: od santalu po
luxusní kašmírové dřevo.
Do jaké kategorie patří: orientálně-dřevité
Jak působí: sladký, kávový
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101053

# 59
pomeranč | vanilka | černý rybíz
Proč si ho zamilujete:

protože je vnímatelně sametový. Krásná
a silná vůně, se znatelnými kouřovými tóny.
Je měkká a zahalující jako samet, zejména
díky tónům čokolády a orchideje.

protože je hravý a koketní. Sladká, smyslná
vůně bílých květin a čerstvě pomletých
kávových zrn. Svůdná tonka mu dodává
hloubku.

protože je přirozeně svůdný. Opatrně s ním,
protože toto je opravdový nápoj lásky. Růže,
meruňka, vanilka a čerstvé citrusy uloupí
Vaše i jeho srdce.

Do jaké kategorie patří: orientálně-květinové
Jak působí: balzámový, kouřový
Jakou má projekci: silnou

Do jaké kategorie patří: orientálně-květinové
Jak působí: sladký, smyslný
Jakou má projekci: mírnou

Do jaké kategorie patří: květinově-ovocné
Jak působí: citrusový, kořeněný
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101055

symbol: 101057

symbol: 101059

Poznámka parfémového znalce:
Víte, že vůně nám může zlepšit náladu? Pokud vybereme správně, může vzbuzovat optimismus,
způsobit, že se budeme dívat na svět skrz růžové brýle. Někdy ani není potřeba „nosit” parfém celý
den, stačí jen stříknout do prostoru a tešit se z vůně. K nejoblíbenějším „zlepšovákům” nálady patří
citrusové tóny – kumquat, pomeranč, citrón, mandarinka. Šťavnaté a slunečné, kyselé a přitom sladké
– díky nim se nevědomky usmíváme.

50 ml

Francouzské vonné oleje: 20%
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CO BY
ČLOVĚK
NEUDĚLAL
PRO

POTĚŠENÍ?
Svěží mořský vánek, slané kapky na tváři, příjemné napětí svalů... a vůně
která povzbuzuje, stimuluje a dodává nevyčerpatelnou energii. Svěží vlny
citrusů a aromatických bylin Vás zanesou za novým dobrodružstvím.
Už víte, jak voní svoboda? Nebo si možná myslíte, že ve Vašem životě
už není místo na trochu šílenství? Ne! Nikdy není pozdě přijmout nové
výzvy, nabrat vítr do plachet, změnit kurs. Jestli hledáte vůni, která je
nezkrocená, která vyjadřuje svobodu, zvolte parfém s osvěžujícími
mořskými, vodními a ozonovými tóny.

#2
zelené jablko | skořice | olivové
dřevo
Co Vás na něm dostane:

intenzita. Toto je kořeněná, zahalující vůně
sladkého jablka a švestky, se špetkou skořice,
na ušlechtilém základě olivového dřeva.
Do jaké kategorie patří: dřevitě-kořeněné
Jak působí: teplý, kořeněný
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101002

# 10
mandarinka | zázvor | levandule
Co Vás na něm dostane:

překvapivé spojení. Čerstvě vymačkané
citrusy, špetka zázvoru a originální dřevité
tóny – to je nabídka pro ty, kteří oceňují
originalitu.
Do jaké kategorie patří: citrusové
Jak působí: chladný, kořeněný
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101010

# 18
káva | růžový pepř | tonka
Co Vás na něm dostane:

dobrý styl. Tato elegantní vůně je jako
šálek aromatického espressa se špetkou
pomerančové kůry a červeného pepře.
Osvěžující a stylová.
Do jaké kategorie patří: fougère
Jak působí: aromatický, kávový
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101018

18 |

#4
grep | káva | černý pepř
Co Vás na něm dostane:

nezkrotná svěžest. Energizující vůně, plná
nezkrocené citrusové radosti. Trocha kávy
a černého pepře dělá z této vůně vždy dobrý
způsob, jak začít nový den.
Do jaké kategorie patří: citrusové
Jak působí: svěží, citrusový
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101004

# 12
citrón | rozmarýn | ananas
Co Vás na něm dostane:

příjemná vitalita. Svěží a energetizující vůně,
která osvěžuje šťavnatými ananasovými
a citrónovými tóny. Špetka rozmarýnu
a palisandru mu dodává na ušlechtilosti.
Do jaké kategorie patří: citrusové
Jak působí: svěží, energetizující
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101012

# 20
skořice | růže | kožené tóny
Co Vás na něm dostane:

#6
citrón | kumquat | jalovec
Co Vás na něm dostane:

nenucená elegance. Velmi svěží tóny
granátového jablka, citrónu, dochucené
plody jalovce a muškátovým oříškem.
Do jaké kategorie patří: dřevitě-ovocné
Jak působí: citrusový, povzbudivý
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101006

# 14
mořské tóny | pomeranč | cedr
Co Vás na něm dostane:

nekompromisnost. Je tak vitalizující, jako
doušek svěžího mořského vzduchu. Ani
nemrknete, a nebude bez této citrusové
vůně, podtrhnuté kořením a balzámovou
ambrou, moci žít.
Do jaké kategorie patří: dřevitě-kořeněné
Jak působí: mořský, kořeněný
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101014

#8
mořské tóny | limetka | rezeda
Co vás na něm dostane:

silné osvěžení. Svěží mořský vánek
s energizujícími mořskými tóny a sladkostí
jasmínu. Opojným tónům rezedy
a bramboříku nelze odolat.
Do jaké kategorie patří: citrusové
Jak působí: svěží, mořský
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101008

# 16
hruška | máta | bazalka
Co Vás na něm dostane:

jednoduchost a elegance. Aromatická a velmi
elegantní vůně čerstvých bylin a ovoce.
Pokud by tato vůně měla mít nějakou barvu,
byla by to určitě sytá zelená.
Do jaké kategorie patří: dřevitě-kořeněné
Jak působí: zelený, aromatický
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101016

# 22
citrón | kožené tóny | ambra
Co Vás na něm dostane:

dokonalá rovnováha. Teplá kořeněná vůně,
se špetkou balzámové ambry a hlubokými
koženými tóny, které úžasně rozbíjí svěžest
citrónu a máty.

všechno. Od smyslných, silných kožených
tónů po vibrující, lehce kyselé citrusy
a sladké fialkové tóny. Kompozice pro
odvážné a sebejisté muže.

Do jaké patří kategorie: dřevitě-kořeněné
Jak působí: teplý, ambrový
Jakou má projekci: silnou

Do jaké kategorie patří: orientálně-dřevité
Jak působí: silný, kožený
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101020

symbol: 101022

50 ml

Francouzské vonné oleje: 20%
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# 24
bobkový list | santal | ambra
Co Vás na něm dostane:

# 26
agar | palisandr | vanilka
Co Vás na něm dostane:

temperament. Teplá, balzámová vůně, která
Vás zahalí kadidlovým aromatem myrhy
a santalu. Je neobyčejně výrazná, sladce
pryskyřičná.

Hloubka oudu. Ušlechtilá, smyslná
kompozice s drahocenným agarovým dřevem
v hlavní roli. Elegantní pozadí vůně zaplňuje
palisandr, vanilka a santal.

Do jaké kategorie patří: orientálně-ambrové
Jak působí: ambrový, balzámový
Jakou má projekci: silnou

Do jaké kategorie patří: orientálně-dřevité
Jak působí: teplý, agarový
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101024

symbol: 101026

# 30
zelené jablko | levandule | jedle

# 32
grep | ﬁalka | kožené tóny

Co Vás na něm dostane:

příslib dobrodružství. Silná, osvěžující vůně,
která s Vámi bude vždy držet krok, i v těch
nejvíce horkých chvilkách. Povzbuzuje
svěžestí citrusů a zelených bylin.
Do jaké kategorie patří: fougère
Jak působí: svěží, bylinný
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101030

# 36
bergamot | rajčatové listy | santal
Co Vás na něm dostane:

svěžest. Vůně za svoji originalitu vděčí listům
černého rybízu a rajčatovým listům. Klasická
růže a teplé dřevo mu dodávají na kouzlu
a eleganci.
Do jaké kategorie patří: dřevitě-ovocné
Jak působí: svěží, zelený
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101036

Co Vás na něm dostane:

nezkrotitelná síla. Rozhodný úder citrusů,
sladká fialka a smyslné kožené tóny Vám
zvednou teplotu o několik stupňů.
Do jaké kategorie patří: dřevitě-květinové
Jak působí: svěží, kožený
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101032

# 38
mořská voda | bobkový
list | mandarinka
Co Vás na něm dostane:

příjemné osvěžení. Vybavte si ten okamžik,
kdy se ponořujete do příjemně chladné
vody. Pociťte na kůži slanost mořské vody,
citrusovou svěžest a opojnou sladkost
jasmínových květů.
Do jaké kategorie patří: dřevitě-ovocné
Jak působí: svěží, zelený
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101038
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# 28
bergamot | papája | muškátový oříšek
Co Vás na něm dostane:

čistota a přirozenost. Neobyčejně svěží,
a přitom velmi smyslná vůně. Šťavnatý
ananas a papája ve spojení se špetkou
muškátového oříšku a pižma vytváří úžasný
dojem.
Do jaké kategorie patří: citrusové
Jak působí: svěží, zelený
Jakou má projekci: mírnou

symbol: 101028

# 34
mořské řasy | pomeranč květ | bavlníku
Co Vás na něm dostane:

originální kombinace. Představte si
vzbouřené vlny. Neklidné moře vyvrhuje na
břeh aromatické citrusy, řasy a balzámovou
ambru.
Do jaké kategorie patří: vodní
Jak působí: mořský, osvěžující
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101034

# 40
pomeranč | vetiver | benzoin
Co Vás na něm dostane:

unikátnost. Originální, kouřovo-citrusové
aroma svádí, okouzluje, přitahuje. Pikantnost
mu dodává špetka černého pepře.
Do jaké kategorie patří: dřevitě-kořeněné
Jak působí: chladný, zemitý
Jakou má projekci: silnou

symbol: 101040

50 ml

Francouzské vonné oleje: 20%
| 21

CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
PŘI ÚKLIDU?
Než se seznámíte s naší kosmetikou do domácnosti a čisticími prostředky, chtěli bychom Vám povědět o tom,
co je pro nás důležité. A to je radost z každé vteřiny života. Věříme, že dokonce i úklid může být potěšením,
a ne pouze další povinností. Nechceme ztrácet drahocenný čas drhnutím a leštěním, takže naše prostředky jsou
extrémně účinné, a přitom je jejich použití rychlé a bezproblémové.
Klademe velký důraz na bezpečnost a pohodlí uživatele. Víme, že samotná účinnost už nestačí. Očekáváme
od našich prostředků o mnohem více: měly by pečovat, být šetrné k pokožce a neškodit životnímu prostředí.
Proto jsme si při navrhování našich výrobků postavili vysokou laťku: provedli jsme mnoho odborných výzkumů,
mimo jiné také bezpečnostní a dermatologická testování a získali jsme další atestace. Máme rádi krásné vůně
a chceme, aby nás provázely také při každodenním úklidu. Protože kdo řekl, že si musíme vybrat mezi účinností
a krásnou vůní?
Využili jsme naše zkušenosti z parfumérského řemesla a vytvořili jsme neopakovatelné kompozice s vonnými
oleji z francouzského Grasse. Díky tomu se budete usmívat při pouhém pomyšlení na úklid.
Oceňujeme dobrý design a pohodlná balení. Naše čisticí prostředky nemusíte stydlivě schovávat pod dřezem,
protože jsou navrženy tak, aby byly ozdobou každého interiéru.
Do těchto výrobků jsme dali celé srdce, protože Vaše důvěra je pro nás nejdůležitější. Už za okamžik nám
otevřete dveře Vašeho domova. A my Vám pomůžeme z něj vytvořit ještě lepší a krásnější místo.

KDO VĚŠÍ
PRÁDLO?
Víte, že od Vašeho oblečení se může odvíjet výše Vašeho platu?
Oblečení je naší vizitkou, proto k praní přistupujeme velmi zodpovědně.
Chceme, aby naše věci dobře vypadaly, byly bezchybně čisté a krásně
voněly a máme k tomu osvědčené způsoby. O Váš šatník se budeme
pečlivě starat. Můžete nám plně důvěřovat.
Věříme, že praní může být neobvyklým zážitkem. Proto jsme požádali
naše spolupracovníky – tvůrce vůní, aby vytvořili tři výjimečné
kompozice: jednu inspirovanou bělostí našeho pracího gelu, jednu
inspirovanou černí gelu na tmavé prádlo a jednu inspirovanou pracím
gelem na barevné prádlo. Povedlo se to skvěle! Je to opravdu úžasný
pocit, když věšíte prádlo a cítíte bělost ve vzduchu...

Jak vypadat
dobře v bílé?

Sněhová bělost bavlny, krémová bělost krajky, perlová bělost atlasu, mléčná
bělost hedvábí... Každá nuance, každý lom světla hraje roli. My velmi dobře
vidíme rozdíl mezi sněhovou bělostí košile a alabastrovou bělostí taftových šatů.
Proto bylo složení našeho pracího gelu

WHITES GEL
navrženo tak, aby chránilo všechny odstíny bílé, nejen tu sněhovou. Udržuje je
v bezvadné čistotě, zabraňuje šednutí a nezanechává šmouhy. Výborně oživuje
světlé barvy a zanechává prádlo svěží a úžasně voňavé.

Proč si ho zamilujete:
protože s ním máte jistotu, že Vaše světlé a bílé
prádlo je ideálně čisté a Vy vypadáte dokonale.

Co Vás na něm nadchne:
jeho gelové, koncentrované složení. Díky
tomu je účinný a nezabírá příliš místa na
poličce – a vydrží velmi dlouho.

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
formule whites sensor. Gel neobsahuje
optická bělidla, proto ho lze bezpečně použít
na všechny odstíny bílé a nezpůsobuje šednutí
jemných materiálů

citrusy

ﬁalka jablko

sněhové vločky

bavlna

jasmín
cedr

pudrové tóny

růže

pižmo

Jak voní bělost:

PRACÍ GEL
NA BÍLÉ PRÁDLO
1000 ml

symbol: 503004
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JIŽ OD 20 °C

rádi si hrajeme s vůněmi, proto jsme požádali
naše spolupracovníky – tvůrce vůní, aby
vytvořili kompozici inspirovanou bělostí.
Mistrovsky zkombinovali sílu bílých květin
s jemností bavlny a chladným akcentem
sněhových vloček.

Jak prát
barevné COLOUR GEL
prádlo
dohromady?

Kombinování barev může představovat problém, obzvláště když je po dalším
praní Váš malinový svetr stále bledší a oranžové kalhoty jsou bez lesku. Aby Vaše
oblečení působilo vždy skvěle, navrhli jsme
,

který dokonale chrání barvy před sepráním. Zabraňuje přenosu barevných
pigmentů mezi látkami, čímž ještě lépe zajišťuje stálou barevnost. Od teď se my
staráme o intenzivní barvy Vašeho oblečení a Vy o povedené barevné outfity.

Proč si ho zamilujete:
protože s ním máte jistotu, že barvy Vašeho
oblečení budou živé a intenzivní a Vy budete
vypadat skvěle.

Co je mimořádně
důležité pro muže:
je nám jasné, že nerozlišíte
všechny barvy. Pokud nevíte,
zda její smaradové kalhoty
můžete vyprat dohromady se
svým akvamarínovým tričkem,
s naším gelem máte zelenou. Díky
složce, která zabraňuje přenosu
barevných pigmentů, můžete prát
všechny barvy dohromady (jen
pokud štítek od výrobce neříká
něco jiného).

Co je naše tajemství:
díky formuli s aktivními enzymy působí gel
výborně již při nízkých teplotách (od 20 °C).
A jak dobře víte, praní při nízkých teplotách
je výhodné nejen pro Vaše oblečení, ale
i peněženku.

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
složka, která zabraňuje přenosu barevných
pigmentů mezi látkami.

meruňka

aldehydy

růže
ylang-ylang

koření

geránium

kurkuma

pačuli

pižmo

Jak voní barevný průvod:

PRACÍ GEL
NA BAREVNÉ PRÁDLO
1000 ml

symbol: 503006

JIŽ OD 20 °C

rádi si hrajeme s vůněmi, proto jsme požádali
naše spolupracovníky – tvůrce vůní, aby
vytvořili kompozici, která bude vyjadřovat
bohatost světa barev. Jakmile jsme ucítili tóny
meruněk a pulsování pikantního koření, věděli
jsme, že žádná jiná vůně ho nevyjádří lépe.
| 27

Jak nosit
černou
s elegancí DARKS GEL

Krásná, hluboká čerň funguje jako magnet. Přitahuje obdivné pohledy, ale také
všechna drobná smítka a částice prachu. Kvůli pylovým zrnkům, která se usazují
na vláknech, a vodnímu kameni ztrácí černá barva svoji hloubku a tmavé látky
blednou a pohasínají. K boji proti tomuto efektu jsme vytvořili
,

který zabraňuje opětovnému usazování nečistot a vodního kamene na vláknech.
Chrání látky před ztrátou barvy, nezanechává nepěkné bílé šmouhy a skvrny.
Perfektně pečuje o hloubku a intenzitu černé a tmavých barev.

Proč si ho zamilujete:
protože s ním máte jistotu, že Vaše černé
oblečení vypadá svěže a elegantně a vy
budete přitahovat pohledy.

Co Vás na něm nadchne:
jeho gelové, koncetrované složení. Díky tomu
je efektivní a nezabírá příliš místa na poličce –
a vydrží velmi dlouho.

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
formule black protect.

aldehydy

citrusy

konvalinka

černá růže
ambra

pižmo

PRACÍ GEL
NA TMAVÉ
A ČERNÉ PRÁDLO
1000 ml

symbol: 503005
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dřevité tóny

Jak voní černá:

JIŽ OD 20 °C

rádi si hrajeme s vůněmi, proto jsme požádali
naše spolupracovníky – tvůrce vůní, aby
vytvořili kompozici inspirovanou elegancí
černé. Okouzlili nás smyslným nokturnem,
které spojuje klasické tóny růže a konvalinky
s teplým pižmovým akcentem.

Co je naše tajemství:
díky formuli s aktivními enzymy působí naše
gely již při nízkých teplotách (od 20 °C).
A jak dobře víte, praní při nízkých teplotách
je výhodné nejen pro Vaše oblečení, ale
i peněženku.

Co ještě můžete
udělat pro Vaše černé
oblečení:
k máchání použijte naši aviváž
s úžasným antistatickým účinkem.
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Jak vypadat
pokaždé PERFUMED LAUNDRY
stylově? CONDITIONER

Když ukládáte do skříně nový kousek, přejete si, aby zůstal pěkný a příjemný
na dotek co nejdéle. Aby se dobře oblékal, nemačkal se a vypadal vždy skvěle
a elegantně. A my splníme Vaše přání! Díky formuli stay-new kondicionér

účinně bojuje s prvními příznaky opotřebení látky. Chrání před deformacemi
a zdrsněním, mírní mechanické poškození při praní. Stará se o to, aby barvy
Vašeho oblečení zůstaly déle živé a krásné. Navíc má fantastickou vůni, která byla
vytvořena ve spolupráci s francouzskými parfémovými mistry.

Proč si ho zamilujete:
Vaše oblíbené oblečení bude déle vypadat
jako nové.

Co Vás na něm nadchne:
dlouhotrvající vůně, která vydrží až 8 týdnů.
Naše vonné oleje jsme uzavřeli do mikrokapslí,
které fungují jako malé difuzéry. Nejsou
rozpustné ve vodě a otevírají se teprve během
nošení. Při každém Vašem pohybu budou
mikrokapsle uvolňovat oleje a zahalovat Vás
intenzivní vůní parfému.

černý rybíz

hruška
kosatec

jasmín

pomerančový květ
pačuli

čokoládové pralinky

vanilka
PARFÉMOVANÝ
KONDICIONÉR
NA PRÁDLO
1000 ml

symbol: 503002
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tonka

Co tak krásně voní:
tato kompozice je esencí francouzské
elegance. Harmonicky spojuje klasické
květinové tóny se sladkostí vanilky
a čokoládových pralinek. Celek je jemně
ověnčen středomorskými akcenty, které do
vůně vnášejí závan letní, relaxační svěžesti.

Jak ušetřit
čas při PERFUMED FABRIC
žehlení? SOFTENER GEL

Víte, že díky správnému změkčení se látka rychleji vyžehlí a během
žehlení nevytváří tolik nepěkných „vrásek”? Naše aviváž

ideálně změkčuje látky, díky čemuž žehlička klouže po povrchu skoro
sama. A látky jsou nadpozemsky lehké, měkké a hebké.

Co Vám zajistí
extra bezpečnost:
kondicionér a aviváž prošly
řadou podrobných testů, včetně
dermatologického, který potvrdil
kožní toleranci.

Proč si ho zamilujete:
pro měkkost, s jakou látky přilnou k Vaší
pokožce. Poznáte nový rozměr hebkosti, bez
elektrizování. A věčný problém, kdo pověsí
prádlo, se stane minulostí.

Co Vás na něm nadchne:
díky perfektnímu změkčení látky ušetříte
spoustu času při žehlení.

gardénie
ylang-ylang

mandarinka

tuberóza

jasmín

pomerančový květ

pudrové tóny

santal

pižmo

Co tak krásně voní:

AVIVÁŽ
1000 ml

symbol: 503003

smyslná a zahalující vůně aviváže představuje
návrat k nejlepším tradicím francouzského
parfumérského řemesla. Bohatou kytici květin
prohlubuje balzámová vůně santalu a teplý
pižmový akcent. Za svoji svěžest a lehkost
vděčí vibrujícím tónům sicilské mandarinky.
Jednoduše krása ve své nejčistší formě.
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Jak do 10 minut
odstranit 15
nejčastějších skvrn? STAIN

Zeptali jsme se známých, na jaké
skvrny naráží nejčastěji. Z obdržených
odpovědí jsme vytvořili seznam
patnácti výzev pro náš odstraňovač
skvrn

BUSTER

.

Během sotva 10 minut odstranil
skvrny od kávy, čaje, Coca Coly, oleje,
červeného vína, pomerančové šťávy,
trávy, hlíny, tekutého make-upu,
omáčky, rajské polévky, mandarinky,
zubní pasty a jablečno-višňového
džusu. A to bez mnutí. Jsme na něj
pyšní!

Proč tak dobře funguje:
tajemstvím účinnosti našeho odstraňovače
skvrn je formule oxystem, založená na
aktivním kyslíku a enzymech. Skvěle funguje
i při nízkých teplotách (již od 20 °C). Hustý
gel se lehce nanáší na látku a vniká do
skvrn, účinkuje přesně v místě potřeby a je
neuvěřitelně efektivní.

Proč si ho zamilujete:
protože je nekompromisní ke skvrnám
a šetrný k látce.

Co Vás na něm mile
překvapí:
je šetrný k barvám. I po několikanásobném
použití si zachovají svůj přirozený odstín.

Na co ho lze použít:
na všechny druhy látek, včetně těch
nejjemnějších, na bílé i barevné prádlo,
protože neobsahuje chlor.

GEL NA
ODSTRAŇOVÁNÍ
SKVRN

Proč je bez parfemace:
odstraňovač skvrn není parfémovaný proto,
aby se dal použít také na dětské prádlo. Aby
Vaše prádlo krásně vonělo, přidejte k praní
náš parfémovaný kondicionér nebo aviváž.
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500 ml
symbol: 503001
JIŽ OD 20 °C

Cena sady s pohodlným ﬂip uzávěrem:
symbol: 593301
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CO BUDE
DNES
K OBĚDU?
Co bude dnes k obědu? To je jedna z nejtěžších otázek, na kterou
si denně musíte odpovědět. Je nám jasné, že vymýšlení zdravých
a chutných jídel pro celou rodinu Vám může zabrat spoustu času.
Bohužel ještě nemáme v nabídce kuchařky, ale za to máme několik
osvědčených receptů na bleskový úklid kuchyně.
Víme, že vaření, servírování a bavení hostů představuje povinností až až.
Proto jsme se postarali o to, aby úklid a údržba kuchyně byly co možná
nejituitivnější a bezproblémové. Soustřeďte se na to, co máte nejraději.
Mytí a drobky nechte na nás.

Jak odstranit
ANTI-ODOUR HAND WASH
zápach
česneku?
Toto je zázračná pěna

,

díky které jako mávnutím kouzelného proutku z našich rukou zmizí nepříjemné
pachy: česnek, cibule, ryby, zkažená zelenina. Pokaždé, když ponoříme ruce do
husté, sametové pěny, vysvobozujeme se od úporných pachů, abychom se poté
mohly bez zábran těšit vůní dobrého jídla.

Proč si ho zamilujete:
protože bleskově osvodobí Vaše ruce od
nepříjemného pachu.

Díky čemu tak dokonale
pečuje o ruce:
užíváme šetrné mycí prostředky. Dbáme
o správnou hydrataci a hebkost Vašich rukou.
Námi vytvořená formule hand care care
spojuje výtažek z bavlny a polysacharidy
z peruánské rostliny tara (Caesalpinia spinosa).

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
zanim ta pianka trafiła w Twoje ręce, przeszła
szereg szczegółowych badań, w tym badanie
dermatologiczne, potwierdzające tolerancję
skórną. Zastosowane przez nas olejki
zapachowe nie mają alergenów zgodnie
ze standardami IFRA (International Fragrance
Association).

citrón

Co Vás na ní mile překvapí:

bergamot

pěna účinně odstraňuje také skvrny od ovoce
a zeleniny (červená řepa, mrkev, lesní plody).

zelené tóny

čaj
růže

jasmín

černý rybíz

bílé květiny

pižmo

Co tak krásně voní:
svěží zelené tóny, bílé květiny a šťavnaté
citrusy.
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PHYSIOLOGICAL

PĚNA NA NEUTRALIZACI
NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ
250 ml

symbol: 501002

Kdo dnes
umývá WASHING-UP GEL
nádobí?

Společné vaření s přáteli nebo rodinou – to je radost. Škoda jen, že po každém,
i tom nejúžasnějším, jídle na Vás ve dřezu čeká špinavé nádobí. Ale neztrácejte
chuť, protože již jedna kapka hustého

lehce odstraňuje mastnotu, zbytky jídla a jiné nečistoty. Je výjimečně účinný,
úsporný a vhodný i na nejjemnější porcelán.

Proč si ho zamilujete:
Co na něj říkají
uživatelé?
Přesně 100 % testujících* potvrdilo,
že gel na mytí nádobí nejenom lehce
ostraňuje mastnotu a jiné nečistoty,
ale je také šetrný k pokožce rukou
a perfektně myje také ve studené vodě.

PHYSIOLOGICAL

protože je šetrný k Vašim rukám. Nemusíte
mýt nádobí v rukavicích, protože náš gel má
skvělé hydratační složení.

Díky čemu tak dokonale
pečuje o ruce:
Vy umýváte, a my myslíme na péči o Vaše
ruce. Do našeho gelu byly použity pouze
šetrné mycí prostředky. K zajištění správné
hydratace pro Vaše ruce jsme jeho složení
obohatili o rýžový olej, bylinný komplex
z řebříčku, měsíčku, jírovce, vilínu, třezalky,
slézu, heřmánku a máty a také o polysacharidy
z peruánské rostliny tara (Caesalpinia spinosa).

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
než se tento gel dostal do Vašich rukou,
prošel řadou podrobných testů, včetně
dermatologického, který potvrdil kožní
toleranci. Použité vonné oleje neobsahují
alergeny – v souladu se standardy IFRA
(International Fragrance Association). Gel
má také atestaci PZH (Národního institutu
hygieny). To vše jsme zajistili, jelikož Vaše
spokojenost pro nás hodně znamená.

čerstvé byliny
aldehydy

máta

růže

máta

levandule

borovice

pižmo

santal

Co tak krásně voní:
čerstvá máta, borovice, sladká růže, levandule
a smyslný santal.

GEL NA MYTÍ NÁDOBÍ
H-HŻ-6071-0076/2017/A
datum platnosti: 20.04.2020

500 ml
symbol: 501004
Cena sady s designovou pumpičkou:
symbol: 591204

* Nezávislé zákaznické testy na 25 účastnících.
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Jak rychleji
uklidit KITCHEN SMART SPRAY
kuchyň?

Představte si, že pouze stříknete a setřete a kuchyň se jen leskne. Takto chytře
funguje náš
.

Umyjete s ním bleskově prakticky vše: pracovní desky, skříňky, kuchyňské
vybavení, parapety, odpadkové koše nebo keramickou desku. Je všestranný:
myje, šetrně leští, odmašťuje a neutralizuje nepříjemné pachy.

Proč si ho zamilujete:
protože pracuje rychle. Stříknete a setřete.
Je to rychlejší než odeslání smsky.

Na jaké povrchy
ho lze použít:
na všechny omyvatelné povrchy, pracovní
desky i dřevěné parapety, dřevovláknité,
laminované, plastové i mramorové desky.

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
atestace PZH (Národního institutu hygieny).
Lze ho použít i na povrchy, které přijdou
do kontaktu s potravinami.

bergamot
aldehydy

ylang-ylang

geránium

pižmo

ČISTICÍ A OŠETŘUJÍCÍ
SPREJ NA KUCHYŇSKÉ
POVRCHY

santal

Co tak krásně voní:

500 ml

exotický ylang-ylang a santal ve společnosti
svěžích tónů geránia a bergamotu.

symbol: 501003
Cena sady s dvoufázým rozprašovačem:
symbol: 591103
H-HŻ-6071-0077/2017/A
datum platnosti: 20.04.2020
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bez

růže

Jak odstranit
GREASE BUSTER
zaschlou
mastnotu ze
sporáku?
Toto je naše tajná zbraň:

.

Připálená nebo zaschlá mastnota, saze, lepivé nečistoty nebo zaschlé skvrny
od omáček pro něj nepředstavují nejmenší problém. Díky octovému základu
a přírodním rozpouštědlům bleskově odstraňuje i staré nečistoty, je však
šetrný k čištěným povrchům.

Proč si ho zamilujete:
pro zářící čistotu bez nutnosti drhnutí.

Co Vás na něm nadchne:
je účinný i ve tvrdé a studené vodě.

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
atestace PZH (Národního institutu hygieny).

Co s ním vyčistíte:
pracovní desky, kuchyňské skříňky a poličky,
kachličky, dřezy, digestoře, ventilace, plynové
a elektrické sporáky, ledničky, trouby, grily,
rošty, fritézy a jiné kuchyňské vybavení.

limetka
lipový květ

geránium

jablko

broskev
ODMAŠŤOVAČ

růže
kosatec
pižmo cedr

Co tak krásně voní:

500 ml

lipová květ, šťavnaté čerstvé ovoce
a ušlechtilý cedr.

symbol: 501001
Cena sady s dvoufázým rozprašovačem:
symbol: 591101
H-HŻ-6071-0078/2017/A
datum platnosti 20.04.2020
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CO SI
ZPÍVÁTE VE

SPRŠE?
Rádi si zpíváte ve sprše? My také! A rozhodně nechceme, aby Vás
takové přízemní věci jako špinavá sprchová hlavice zbytečně omezovaly
v kreativitě. Takže jsme se postarali o to, aby Vám úklid koupelny zabral
maximálně 5 minut. Ale to není všechno! Dali jsme si záležet ještě více,
protože naše prostředky zajišťují, aby ošetřené povrchy odrazovaly špínu.
Co to znamená? Že můžete uklízet méně často a rychleji.
Uvidíte, že v naší koupelnové hitparádě najdete samé produktové hity.
S takovými pomocníky je hned vše jednodušší. Jenom jedno mějte na
paměti! Nikdy nepřestaňte zpívat, protože každodenní zpívání ve sprše
zmírňuje stres a skvěle zlepšuje náladu.

Jak uklidit
koupelnu BATHROOM SMART SPRAY
do 5 minut?

Máte dojem, že ve Vaší koupelně je pořád co uklízet? Dokonale Vás chápeme,
proto jsme vyrobili teto univerzální
,

díky kterému Vám úklid koupelny zabere maximálně pět minut. V jeho složení
naleznete dirt stop komplex. Díky němu každé použití zároveň chrání čištěný
povrch, čímž se zabraňuje dalšímu usazování nečistot. A abychom pro Vám vytvořili
podmínky jako v nejluxusnějších lázních, použité vonné oleje jsme přivezli přímo
z Francie.

Proč si ho zamilujete:
pokud odteď zmizíte v koupelně na déle než
10 minut, bude to znamenat jediné – že si
chcete dát delší koupel.

Co Vás na něm nadchne:
díky inteligentní formuli roztoku věnujete
méně času úklidu a výsledek je dlouhodobý.
To teď bude naše tajemství. Záleží jenom na
Vás, zda se o něj podělíte s někým jiným.

Co s ním můžete umýt:
Co na něj říkají
uživatelé?
100 % testujících potvrdilo, že sprej má
dlouhodobý efekt čistoty, chrání čištěný
povrch před opětovným usazováním
nečistot, dodává povrchům lesk
a skvěle se osvědčuje i k čištění velkých
podlahových ploch a obložení.

prakticky vše. Vanu, umyvadlo, bidet,
záchodovou mísu, kohoutky i velké podlahové
plochy a obložení.

švestka

granátové jablko
višeň

list černého rybízu

višňový květ
lilie

ČISTICÍ A OŠETŘUJÍCÍ
SPREJ DO KOUPELNY
500 ml
symbol: 502001
Cena sady s dvoufázým rozprašovačem:
symbol: 592101
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* Nezávislé zákaznické testy na 25 účastnících.

pižmo

mandle

růže

ambra

Co tak krásně voní:
čerstvé granátové jablko, lahodné švestky,
mandle a višňový květ.

Jak rychle
vyčistit
sprchový kout? SHOWER EXPERT

Co obvykle děláte ve sprše? Relaxujete, nebo přemýšlíte, čím
konečně účinně vyčistit skvrny na skle sprchového koutu?
My se rozhodně přimlouváme za příjemné činnosti,
takže Vám vřele doporučujeme náš
.

Osvědčené složení s kyselinou mléčnou a alkoholem účinně odstraňuje
nánosy mýdla a čisticích prostředků, vodní kámen a skvrny. Zanechává
sklo křišťálově čisté, beze šmouh a skvrn, omezuje zamlžování. A navíc
překrásně voní.

Co Vám zajistí
extra bezpečnost:
do našich sprejů používáme
výhradně vonné oleje bez
alergenů, v souladu se standardy
IFRA (International Fragrance
Association).

Proč si ho zamilujete:
když se s ním spřátelíte, čas strávený ve sprše
bude nic než příjemný.

Co Vás na něm nadchne:
vytváří na povrchu film, který dokonale
zabraňuje opětovnému usazování nečistot
a tvorbě vodného kamene. A to znamená
méně uklízení do budoucna.

Co s ním můžete umýt:
Co na něj říkají
uživatelé?
Podle 92 % testujících* sprej
zanechává v koupelně příjemnou vůni
a 80 % vyhodnotilo, že perfektně
odstraňuje každodenní nečistoty
(nánosy mýdla a čisticích prostředků)
a omezuje zamlžování skel.

skleněné nebo akrylové sprchové kouty,
kachličky a obklady, sprchové vany, plastové
části sprchových koutů.

aloe vera
broskev

malina

černý rybíz

geránium jasmín

konvalinka

ČISTICÍ SPREJ NA
SPRCHOVÉ KOUTY
500 ml
symbol: 502002
Cena sady s dvoufázým rozprašovačem:
symbol: 592102

santal tofﬁ

pižmo

Co tak krásně voní:
šťavnaté maliny, jemná vůně aloe vera
a sladké toﬃ.
* Nezávislé zákaznické testy na 25 účastnících.
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Recept na čištění toalet
bez stresu

Čistění toalety nepatří k našim oblíbeným
činnostem. Ani moc nemusíme pach
chloru. Proto jsme vyvinuli účinné řešení,
díky kterému vše vykonáme velmi rychle,
a celá koupelna nádherně voní:

TOILET
EXPERT

.

Co je naše tajemství:
účinné gelové složení, které funguje jak v
teplé, tak i ve studené vodě. Hustý gel hned
nestéká z povrchu, ale pokrývá ho a díky
tomu mohou aktivní složky pracovat. Gel
výborně účinkuje také pod vodní hladinou.
A co je důležité – neobsahuje ani
kapku chloru.

Jeho gelová formule quick clean si
bleskově poradí s nejtěžším znečištěním.
Obsahuje moderní silikony a přírodní
kyselinu mléčnou, zajistí sanitárním
povrchům ideální čistotu a krásný lesk
a originální kompozice s francouzskými
vonnými oleji vytváří okouzlující, svěží
vůni.

Proč nebudete chtít žádný
jiný:
nemusíte už volit mezi hygienicky čistou
a voňavou koupelnou.

Na co ho lze použít:
na záchodové mísy, bidety, umyvadla
a sprchové vany.

meruňka

broskev

jahoda
vanilka
WC GEL
750 ml

symbol: 502004
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kokos

ambra

Co tak krásně voní:
šťavnaté ovoce, sladká vanilka a kokos.

Jak můžete sami uvolnit
ucpaný odpad? SINK & DRAIN
Pokud nechcete pokaždé volat
instalatéra, vřele Vám doporučujeme
náš

UNBLOCKER
Co je mimořádně
důležité pro ženy:
Co je mimořádně důležité pro
ženy: můžete zapomenout na
instalatéry a zvony na čištění
odpadu. Gel pracuje sám a je
velmi hygienický. Sama si poradíte
s ucpanou trubkou a opravdu
nemusíte nic uvolňovat ručně.

.

Hustý gel Vám pomůže i při velmi
silném ucpání. Důkladně uvolňuje
odtok při působení ve stojaté vodě.
Pomáhá také odstraňovat nepříjemný
zápach, který doprovází ucpaný
odpad. Jednoduše nalejete gel do
odtoku, uděláte si kávu, zatelefonujete
známým a po 20 minutách
spláchnete velkým množstvím vody.

Proč si ho zamilujete:
protože funguje okamžitě a je levnější než
instalatér. Při pravidelném používání jednou
měsíčně Vás zbaví problémů s ucpaným
odpadem jednou provždy.

O co jsme se ještě postarali:
gel nezpůsobuje korozi ocelových trubek
a gumových součástí.

Na co ho lze použít:
na dřezy, sifony, toalety, sprchové vany, vany,
odtokové trubky v kuchyni a koupelně.

Jaká druh ucpání odstraňuje:

ČISTIČ ODPADŮ
A POTRUBÍ

ucpání způsobené mastnotou, kávovou
sedlinou, čajovými lístky, zbytky jídla, vlasy,
papírem nebo vatou.

500 ml
symbol: 502003
Cena sady s pohodlným ﬂip uzávěrem:
symbol: 592303

Proč je bez parfemace:
aby Vás nelákalo k němu čichat.
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JAK SI
NAJÍT
ČAS NA

PŘÍJEMNÉ VĚCI?
Může být úklid umění? Může, ale nemusí. Hodně záleží na Vašem
přístupu. A přístup do značné míry závisí na tom, jaké máte k dispozici
prostředky. Zkusme si tedy malý experiment. Podívejte se do své úklidové
skříňky a řekněte, který z produktů Vám v poslední době opravdu s něčím
pomohl. Který krásně voní? Díky kterému bylo uklízení příjemné a zabralo
Vám méně času?
My víme, že se chcete doma cítit pohodlně. Je nám také jasné, že Váš
dům nebo byt je tu pro Vás, a ne Vy pro něj. Nechceme z úklidu dělat
životní filozofii, protože známe příjemnější způsoby, jak trávit čas.
V sobotu ráno si chceme číst knížku a odpoledne jít s dětmi na bazén.
Můžeme trávit čas příjemně, protože máme účinné čisticí prostředky.
Vy je můžete mít také.

Jak ušetřit
čas strávený UNIVERSAL GEL
úklidem?

Jestli si chcete ušetřit čas při uklízení, musíte si pořídit dokonalé, multifunkční
čisticí prostředky. Takové, jako je náš koncentrovaný univerzální gel. Když
máte vždy po ruce
,

vyřešíte jedním tahem prach i skvrny, dokonce i ty zaschlé, odmastíte
čištěné povrchy a šetrně je vyleštíte. A díky překrásným francouzským
vonným olejům vytvoříte uvolněnou domácí atmosféru. Když máte tak
fantastický gel, můžete si konečně sednout a odpočívat.

Proč si ho zamilujete:
protože funguje čtyřikrát. Účinně čistí, odmašťuje,
šetrně leští a jemně parfémuje čištěný povrch.

Co je naše tajemství:
silně koncentrované gelové složení = úspora místa,
času i peněz.

Na co ho lze použít:
na všechny omyvatelné povrchy, kovové
povrchy, dřevovláknité, laminované a plastové
desky, keramické kachličky, linoleum, terakotové
a kameninové povrchy. Oceníte ho zejména při
čištění velkých ploch.

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
atestace PZH (Národního institutu hygieny).

bergamot

grep

jasmín

meloun

levandule

ozónové tóny

ambra

UNIVERZÁLNÍ GEL

dřevité tóny

Co tak krásně voní:

1000 ml

šťavnaté citrusy, francouzská levandule,
jasmín a svěží ozónové tóny.

symbol: 504007
H-HŻ-6071-0075/2017/A
datum platnosti: 20.04.2020
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mech

O co jsme se ještě
postarali:
v mnoha domácnostech,
které jsme navštívili, chybí
místo na skladování čisticích
prostředků, a tak jsme se
snažili tento problém vyřešit
použitím úsporných koncentrátů
s multifunkčním složením. Nyní
máte v pouze jednom účinném
produktu až 4 různé funkce.
To je chytré, že?
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Jak se zbavit
šmouh na GLASS & MIRROR EXPERT
oknech?

Byly někdy vaše okenní skla tak čistá, že byla prakticky neviditelná? Pokud si
myslíte, že to je nemožné, zkuste náš multifunkční
.

Uvidíte, že nejen perfektně myje okna, ale také zabraňuje jejich zamlžování
a chrání je před opětovným znečištěním. Díky obsahu alkoholu se rychle
vypařuje a nezanechává šmouhy. Snadno odstraní prach, pyl, mastnotu, saze
i stopy po mastných dlaních. Přesvědčte se, jaký je to fantastický pocit přemýšlet,
zda je před Vámi sklo nebo jenom vzduch.

Proč si ho zamilujete:
ani za slunečného dne neuvidíte na Vašich
oknech šmouhy.

Na co ho lze použít:
na okenní skla a rámy, automobilová skla,
skla ve sprchových koutech, přístřešky
pro automobily, zrcadla, křišťál, skleněné
kryty. Na barevné, tónované sklo a sklo
s povrchovou úpravou. Vhodné i na plast
a plexisklo. Vhodný k použití venku i v
interiéru.

O co jsme se ještě postarali:
aby neobsahoval ani kapku amoniaku.

pomeranč
aldehydy

grep

SPREJ NA MYTÍ
OKEN A ZRCADEL
S PROTIZAMLŽOVACÍ
FUNKCÍ
500 ml
symbol: 504002
Cena sady s dvoufázým rozprašovačem:
symbol: 594102
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máta

mořské tóny

čaj

pižmo
Co tak krásně voní:
šťavnaté citrusy, čerstvá máta a osvěžující
mořské tóny.

Co Vás na něm nadchne:

Co je naše tajemství:
na skle se utvoří film, který chrání povrch
před opětovným usazováním nečistot, takže
nyní můžete umýt okna klidně i hodinu před
bouřkou. Částice špíny jednoduše stečou po
chráněném povrchu.

milujeme multifunkční výrobky
s širokými možnostmi využití. Proto
náš sprej nejen dokonale myje, ale také
zabraňuje zamlžování oken a zrcadel.
Spojili jsme tyto dvě funkce do jednoho
účinného produktu, protože nám leží
na srdci Vaše pohodlí, bezpečnost
a peněženka.
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Jak se správně starat
o sanitární keramiku?

Víte, že některé vybavení domácnosti
je tak jemné, že silné drhnutí mu
může poškodit povrch? Proto jsme se
při vyvíjení našeho sametového mléka

CREAM

,

inspirovali odličovači make-upu.
Díky tomu nejen šetrně čistí, ale také
pečuje, dodává lesk a chrání čištěný
povrch.

Co Vás na něm nadchne:
sametová konzistetnce jako u nejjemnějšího
kosmetického přípravku – a také rychlost
a účinnost. Obsahuje jemný olivový olej, který
krásně leští čištěný povrch.

Co s ním lze čistit:

Co je naše tajemství:
.

sanitární keramiku (dřezy, umyvadla, vany),
kuchyňské vybavení, poniklované, keramické
a smaltované povrchy, plastový zahradní
nábytek, obložení stěn.

Bez problémů odstraňuje:
stopy po vodě a mýdle, usazeniny, rez,
připáleniny a nánosy mastnoty.

Co na něj říkají
uživatelé?
Podle 100 % testujících* mléko šetrně
čistí, nezpůsobuje škrábance na
čištěném povrchu a krásně ho leští. 100
% testujících* také stvrdilo, že mléko má
sametovou konzistenci, která připomíná
konzistenci nejjemnějších kosmetických
přípravků.

bergamot

mandarinka

černé olivy

lilie aloe vera

hruškový květ

SAMETOVÉ
ČISTICÍ MLÉKO
500 ml
symbol: 504001
Cena sady s pohodlným ﬂip uzávěrem:
symbol: 594301
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* Nezávislé zákaznické testy na 25 účastnících.

vanilka

santal

pižmo

Co tak krásně voní:
citrusy, černé olivy, lilie, hruškový květ
a santal.

Jak odstranit
skvrny RUST & LIMESCALE BUSTER
od rzi?
Jestli máte už dost matných povrchů a skvrn od rzi, sáhněte po našem
osvědčeném prostředku: hustý aktivní gel

.

Vyplní čištění povrch do poslední skuliny, navracuje lesk a chrání před novými
usazeninami. Bleskově odstraňuje nánosy vodního kamene, stopy po vodě
a mýdle, skvrny od rzi. Díky tomu bude Vaše sanitární vybavení opět zářit čistotou.

Co na něj říkají
uživatelé?
100 % testujících* vyhodnotilo, že gel
na odstraňování rzi a vodního kamene
beze zbytku vyplňuje čištěný povrch
a navrací mu lesk, a 96 % testujících
potvrdilo, že bleskově odstraňuje
nánosy vodního kamene.

Proč ho nebudete chtít
vyměnit za žádný jiný:
když mu svěříte Vaši domácnost, navždy Vám
spadne (vodní) kámen ze srdce.

Na co ho lze použít:
na vany, umyvadla, kohoutky, sprchy,
záchodové mísy i na velké plochy (podlahy,
glazura).

O co jsme se ještě postarali:
o bezpečný uzávěr.

meloun

hroznové víno
tuberóza

ibišek

brambořík

GEL NA ODSTRAŇOVÁNÍ
RZI A VODNÍHO KAMENE
500 ml
symbol: 502005
Cena sady s pohodlným ﬂip uzávěrem:
symbol: 592305

kosatecambrapižmo
Co tak krásně voní:
sladké ovocné tóny se svěžestí kosatce
a ibišku.
* Nezávislé zákaznické testy na 25 účastnících.
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Jak
zachránit GRILL & OVEN GEL
připálenou
pánev?

Připálená pánev? Připálený hrnec? No co, to se stane i těm nejlepším.
Proto máme tento neobyčejně účinný
.

S lehkostí odstraňuje dokonce i staré připáleniny, zaschlou mastnotu a zbytky
jídla. Můžete s ním bleskově vyčistit krbová skla, grily, rošty a vnitřek trouby.

Proč si ho zamilujete:
protože změnil definici pojmu „nevyčistitelná
špína”. Odstraňuje i to, co se zdálo nemožné.

Co Vás na něm nadchne:
hustá gelová konzistence. Nestéká z povrchu,
ale přilne k němu a díky tomu mohou aktivní
složky pracovat.

Co s ním vyčistíte:
grily, trouby, rošty, rožně, krbová skla, vnější
povrch pánví a hrnců.

Co jím odstraníte:
připálenou mastnotu a jiné připáleniny, stopy
od kouře, spálené zbytky, saze.

O co jsme se ještě postarali:
o bezpečný uzávěr.

GEL NA ČISTĚNÍ
GRILŮ A TRUB
500 ml
symbol: 504006
Cena sady s pohodlným ﬂip uzávěrem:
symbol: 594306
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Proč je bez parfemace:
aby Vás nelákalo k němu čichat.

Jak opticky
omladit GROUT CLEANER
koupelnu?

Víte, že pečlivé vyčištění spár může omladit interiér i o několik let? Pokud tedy
máte renovaci v plánu až za nějaký čas, pusťte se do práce! Hustý gel

čistí, odmašťuje a krásně leští spáry a přitom je šetrný ke kachličkám,
neodbarvuje a neodplavuje pojivo. Po takové renovaci vypadají kachličky
skoro jako nové.

Co na něj říkají
uživatelé?
Podle 100 % testujících* gel dokonale
odmašťuje a obnovuje spáry, díky čemu
podlaha i stěny v koupelně vypadají jako
nové. 100 % testujících* potvrdilo, že
díky husté gelové konzistenci produkt
lépe přilne a nestéhá po svislém
povrchu.

Proč si ho zamilujete:
pro senzační výsledek.

Na co ho lze použít:
na bílé i barevné spáry u glazovaných,
terakotových, kameninových, mramorových
a mozaikových povrchů, venku i v interiéru,
na podlaze i na stěně (díky husté gelové
konzistenci hned nestéká na svislém povrchu).

Postarali jsme se, aby
neobsahoval:
chlor a bělidla.

kašmír
kosatec

růže

GEL NA ČIŠTĚNÍ SPÁR

orchidej

krémová vanilka kokos
bambucké máslo pistácie

500 ml
symbol: 504005
Cena sady s pohodlným ﬂip uzávěrem:
symbol: 594305

Co tak krásně voní:
kašmír, santal, růže, kokos a krémová vanilka.
* Nezávislé zákaznické testy na 25 účastnících.
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Jak dobře
vyprat CARPET SHAMPOO
koberec?

Pokud chcete, aby si Vaše koberce zachovaly pěknou barvu a texturu co nejdéle,
nestačí pravidelné vysávání a běžné praní. Proto jsme vyvinuli výjimečný
,

který spojuje účinnost pracího gelu s kosmetickým přípravkem na nejjemnější
vlákna. Hustá aktivní pěna proniká hluboko do vláken a důkladně odstraňuje
dokonce i staré nečistoty. Navrací kobercům svěžest, měkkost a hebkost. A navíc
chrání vlákna před opětovným znečištěním.

Proč si ho zamilujete:
díky dobře vypranému koberci bude u Vás
doma nejen příjemno a útulno, ale díky
menšímu množství prachu i lepší vzduch.

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
vonné oleje bez alergenů, v souladu se
standardy IFRA (International Fragrance
Association), což je důležité obzvlášť tehdy,
když jsou v domácnosti malé děti nebo zvířata.

Na co ho lze použít:
na koberce a podlahové krytiny z přírodních
i umělých vláken, na podlahové, nástěnné
i koupelnové koberce, na čalounění (včetně
automobilového). Šampon je určen na ruční
praní.

mandarinka
listy ﬁalky

bergamot

cedr jasmín

ŠAMPON
NA KOBERCE
1000 ml

symbol: 504004
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dubový lišejníkvanilka
vetiver

Co tak krásně voní:
šťavnaté citrusy, listy fialky, smyslná vanilka
a dubový lišejník.

Je možné
HARDWOOD & LAMINATE
roztokem na
FLOOR EXPERT
laminát umýt
dřevěnou
podlahu?
Tím naším ano! Vyvinuli jsme šetrný mycí roztok

s přírodním karnaubským voskem, který je vhodný jak na dřevěné podlahy, tak
i na laminát. Výborně leští a chrání před vlhkem. Silikonová emulze vyplňuje
drobné skuliny a spoje, čímž zabraňuje, aby se do nich dostávaly nečistoty
a prach. Vytváří neviditelný povlak s protiskluzovým efektem a chrání přirozenou
barvu čištěného povrchu.

Proč si ho zamilujete:

pro dokonalou čistotu beze šmouh. Roztok
nejen čistí, ale také chrání povrch před dalším
znečištěním. A už nemusíte nic zametat pod
koberec.

Co Vás na něm nadchne:
univerzálnost. Už nemusíte přemýšlet, jaký typ
podlahy s ním můžete umýt. Je perfektní jak
pro lakované dřevo, tak i pro laminát.

Co Vám zajistí extra
bezpečnost:
protiskluzový efekt. Oceníte ho o to více,
pokud máte v domácnosti malé děti nebo
členy rodiny, kteří jsou starší nebo se těžce
pohybují.

Na co ho lze použít:

bergamot
růže

jasmín

frézie

geránium

meruňka

na podlahy a povrchy z lakovaného dřeva,
dřevěné obložení, parkety, dřevěné schody
a zábradlí, podlahové a nástěnné panely, na
povrchy s vlastnostmi podobnými dřěvěným.
Je skvělý na všechny druhy dřeva, včetně
exotických. Je vhodný i na lakovaný korek.

magnólie

vanilka

pačuli

Co tak krásně voní:
čerstvé květiny, sladká vanilka a smyslné
pačuli.

ROZTOK NA MYTÍ
DŘEVĚNÝCH PODLAH
A LAMINÁTU
1000 ml

symbol: 504003
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Co se Vám ještě
může hodit?

POHODLNÝ FLIP UZÁVĚR
Zavřete, otevřete, zavřete, otevřete.
Dobře uchovává produkt.

Každý den vyprodukujeme obrovské množství odpadu. Nakoupíme,
vyhodíme, nakoupíme nové, vyhodíme... Stop! Přemýšlejte jinak! Podívejte
se, co můžete znovu využít, a to několikrát! Pumpička, rozprašovač, ﬂip
uzávěr – to jsou prvky, které hned tak neopotřebí, takže si je ponechejte
a použijte znovu s novým produktem. Je to výhodné pro životní prostředí
i Vaši peněženku.

DVOUFÁZOVÝ ROZPRAŠOVAČ
V jedné pozici rozprašujete, po
nastavení síťky se vytváří pěna.
Nastavíte si ho podle Vašich
preferencí a ulehčíte si úklid.
Má výborně tvarované držadlo
s protiskluzovou úpravou, díky
čemuž se dobře drží, i když máte
mokré ruce.

DESIGNOVÁ PUMPIČKA
Má blokovací funkci typu „push
down”. Zamezuje kontaktu
s produktem. Vypadá skvěle.

symbol: 590300

symbol: 590200

symbol: 590100

O co jsme se ještě
postarali:
násadka-odměrka o objemu 50 ml Vám
pomůže bezchybně odměřit potřebné
množství produktu.

Co se Vám ještě
bude líbit:
otevírací křidélko ke
každému produktu.

Stará se Prouvé o životní prostředí?
Na každém našem obalu najdete symbol „Yes, we care”, protože odpověď zní: ano, staráme se. Ano, je to
pro nás důležité. Staráme se o životní prostředí, ale nepředstíráme, že máme 100% přírodní prostředky.
Využíváme nejnovější technické novinky a vynálezí v oblasti chemie, aby byl Váš život lehčí. Omezujeme
na minimum alergeny, parabeny, SLS a bělidla. Naše výrobky jsou biologicky odbouratelné a obaly lze
beze zbytku recyklovat. Výrobky testujeme výhradně na sobě, nikdy na zvířatech.
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BIODEGRADABLE

RECYCLABLE
PACKAGING

JAK VYBÍRAT PARFÉMY?
Vyberte si typ vůně nebo tóny, které máte rádi. Otevřete vzorek a naneste trochu parfému na kůži nebo testovací
proužek. Nechte parfém plně rozvinout, dejte si načas, abyste postupně ucí�li celou bohatost složení. V prvních
minutách se rozvíjí jemné, vibrující tóny hlavy. Poté se nám odhalují tóny srdce. Nakonec poznáváme základové
tóny. Mějte na pamě�, že si nemusíte vybrat pouze jeden parfém, ale můžete jich mít několik na různé příležitos�.
Jakou vůni hledáte?
TYP

PRO NI

PRO NĚJ

Teplý, zahalující

#23, #33, #43

#2, #20, #26

Chladný

#10, #12, #40

Gurmánský

#9, #11, #13, #27, #53, #57

#18

Zelené

#41

#16, #28, #30, #36

Sladké

#3, #7, #9, #11, #13, #17, #37, #49, #51, #53, #57

Balzámové

#3, #55

#24

Kouřové

#55

#40

Kořeněné

#23, #43, #59

#2, #10, #14, #38

Svěží, osvěžující

#31, #35, #39, #49

#4, #6, #8, #12, #28, #30, #32, #34, #36

Jemné, lehké

#1, #39, #41

#8

Silné

#25, #45

#22

Pudrové

#5, #29, #47

Ovocné, šťavnaté

#1, #15, #29

Ambrové

#23, #37

#20, #24

Mořské, vodní

#8, #14, #34, #38

Kožený

#35

Květinový

#19, #27, #31, #45, #47

#22, #32

Pižmový

#5, #21, #29

Aldehydové

#25, #47

Smyslné

#19, #33, #57

#14

Agarové (oudové)

#26

Citrusové

#39, #41, #59

#4, #6, #10, #28

K jaké příležitosti potřebujete parfém?
CASUAL

ROMANCE

BUSINESS

GLAMOUR

SPORT

PRO NI

#1, #5, #7, #29, #33,
#39, #41

#15, #21, #45, #57,
#59

#11, #27, #31, #49

#3, #9, #13, #17, #19,
#23, #25, #37, #43,
#47, #51, #53, #55

#35

ELEGANCE

ADVENTURE

BUSINESS

PRESTIGE

SPORT

PRO NĚJ

#6, #16, #18, #32

#10, #22, #28, #30

#20, #36

#2, #24, #26, #40

#4, #8, #12, #14,
#34, #38

Uvedené ceny jsou hrubými cenami a zahrnují daň DPH ve výši 23 %. Katalog výrobků je platný od 1. května 2017.
Katalogová nabídka cen a výrobků je platí od 1. května 2017 do vyčerpání zásob nebo do uvedení nového katalogu. Podrobné informace o produktech a způsobu užívání jsou k nalezení na internetové straně
www.prouve.com. Katalogy, marketingový plán a další reklamní a informační materiály vydané či výslovně přijaté Prouvé představují jediný oﬁciální zdroj informací pro prodej a reklamu výrobků PROUVÉ. Výrobky
opatřené logem Prouvé jsou originálními výrobky PROUVÉ
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Výrobky PROUVÉ poznáte ještě lépe díky:

www.prouve.com
facebook.com/prouveofficial/

instagram.com/prouve_official/

© Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2017

Katalog symbol: 901001

Kde nás najdete:
Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wyścigowa 56 H
53-012 Wrocław
Customer Care: + 48 786 222 324
info@prouve.com

