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MIKOR
SZAGOLTÁL
LEGUTÓBB
VIRÁGOT?

Egyszerű kérdés, a válasz mégis sokat elárulhat rólunk. Kinek van manapság ideje virágot
szagolgatni? Az emberek nagy része olyan elfoglalt, hogy arra sem emlékszik, mikor csinált
ilyesmit utoljára. Elnyom bennünket a mindennapi rutin, a kötelességek mellett nem marad
időnk arra, hogy értékeljük a legegyszerűbb örömöket.
Pedig olyan kevés kellene, hogy ezen változtassunk. Hogy megálljunk, elgondolkodjunk,
érzékeinket illatokkal simogassuk. A Prouvé épp azért jött létre, hogy örömmel ünnepeljünk
minden pillanatot. Hogy újra intenzíven éljük át az érzelmeket, hogy életünk tudatosabb
és teljesebb legyen. Ezért koncentrálunk a mindennapi tevékenységekre, és hozzájárulunk
ahhoz, hogy ezek egyszerűbbek és kellemesebbek legyenek. A Prouvében minden tudatos,
hatékony és ellenőrzött. Hiszen a „Prouvé” azt jelenti, „ bizonyított”.
Szeretjük a szép dolgokat és odafigyelünk a részletekre. A színeink sokat elmondanak
rólunk. A fehér szín a tisztaságot, a fekete pedig a klasszikus eleganciát jelképezi. Együtt
utalnak filozófiánkra, amelyet a becsületességre és az egyszerű szabályokra építünk.
Feketén-fehéren, színezés nélkül. Ha figyelmesen megnézitek a Prouvé logóját, láthatjátok,
hogy kifejezzük vele a legfontosabb ígéreteinket. A két összefonódó P betű két összefogó
kezet szimbolizál. Ez jelzi, hogy mindig támogatni fogunk Benneteket. Logónk a francia
rózsa kinyílt virágát is felidézi, amely intenzív illatáról híres. Mindenkit arra emlékeztet, hogy
termékeinkben kizárólag francia illóolajokat használunk.

Katarzyna Trawińska,
a Prouvé márka megalkotója és tulajdonosa.

MITŐL ILYEN
JÓ AZ ILLATA?
Mielőtt megismered parfümeinket, szeretnénk mesélni neked egy számunkra fontos helyről: a francia
Grasse-ról. Ez egy varázslatos hely. Amikor a lenyugvó nap utolsó sugarai megvilágítják a kőházakat
és a szűk kis utcákat, a közeli mezők felől a százlevelű rózsa és a jázmin illatát hozza a langyos szellő.
A kis műhelyekben a mesterek alkotásaik fölé görnyednek, hogy azok felébreszthessék a bennünk rejlő
érzelmeket. A legszigorúbban őrzött recepteket nemzedékről nemzedékre adták tovább, finomították,
hogy minél jobban visszaadják és megszilárdítsák a legszebb illatokat. Mert Grasse-ban az, ami légies és
megfoghatatlan, tökéletes formát ölt. Éppen ezért csak itt születhettek meg a Prouvé parfümkompozíciói.
A világ parfümműhelyének szívében.
A parfümkészítés egyik legnagyobb mesterével együttműködve kidolgoztunk egy francia illóolajokra
építő kompozíciót, megőrízve a hagyományos parfümnemesítő eljárásokat: a desztilálást, a fagyasztást és
a szűrést. Ennek köszönhetően a Prouvé parfümök rendkívül erősek, tiszták és megismételhetetlenül teljesek.
A Prouvé parfümök a legjobb francia parfümkészítés hagyományát élesztik fel. A tiszta illat megtapasztalása
ez a legnemesebb formában. Az egyszerű, világos üveg olyan erőt rejt, amelynek ereje és tartóssága még
a legmagasabb szintű elvárásokkal rendelkező parfümszakértőket is csodálatba ejti. Nem is lehet szavakkal
kifejezni mindezt. Válassz illatot, hunyd le a szemed és hagyd felébredni érzékeidet.

HÁT LEHET
NEM
RAJONGANI

ÉRTE?
Az első pillantás, egy finom mosoly, egy érintés... És ez az érzéki illat,
aminek egyszerűen nem lehet ellenállni. Egy illat, ami visszatér, kínoz és
csábít. Segítségével minden könnyű és édes, mint a vattacukor.
Tudod már, milyen illatok hatnak a legjobban a férfiak fantáziájára?
A szerelemben egy törvény van: a szívhez a gyomron át vezet az út.
Az étvágygerjesztő ehető illatokat a legjobb afrodiziákumoknak tartják.
Ha szeretnéd, hogy választottad észrevegyen, válassz édes toffi, karamell,
csokoládé, vanília, fahéj vagy aromás kávé illatot.

8 |

#1
zöldalma | magnólia | uborka
Amiért beleszeretsz:

a természetességért és frissességért. Fel
tudod idézni a pillanatot, amikor kettévágsz
egy lédús almát? Hirtelen elönt a frissesség
hulláma. Itt a tavaszi virágok illata öleli: az
ibolya, a gyöngyvirág és a magnólia.
Milyen illatcsalád tagja: virágos-gyümölcsös
Értelmezése: Friss, zöld
Milyen a projekciója: visszafogott

jelzés: 101001

#7
vanília | körte | bonbon
Amiért beleszeretsz:

a vanília édességéért. Képzelj el egy
tökéletes napot. Kiválóan érzed magad.
Körülötted a kedvenc csokis bonbonod,
vanília, körte és jázmin. Látjuk, ahogy
mosolyogsz...
Milyen illatcsalád tagja: virágos-ínyenc
Értelmezése: édes-karamellás
Milyen a projekciója: erős
Hol találhatod még meg ezt az illatot?
Illatosított textilbalzsamunkban (30. old.)

#3
rózsa | narancs | pacsuli
Amiért beleszeretsz:

#5
vanília | írisz | pézsma
Amiért beleszeretsz:

finom érzékiségéért. Ezzel az illatt al mindig
nőiesnek és elegánsnak fogod magad érezni.
Friss citrusfélék, érzéki virágok és a vanília
édessége adnak önbizalmat.

a derűs könnyedségért. Minden alkalommal,
amikor előveszed ezt a púderes-vaníliás
illatot, a szád magától húzódik mosolyra.
Könnyednek és frissnek érzed magad.

Milyen illatcsalád tagja: keleti-fás
Értelmezése: édes, balzsamos
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: ciprusos-virágos
Értelmezése: púderes, vaníliás
Milyen a projekciója:visszafogott

jelzés: 101003

jelzés: 101005

#9
karamell | sárgadinnye | vattacukor

# 11
orchidea | tealevél | bergamott

Amiért beleszeretsz:

Amiért beleszeretsz:

a mennyei édességért. Karamell, vatt acukor,
csokoládé, sárgadinnye és méz azoknak
a nőknek, akiknek életkedve fékezhetetlen.

Az édes-teás imádatért. Ez az illat
természetes, mégsem tudod kiverni
a fejedből...

Milyen illatcsalád tagja: keleti-fűszeres
Értelmezése: édes, vaníliás
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: keleti-virágos
Értelmezése: teás, édes
Milyen a projekciója: visszafogott

jelzés: 101009

jelzés: 101011

jelzés: 101007

Eredetiségi igazolással
Minden üveg Prouvé parfümhöz igazolást mellékelünk, amely a legjobb parfümelőállítási előírásoknak
megfelelően készül a legjobb francia illóolajokból. Ennek köszönhetően 100%-os biztonsággal választhatod
ki a legjobb, Prouvé parfümöt.

38,00 PLN | 50 ml |

(760 PLN / 1 l)

Francia illóolajok: 20%
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# 13
keserű narancs | gyömbér | méz
Amiért beleszeretsz:

Több dimenziós voltáért. Ez az illat olyan,
mint a vörös rúzs. Szexi és csábító, közben
elegáns. A méz édességével és a keserű
narancs frissességével hangsúlyozza ki
stílusodat.
Milyen illatcsalád tagja: virágos-gyümölcsös
Értelmezése: virágos, édes-keserű
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101013

# 19
jázmin | sárgadinnye | cédrus
Amiért beleszeretsz:

a határozottságáért. Ha szeretsz csillogni,
ez a kompozíció a Tied! Érzéki jázmin,
orchidea és étvágygerjesztő sárgadinnye,
körte és szeder - te leszel az érdeklődés
középpontjában.
Milyen illatcsalád tagja: virágos-gyümölcsös
Értelmezése: virágos, érzéki
Milyen a projekciója: erős

# 15
eper | meggy | karamell
Amiért beleszeretsz:

az édes, nyári jellegért A lédús nyári
gyümölcsök és a merész ínyenc illatoknak
köszönhetően a kompozíció vonzó és
étvágygerjesztő.
Milyen illatcsalád tagja: ciprusos-gyümölcsös
Értelmezése: lédús, gyümölcsös
Milyen a projekciója: visszafogott

jelzés: 101015

# 21
narancsvirág | szantálfa | pézsma
Amiért beleszeretsz:

az érzéki eleganciáért. Erős, nőies illat,
amelyben dominál a pézsma, a narancsvirág
és a szantálfa meleg aromája.
Milyen illatcsalád tagja: virágos-fás
Értelmezése: fás, pézsmás
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101021

jelzés: 101019

# 17
jázmin | passziflóra | vanília
Amiért beleszeretsz:

a cseppnyi titokzatosságért A keleti
kompozíció elkábít a vanília és a jázmin
frissességével, az egzotikus, édes
golgotavirág pedig rendkívüli szépséggel
egészíti ki.
Milyen illatcsalád tagja: keleti-fűszeres
Értelmezése: vaníliás bódító
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101017

# 23
rózsa | pacsuli | ámbra
Amiért beleszeretsz:

a csábító hangulatért. Klasszikus, körülölelő
illat érzéki rózsa és balzsamos ámbra illatával,
egy cseppnyi lédús citrus és a pacsuli
zöldfűszeres-földes aromájával.
Milyen illatcsalád tagja: ciprusosos-fás
Értelmezése: fűszeres, meleg
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101023

A parfümszakértő tanácsa
Tudod, miben különbözik a parfümök projekciója a tartósságuktól? A tartósság az az idő, ameddig
érezhetők az illatvonalak. A projekció pedig az illat térbeli terjedését jelenti. A projekció lehet finom, ami
azt jelenti, hogy az illat a bőr közelében érezhető, de intenzív és erős is - ilyenkor a vonalak szétoszlanak,
illatfátylat hozva létre. Mi a jobb? Minden a körülményektől függ. Munkába, iskolába jobban megfelelnek
a mérsékelt projekciójú illatok. Ahol pedig csillogni akarsz, használj nagy projekciójú illatokat.

38,00 PLN | 50 ml |
Francia illóolajok: 20%
10 |

(760 PLN / 1 l)
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# 25
rózsa | zsálya | bergamott
Amiért beleszeretsz:
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# 27
málna | jázmin | méz
Amiért beleszeretsz:

# 29
licsi | őszibarack | pézsma
Amiért beleszeretsz:

a határozott érzékiségért. A zöld
fűszernövények i fűszerek illata a rózsa
és a gyöngyvirág klasszikus illata csábító
elegyet alkot.

mert önbizalmat ad. Lédús málna egy csepp
aromás mézzel - csábító ajánlat. Ehhez
egy csipetnyi ámbra, pár csepp citromlé és
a jázmin édessége.

Mert univerzális. A lédús licsi és az
őszibarack a liliom enyhén púderes illatával
és a pézyma melegségével szinte minden
helyzetben beválik.

Milyen illatcsalád tagja: ciprusos-virágos
Hogyan érzékeljük: erős, aromás
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: virágos-gyümölcsös
Értelmezése: virágos, mézes
Milyen a projekciója: mérsékelt.

Milyen illatcsalád tagja: keleti-virágos
Értelmezése: gyümölcsös, púderes
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101025

jelzés: 101027

jelzés: 101029

# 31
bazsarózsa | rózsa | rózsabors
Amiért beleszeretsz:

Gyengédség és természetesség. Friss,
kellemes illat, amelyet áthat a rózsák és
a babarózsa édessége és egy pici pikáns
rózsabors.
Milyen illatcsalád tagja: virágos-gyümölcsös
Értelmezése: friss, rózsás
Milyen a projekciója: visszafogott

jelzés: 101031

# 37
gránátalma | orchidea | mahagóni
Amiért beleszeretsz:

a glamúrért Az édes, ámbrás illat fölött
uralkodik a gránátalma lédús vonala,
a lótusz érzéki illata és az elegáns mahagóni
nemessége.
Milyen illatcsalád tagja: keleti-virágos
Értelmezése: keleti-virágos
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101037

# 43
mangó | vanília | medvecukor
Amiért beleszeretsz:

# 33
frézia | rózsa | pacsuli
Amiért beleszeretsz:

Amiért beleszeretsz:

Visszafogott ság és nőiesség Az édes frézia,
rózsa és vanília napfényes, kellemes illata
áttörve pacsulival és feketeribizlilevéllel.

A meglepő párosításokért. A zöldalma,
a frézia és a rózsák rendkívüli frissessége
bársonyos hasított bőr és szantálfa illatával.

Milyen illatcsalád tagja: ciprusos-virágos
Értelmezése: meleg, érzéki
Milyen a projekciója: mérsékelt.

Milyen illatcsalád tagja: virágos-fás
Értelmezése: friss, élénkítő
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101033

jelzés: 101035

# 39
citrom | zöldalma | bambusz

# 41
zöld tea | citrom | tölgymoha

Amiért beleszeretsz:

A visszafogott ságért. Gyengéd és
megnyugtató, mint egy Adria-parti nyári
reggel. A tengeri szellő a zöldalma, a rózsa,
a harangvirág és a lédús citrom frissítő illatát
hozza.
Milyen illatcsalád tagja: citrusos
Értelmezése: friss, relaxáló
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101039

# 45
őszibarack | rózsa | frézia
Amiért beleszeretsz:

A csipetnyi extravaganciáért. Meleg,
egzotikus és meglepő. A lédús mangó és
a fűszeres szegfűszeg, vanília és medvecukor
szokatlan összekapcsolása átölel, átmelegít
és elcsábít.

a vibrálásért. Ha rászánsz egy percet,
felfedezed, milyen gyönyörűen lüktetnek
benne a napfényes őszibarack vonalai,
a frézia édessége és a koriander frissessége.
Erős és intenzív, eközben könnyed és finom.

Milyen illatcsalád tagja: keleti-fűszeres
Értelmezése: fűszeres, meleg
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: ciprusososgyümölcsös
Értelmezése: virágos, intenzív
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101043

# 35
frézia | szantálfa | hasított bőr

jelzés: 101045

Amiért beleszeretsz:

a frissességért. Könnyed és frissítő mint egy
korty jeges tea egy forró délutánon. Friss
citrusfélék, savanykás rebarbara és pikáns
fűszerek ereje.
Milyen illatcsalád tagja: citrusos
Értelmezése: könnyed, zöld
Milyen a projekciója: visszafogott

jelzés: 101041

# 47
rózsa | ylang-ylang | aldehidek
Amiért beleszeretsz:

az időtálló klasszikumért. Elegáns és nagyon
nőies. A rózsa, a jázmin és az ylang-ylang
keveréke mindig elkápráztat.
Milyen illatcsalád tagja: virágos-aldehides
Értelmezése: virágos, púderes
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101047

38,00 PLN | 50 ml |

(760 PLN / 1 l)

Francia illóolajok: 20%
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# 49
bergamott | ylang-ylang | szantálfa
Amiért beleszeretsz:

# 51
gyöngyvirág | feketeribizli | vanília
Amiért beleszeretsz:

a gyengéd frissességért. Nyugodt,
kiegyensúlyozott , közben nagyon nőies illat.
Gyengédségét a fehér virágok, érzékiségét
a szantálfa biztosítja.

a rafináltságért. A feketeribizli, a jázmin
és a gyöngyvirág édes aromája a cédrus,
szantálfa és pézsma érzékiségével
kiegészítve elegáns és titokzatos.

Milyen illatcsalád tagja: virágos-keleti
Értelmezése: édes-friss
Milyen a projekciója: mérsékelt.

Milyen illatcsalád tagja: keleti-virágos
Értelmezése: édes, mély
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101049

jelzés: 101051

# 55
orchidea | csokoládé | szarvasgomba

# 57
tonkabab | kakaó | tubarózsa

Amiért beleszeretsz:

érzekelhető bársonyosságáért. Szép és erős
illat egyértelmű füstös jegyekkel. Puha és
sima, mint a bársony, főleg a csokoládé és az
orchidea jegyeinek köszönhetően.
Milyen illatcsalád tagja: keleti-virágos
Értelmezése: balzsamos, füstös
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101055

Amiért beleszeretsz:

játékosan csábító voltáért Édes, érzéki illat
a fehér virágokból és a frissen őrölt kávéból.
Mélységét a csábító tonkababból kapja.
Milyen illatcsalád tagja: keleti-virágos
Értelmezése: édes, érzéki
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101057

# 53
kávé | körte | kasmírfa
Amiért beleszeretsz:

kivételes aromásságáért. kávé vanília
mandula - finomnak hangzik. De hogy ne
legyen túl sok az édességből, van itt sok
fás illat is: szantáltól a luxus színvonalú
kasmírfáig.
Milyen illatcsalád tagja: keleti-fás
Értelmezése: édes, kávés
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101053

# 59
narancs | vanília | feketeribizli
Amiért beleszeretsz: természetes
csáberejéért Vigyázz, mert ez egy igazi
szerelmi elixír. Rózsa, sárgabarack, vanília és
friss citrusfélék ejtik rabul a szivedet, de az
övét is.
Milyen illatcsalád tagja: virágos-gyümölcsös
Értelmezése: citrusos, fűszeres
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101059

A parfümszakértő tanácsa
Tudtad, hogy az illatok megjavíthatják a kedvünket? A jól kiválasztott illat optimizmussal tölt el,
hogy rózsaszín szemüvegen át láthasd a világot. Sokszor nem is kell egész nap „viselni” a parfümöket,
sokszor elég egy pillanatig élvezni az illatot. A legnépszerűbb hangulatjavítók közé tartoznak a citrusos
illatok, pl. a kumkvat, narancs, bergamott és mandarin. Lédús és napfényes, savanyú és édes egyszerre
- ennek köszönhető, hogy folyamatosan mosolygunk.

38,00 PLN | 50 ml |

(760 PLN / 1 l)

Francia illóolajok: 20%
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MIT MEG
NEM
TESZÜNK
A KELLEMES

ÉRZÉSEKÉRT?
A friss tengeri szellő, a sós cseppek az arcunkon, kellemes izomfeszülés...
És egy illat, amely felébreszt és rengeteg energiát ad. A citrusfélék és az
aromás fűszernövények friss hullámai új kalandok felé sodornak.
Tudod már, milyen a szabadság illata? Vagy azt gondolod, hogy a te
életedben nincs már hely a bolondozásra? Nem! Soha nincs késő új
kihívások elé állni, hogy szelet gyűjts a vitorládba és irányt változtass.
Ha zabolázhatatlan, szabadságkedvelő ember vagy, válassz frissítő
tengeri illatú, vizes, ózonos parfümöket.

#2
zöld alma | fahéj | olajfa
Mi fog elcsábítani benne:

az intenzív jellege. Ez a fűszeres, kellemes
illat az édes alma és szilva, egy csepp fahéj
és az olajfa nemessége egyesül ebben az
illatban.
Milyen illatcsalád tagja: virágos-gyümölcsös
Értelmezése: meleg, fűszeres
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101002

# 10
mandarin | gyömbér | levendula
Mi fog elcsábítani benne:

A nem egyértelmű párosítások. A frissen
facsart citrusfélék, egy csipet gyömbér és
eredeti fás jegyek keveréke azoknak, akik
értékelik az eredetiséget.
Milyen illatcsalád tagja: citrusos
Értelmezése: hűvös, fűszeres
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101010

# 18
kávé | rózsabors | tonkabab
Mi fog elcsábítani benne:

A jó stí lus. EZ az elegáns illat olyan, mint egy
csésze aromás espresso egy kis narancshéjjal
és vörösborssal. Élénkítő és elegáns.
Milyen illatcsalád tagja: fougère
Értelmezése: aromás, kávés
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101018

18 |

#4
grapefruit | kávé | feketebors
Mi fog elcsábítani benne:

a fékezhetetlen frissesség. Frissítő illat, tele
fékezhetetlen citrusos életörömmel. Egy kis
kávé és fekete bors okozza, hogy ez jó módja
az új nap megkezdésének.
Milyen illatcsalád tagja: citrusos
Értelmezése: friss, citrusos
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101004

# 12
citrom | rozmaring | ananász
Mi fog elcsábítani benne:

#6
citrom | kumkvat | boróka
Mi fog elcsábítani benne:

a természetes elegancia. Nagyon
friss gránátalma, citrom és kumkvat,
borókabogyóval és szerecsendióval.
Milyen illatcsalád tagja: fás-gyümölcsös
Értelmezése: citrusos, élénkítő
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101006

# 14
tengeri jegyek | narancs | cédrus
Mi fog elcsábítani benne:

#8
tengeri illat | zöldcitrom | rezeda
Mi fog elcsábítani benne:

Erős felfrissülés. Friss tengeri szellő
a citrusfélék frissítő illatával és a jázmin
édességével. A rezeda és a ciklámen bódító
illata révén nem lehet ellenállni neki.
Milyen illatcsalád tagja: citrusos
Értelmezése: friss, tengeri
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101008

# 16
körte | menta | bazsalikom
Mi fog elcsábítani benne:

a kellemes frissesség Friss, energetizáló illat,
amely a lédús ananász és citrom jegyeivel
frissít. Egy csipet rozmaring és paliszander
kölcsönöz nemességet neki.

meg nem alkuvás. Olyan friss, mint egy
korty tengeri levegő. Észre sem veszed,
máris hatalmába kerít a citrusos frissesség
fűszerekkel és balzsamos ámbrával keverve.

Egyszerűség és elegancia. A friss
zöldfűszerek és gyümölcsök aromás és
nagyon elegáns illata. Ha ennek az illatnak
színe lenne, biztosan élénk zöld lenne.

Milyen illatcsalád tagja: citrusos
Értelmezése: friss, energetizáló
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: virágos-gyümölcsös
Értelmezése: tengeri, fűszeres
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: fás-fűszeres
Hogyan érzékeljük: zöld, aromás
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101012

jelzés: 101014

jelzés: 101016

# 20
fahéj rózsa | bőrös | jegyek

# 22
citrom | bőrös jegyek | ámbra

Mi fog elcsábítani benne:

Mi fog elcsábítani benne:

a tökéletes egyensúly. Meleg, fűszeres illat
egy pici balzsamos ámbrával és mély bőrös
jegyekkel. Tökéletesen töri meg a citrusfélék
és a menta frissessége.

minden. Az érzéki, erős bőrös jegyektől
a vibráló, kissé savanyú citrusfélék és az
édes ibolyás jegyekig. Merész és nagy
önbizalommal rendelkező férfiaknak.

Milyen illatcsalád tagja: fás-fűszeres
Értelmezése: meleg, ámbrás
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: keleti-fás
Hogyan érzékeljük: erős, bőrös
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101020

jelzés: 101022

38,00 PLN | 50 ml |

(760 PLN / 1 l)

Francia illóolajok: 20%
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# 24
babérlevél | szantálfa | ámbra
Mi fog elcsábítani benne:

a tempermentum. Beleg, balzsamos illat,
amely mirhás és szantálfás füstölő illatával
ölel körül. Rendkívül kifejező, édes-gyantás.
Milyen illatcsalád tagja: keleti-ámbrás
Hogyan érzékeljük: ámbrás, balzsamos
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101024

# 30
zöldalma | levendula | vörösfenyő
Mi fog elcsábítani benne:

Mi fog elcsábítani benne:

# 28
bergamott | papaya | szerecsendió
Mi fog elcsábítani benne:

az oud mélysége. Nemes, érzéki kompozíció
értékes agarfával a főszerepben. A háttérben
elegánsan áll a paliszander, a vanília és
a szantálfa.

tisztaság és természetesség. Rendkívül friss,
emellett nagyon érzéki illat. A lédús ananász
és papaya egy csipet szerecsendióval és
pézsmával rendkívüli hatást keltenek.

Milyen illatcsalád tagja: keleti-fás
Értelmezése: meleg, agarfás
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: citrusos
Értelmezése: friss, zöld
Milyen a projekciója: mérsékelt.

jelzés: 101026

jelzés: 101028

# 32
grapefruit | ibolya | bőrös jegyek

# 34
algák | narancs | gyapotvirág

Mi fog elcsábítani benne:

Mi fog elcsábítani benne:

a kaland ígérete Erős, frissítő illat, amely
lépést tart Veled mindig, még a legforróbb
pillanatokban is. A citrusfélék és
a zöldfűszerek frissességével ébreszt fel.

a zabolázhatatlan erő. A citrusfélék
határozott felütése, az ibolya édessége és
az érzéki bőrös jegyek révén a hőmérséklett
forróbbá válik.

a párosítások egyedisége. Képzelj magad
elé tajtékzó hullámokat. A nyugtalan tenger
aromás citrusfélékat, algákat és balzsamos
ámbrát vet partra.

Milyen illatcsalád tagja: fougère
Értelmezése: friss, zöldfűszeres
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: fás-virágos
Értelmezése: friss, bőrös
Milyen a projekciója: erős

Milyen illatcsalád tagja: vizes
Értelmezése: tengeri, frissítő
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101030

jelzés: 101032

jelzés: 101034

# 36
bergamott | paradicsomlevél
| szantálfa

# 38
tengervíz | babérlevél | mandarin

# 40
narancs | vetiveria | benzoes

Mi fog elcsábítani benne:

a frissesség. Az illat eredetiségét
a feketeribizli és a paradicsom leveleinek
összekapcsolásából kapja. A klasszikus rózsa
és a meleg szantálfa szépséget és eleganciát
kölcsönöznek neki.
Milyen illatcsalád tagja: fás-gyümölcsös
Értelmezése: friss, zöld
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101036
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# 26
agarfa | paliszander | vanília

Mi fog elcsábítani benne:

kellemes felfrissülés. Idézd fel a pillanatot,
amikor elmerülsz a kellemesen hűs vízben.
Érezd bőrödön a tenger sós ízét, a citrusfélék
frissességét és a jázmin virágának bódító
édességét.
Milyen illatcsalád tagja: fás-gyümölcsös
Értelmezése: friss, zöld
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101038

Mi fog elcsábítani benne:

az egyediség. Eredeti, füstös-citrusos aroma,
mely elcsábít, elvarázsol és nem enged. Egy
pici feketeborstól lesz pikánsabb.
Milyen illatcsalád tagja: fás-fűszeres
Értelmezése: hűvös, földes
Milyen a projekciója: erős

jelzés: 101040

38,00 PLN | 50 ml |

(760 PLN / 1 l)

Francia illóolajok: 20%
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MI A LEGFONTOSABB
A TAKARÍTÁSBAN?
Mielőtt megismered új tisztítószereinket és lakáskozmetikumainkat, szeretnénk elmondani Neked, mit tartunk
fontosnak. Számunkra nagy jelentősége van annak, hogy az élet minden pillanatát élvezzük. Hiszünk abban,
hogy a takarítás is kellemes kell, hogy legyen, ne csak egy kötelesség. Nem akarjuk a drága időt vesztegetni
a súrolásra és a pucolásra, ezért szereink extrém hatékonysággal rendelkeznek, gyorsak és nem okoz gondot
a használatuk.
Nagyon érzékenyek vagyunk a biztonságra és a használat kényelmes voltára. Tudjuk, hogy a hatékonyság
önmagában nem elég. Sokkal többet várunk a szerektől: ápoljanak, legyenek bőrbarátok és ne ártsanak
a környezetnek. Ezért termékeink fejlesztése során magasra tettük a mércét: sok kutatást végeztünk,
pl. a biztonsággal és a bőrgyógyászattal kapcsolatban, valamint külön igazolásokat szereztünk meg.
Imádjuk a jó illatokat és azt szeretnénk, hogy azok kísérjenek bennünket a mindennapos takarítás során.
Hiszen ki mondta, hogy választanunk kell a hatékonyság és a jó illat között? Felhasználtuk parfümkészítési
tapasztalatunkat egy egyedülálló kompozíció megalkotásához - a francia Grasseból származó illóolajokra
építettünk. Ennek köszönhetően már a takaríts gondolatától is mosolyogni fogsz.
Értékeljük a szép formákat és a kényelmes csomagolást. A mi tisztítószereinket nem kell szégyenkezve
a mosogató alá rejtened, mert úgy terveztük meg őket, hogy minden tér díszei lehessenek.
Teljes szívünket beletettük a termékekbe, mert a bizalmad számunkra a legfontosabb. Hamarosan megnyitod
előttünk otthonod ajtaját. Mi pedig segítünk, hogy még jobb és szebb lehessen.

KI
TEREGET?

Tudtad, hogy a fizetésedre is hatással van az, ahogy öltözöl? A ruhánk
a névjegyünk, ezért a mosást is nagyon komolyan kell vennünk.
Szeretnénk, hogy holmijaink szépek legyenek, tökéletesen tiszták,
illatosak lehessenek - és erre megvannak a módszereink. Gondosan
vigyázunk a ruháidra. Tökéletesen megbízhatsz bennünk.
Hiszünk abban, hogy a mosás rendkívüli élmény lehet. Ezért arra kértük
illatkreátorainkat, hogy fejlesszenek ki három kivételes kompozíciót:
a fehérség ihlette illatot a fehér ruhák mosására kitalált zseléhez, fekete
inspirálta illatot a fekete ruhák mosásához és egy színes illatot a színes
ruhák mosásához. Tökéletesen sikerült! Igazán rendkívüli érzés teregetés
közben fehér illatot érezni...

Hogy
nézzünk ki jól
fehérben?

A pamut hófehér színe, a csipke krémes fehérsége, az atlasz gyöngyházszíne,
a selyem tejfehér árnyalata ... Minden apró részletnek, minden fénytörésnek
van jelentősége. Tökéletesen látjuk a különbséget az ing hófehér árnyalata és
a taftruha alabástromfehérsége között. Ezért

WHITES GEL
mosózselénket úgy dolgoztuk ki, hogy védje a fehér szín minden árnyalatát,
ne csak a hófehéret. Tökéletes tisztaságot őríz, megakadályozza a szürkülést és
nem hagy foltokat. Remekül felfrissíti a világos színeket, friss és csodálatos illatot
hagyva a ruhákon.

Amiért beleszeretsz:
Azért a biztonságért, hogy fehér és világos
ruháid tökéletesen tiszták, Te pedig remekül
nézel ki.

Mi fog elcsábítani benne:
zselés, koncentrált állaga. Ennek
köszönhetően hatékony és nem foglal el sok
helyet a polcon, de sokáig elég.

Mi ígér plusz biztonságot?
a whites sensor. formula. A zselé nem
tartalmaz optikai fehérítőket, ezért biztonságos
minden fehér árnyalatra nézve és nem szürkíti
be a finom anyagokat.

citrusfélék
ibolya alma

hópehely

pamut

jázmin rózsa
cédrus
púderes jegyek pézsma
Milyen illatú a fehérség:

ZSELÉ FEHÉR
RUHÁK MOSÁSÁHOZ

24,00 PLN | 1000 ml
jelzés: 503004
26 |

MÁR 20°C-TÓL

Imádunk az illatokkal játszani, ezért arra
kértünk a velünk együtt dolgozó kreátorokat,
hogy alkossanak meg egy fehér szín ihlette
kompozíciót. Tökéletesen egyesítették
a fehér virágok illatát a pamut puhaságával
és a hópelyhek hűvösségével.

Hogyan
mossuk
együtt
a színeket?

A színek keverése nehézségeket okozhat, főleg, ha a következő mosások során
a málnaszínű pulóver egyre tejesebb árnyalatú, a narancssárga nadrág pedig
elvesztette élénkségét. Hogy a ruháid mindig szépek legyenek, megalkottuk a

COLOUR GEL,
amely tökéletesen védi a színeket a fakulásásal szemben. Megakadályozza
a pigmentek vándorlását a textilek között, minek köszönhetően még jobban
biztosítja a színeket. Mostantól mi gondoskodunk ruháid színéről, a te feladatod
a színes ruhák kiválasztása lesz.

Amiért beleszeretsz:
A biztonságérzetért, hogy színes ruháid élénk
és intenzív színeinek köszönhetően remekül
nézel ki.

Mi különösen
fontos a férﬁaknak:
Tudjuk, hogy esetleg nem tudsz
minden színt megkülönböztetni.
Ha nem tudod, hogy
a smaragdzöld nadrágot
kimoshatod-e a türkizkék
pólóval, a mi zselénk szabad utat
enged. A pigmentátadást gátló
összetevőnek köszönhetően
minden színt moshatsz együtt
(kivéve, ha a ruha gyártója
másképp kéri a címkén).

Mi a titkunk:
Az aktív enzimek révén a zselé remekül hat
már alacsony hőmérsékleten is (akár 20°Con is). És mint azt jól tudod, az alacsony
hőmérsékleten történő mosás nem csak
a ruháidnak jó, hanem a pénztárcádnak is.

Mi ígér plusz biztonságot?
a textilek közötti pigmentvándorlást gátló
összetevő.

aldehid

sárgabarack

rózsa
ylang-ylang
fűszerek

geránium
pacsuli

kurkuma

pézsma

Milyen illatú a színkavalkád:

ZSELÉ SZÍNES
RUHÁK MOSÁSÁHOZ

23,00 PLN | 1000 ml
jelzés: 503006

MÁR 20°C-TÓL

Imádunk az illatokkal játszani, ezért arra
kértünk a velünk együtt dolgozó kreátorokat,
hogy alkossanak meg egy színkavalkád
ihlette kompozíciót. Amikor megéreztük
a sárgabarack vibráló jegyeit és a pikáns
fűszerek lüktetését, már tudtuk, hogy
semmilyen más illat nem fejezi azt ki jobban.
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Hogyan
viseljük
elegánsan
a fekete színt?

A szép, mélyfekete szín mágnesként hat. Elismerő pillantásokat gyűjt, meg
persze porszemeket és szöszöket. A szálakon összegyűlő por és a kemény vízből
lerakódó vízkő miatt a fekete szín elveszíti mélységét, a sötét anyagok pedig
kopnak és fakulnak. Ez ellen a kellemetlen hatás ellen alkottuk meg a

DARKS GEL,
amely megelőzi a szennyeződések és a vízkő lerakódását a ruha szálain. Megvédi
a textileket a fakulástól, nem hagy csúnya világos foltokat. Tökéletesen óvja
a fekete és sötét színű ruhák mélységét és intenzitását.

Amiért beleszeretsz:
A tudatért, hogy fekete ruháid frissek és
elegánsak, te pedig vonzod a pillantásokat.

Mi fog elcsábítani benne:
zselés, koncentrált állaga. Ennek
köszönhetően hatékony és nem foglal el sok
helyet a polcon, de sokáig elég.

Mi ígér plusz biztonságot?
A black protect formula.

aldehid

citrusfélék

gyöngyvirág

fekete rózsa
ámbra
pézsma
fás jegyek
Milyen illatú a fekete szín:

ZSELÉ FEKETE ÉS
SÖTÉT TEXTILEK
MOSÁSÁHOZ

23,00 PLN | 1000 ml
jelzés: 503005
28 |

MÁR 20°C-TÓL

Imádunk az illatokkal játszani, ezért arra
kértünk a velünk együtt dolgozó kreátorokat,
hogy alkossanak meg egy fekete szín ihlette
kompozíciót. Elvarázsoltak bennünket
az érzéki noktürnnel, amely a rózsa és
a gyöngyvirág klasszikus illatát a pézsma
meleg hangulatával összeköti.

Mi a titkunk:
az aktív enzimek révén a zselé remekül hat
már alacsony hőmérsékleten is (akár 20°Con is). És mint azt jól tudod, az alacsony
hőmérsékleten történő mosás nem csak
a ruháidnak jó, hanem a pénztárcádnak is.

Mit tehetsz még fekete
ruháidért:
Öblítéshez használd illatosított
textillágyító zselénket, amely
antisztatikus hatású.
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Hogyan
legyünk mindig
elegánsak?

Amikor egy új holmit teszel a szekrénybe, arról álmodsz, milyen jó lenne, ha sokáig
lenne ilyen kellemes tapintású. Hogy jól álljon, ne gyűrődjön és mindig friss és
elegáns legyen. Mi valóra váltjuk álmaidat! A stay-new formulának köszönhetően a

PERFUMED LAUNDRY
CONDITIONER
balzsam sikerrel veszi fel a harcot a textilek öregedésének első jeleivel. Véd
a deformálódástól, szöszösödéstől, csökkenti a mosás közben keletkező
mechanikus sérüléseket. Ruháid színei tovább maradnak élénkek és szépek. Emellett
fantasztikus az illata, amelyet francia parfümmesterekkel együtt dolgoztunk ki.

Amiért beleszeretsz:
Kedvenc ruháid tovább néznek majd ki újnak.

Mi fog elcsábítani benne:
Hosszantartó illat, amely akár 8 hétig érezhető
Illóolajainkat mikrokapszulákba zártuk,
amelyek apró diﬀúzorokként működnek. Nem
oldódnak vízben, és csak a ruha viselése
közben nyílnak meg. Mozdulataid hatására
a kapszulákból felszabadul az illóolaj, intenzív
parfümillatot sugározva.

feketeribizli

körte

jázmin

írisz

narancsvirág
pacsuli

csokibonbon

vanília

ILLATOSÍTOTT
TEXTILBALZSAM

23,00 PLN | 1000 ml
jelzés: 503002
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tonkabab

Mitől ilyen jó az illata:
Ez az kompozíció a francia stílus eszenciája.
Harmonikusan kapcsolja össze a klasszikus
virágos jegyeket a vanília és a csokibonbon
édességével. Az egészet elegánsan ölelik
körbe a mediterrán elemek, amelyek a nyári,
pihentető frissesség fuvallatát hozzák el.

Hogyan
takarítsuk meg
a vasalás idejét?

Tudtad, hogy a megfelelő textillágyításnak köszönhetően gyorsabb lesz
a vasalás, ritkábban fordulnak elő csúnya ráncok? A

PERFUMED FABRIC SOFTENER
textillágyító zselénk tökéletes puhaságot kölcsönöz az anyagoknak,
a vasaló így szinte magától suhan a ruhákon. A textilek rendkívül
könnyűek, puhák és lágyak.

Mi ígér plusz
biztonságot?
A balzsam és a zselé egész sor
vizsgálaton mentek át , például
bőrgyógyászok igazolták bőrbarát
tulajdonságát.

Amiért beleszeretsz:
A puhaságért, amellyel az anyagok a bőrödet
érintik. A puhaság új dimenziója ez,
elektromosság nélkül. Az örök probléma, hogy
ki teregessen, végre megoldódik.

Mi fog elcsábítani benne:
A tökéletes lágyításnak köszönhetően
rengeteg időt megtakarítasz vasaláskor.

gardénia
mandarin

ylang-ylang

jázmin

narancsvirág

tubarózsa

púderes jegyek

narancsvirág

pézsma

Mitől ilyen jó az illata?

ILLATOSÍTOTT
TEXTILLÁGYTÓ ZSELÉ

22,00 PLN | 1000 ml
jelzés: 503003

Érzéki és átölelő illat repít vissza bennünket
a francia parfümkészítés fénykorába. A gazdag
virágos illatot balzsamos szantálfa illata és
meleg pézsmajegyek fejezik ki. Frissességét
és könnyedségét a vibráló szicÍliai mandarin
jegyeinek köszönheti. Ez maga a szépség
tiszta alakban.
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Hogyan
távolítsuk el 10
perc alatt a 15
leggyakoribb
foltot?

Megkérdeztük ismerőseinket, milyen foltokkal találkoznak leggyakrabban.
A válaszok alapján elkészítettük a

STAIN BUSTER.
folttisztító számára a 15 kihívás listáját. Alig 10 perc alatt eltávolította a kávé, tea,
vér, coca cola, olaj, vörösbor, narancslé, fű, föld, alapozó, szósz, paradicsomleves,
mandarin, fogkrém és alma-meggylé foltokat. Dörzsölés nélkül. Büszkék vagyunk rá!

Miért hat ilyen jól:
A folttisztító hatékonysága az oxystem
formulának köszönhető, amely aktív oxigénre
és enzimekre épít. Tökéletesen hatékony már
20°C-on is. A sűrű zselé könnyen eloszlik
a textilen és beszívódik a foltba, precízen hat
pontszerűen és nagyon kiadós.

Amiért beleszeretsz:
A foltokkal szembeni könyörtelenségért és
a texil kíméletes kezeléséért.

Mi fog meglepni benne:
Gyengéd a színekhez. Sokszori használat után
is megőrzik színüket.

Mire használhatod:
Mindenféle anyagokhoz, még
a leggyengédebbekhez is, fehér és színes
ruhákhoz is, hiszen nem tartalmaz klórt.

FOLTTISZTÍTÓ ZSELÉ

15,00 PLN | 500 ml |

Miért nincs illata:
A folttisztító szagtalan, hogy akár
gyerekruhákhoz is alkalmazhassuk. Hogy
a ruháid illatozzanak, adj a mosáshoz
illatosított balzsamot vagy öblítőzselét.
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jelzés: 503001
MÁR 20°C-TÓL

A készlet ára a kényelmes ﬂip-toppal:
15,60 PLN | jelzés: 593301

(30 PLN / 1 l)
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MI LESZ
MA AZ
EBÉD?

Mi lesz az ebéd? Ez az egyik legnehezebb kérdés, amire nap mint nap
válaszolnod kell. Tudjuk, hogy az egészséges és finom ételek kitalálása
családod számára sok időbe telik. Sajnos ajánlatunkban még nincsenek
szakácskönyvek de van pár kipróbált receptünk a konyha villámgyors
kitakarítására.
Tudjuk, hogy főzéskor épp elég bajod van a tálalással és a vendégek
szórakoztatásával. Ezért gondoskodtunk arról, hogy a konyha takarítása
és ápolása a lehető legegyszerűbb és intuitívabb legyen. Azzal foglalkozz,
amit a legjobban szeretsz. A mosogatást és a morzsákat bízd ránk.

Hogy távolítsuk
el a kezünkről
a fokhagyma
szagát?

Itt a varázslatos

ANTI-ODOUR HAND WASH,
hab, amellyel egy pillanat alatt eltüntetheted kezedről a kellemetlen szagokat,
pl. a fokhagyma, hagyma, hal és nem friss zöldség szagát. Minden alkalommal,
amikor belemerítjük kezünket a tejszínes habba, megszabadulunk a kellemetlen
szagoktól, hogy szabadon élvezhessük a finomságok ízét.

Amiért beleszeretsz:
Mert pillanatok alatt megszabadít a rossz
szagoktól.

Hogy lehet, hogy olyan
pompásan ápolja a kezet:
Gyengéd szereket alkalmazunk. Óvjuk
a kezed megfelelő hidratálását és simaságát.
Az általunk kidolgozott hand care formula
a gyapotkivonatot és a perui tara növény
(Caesalpinia spinosa) poliszacharidjait ötvözi.

Mi ígér plusz biztonságot?
Mielőtt a hab a kezedhez ér, számos
vizsgálaton megy át - a bőrgyógyászati
vizsgálatok igazolják bőrbarát voltát. Az
általunk használt illóolajokban nincsenek
allergének - ez megfelel az IFRA (International
Fragrance Association) szabványának.

Mi fog kellemesen meglepni
benne:

citrom

bergamott

A hab tökéletesen eltávolítja a bőrről
a zöldségek és gyümölcsök által okozott
elszíneződéseket (cékla, répa, áfonya).

zöld jegyek

tea

rózsa

jázmin

feketeribizli

fehér virágok

pézsma

Minek van olyan jó illata:
friss zöld jegyek, fehér virágok és lédús
citrusfélék.
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KELLEMETLEN SZAGOKAT
SEMLEGESÍTŐ HAB
PHYSIOLOGICAL

16,00 PLN | 250 ml |
jelzés: 501002

(64 PLN / 1 l)

Ki
mosogat
ma?

A barátokkal vagy a családtagokkal együtt főzni nagy öröm. Csak az a baj, hogy
minden egyes étkezés után ott tornyosulnak a piszkos edények. De ne veszítsd
el az étvágyadat, mert már egy csepp sűrű

WASHING-UP GEL
könnyedén eltávolítja a zsírt, az ételmaradékokat és más szennyeződéseket.
Rendkívül hatékony, kiadós és biztonságos a legfinomabb porcelán esetében is.

Amiért beleszeretsz:
A kéz kíméléséért. Nem kell, hogy kesztyűben
mosogass, mert a mi mosogatózselénk
hidratáló anyagokat tartalmaz.

Hogy lehet, hogy olyan
pompásan ápolja a kezet?
Amikor te mosogatsz, mi a kezed ápolására
gondolunk. Zselénkben csak gyengéd
mosószereket hassználunk. Hogy biztosítjuk
kezed számára a megfelelő hidratálást,
rózsaolajat, cickafark, körömvirág, gesztenye,
csodamogyoró, orbáncfű, málya, kamilla
és menta keverékét, valamint a perui
tövises pillangófa (caelsalpinia spinosa)
poliszacharidjait kevertük bele.

Mi ígér plusz biztonságot?
Mielőtt a hab a konyhádba ér, számos
vizsgálaton megy át - a bőrgyógyászati
vizsgálatok igazolják bőrbarát voltát.
Az általunk használt illóolajokban nincsenek
allergének - ez megfelel az IFRA (International
Fragrance Association) szabványának. A zselé
rendelkezik az Állami Higiéniai Intézet
engedélyével is. Azért gondoskodtunk
minderről, mert a Te megelégedettséged
nagyon fontos nekünk.

aldehid

menta

friss zöldfűszerek
jázmin

rózsa

levendula

fenyőtű

pézsma

MOSOGATÓZSELÉ

szantálfa

Mitől ilyen jó az illata?
friss menta, fenyőtű, édes rózsa, levendula és
érzéki szantálfa.

14,00 PLN | 500 ml |
PHYSIOLOGICAL

(28 PLN / 1 l)

jelzés: 501004

A készlet ára dizájner adagolóval:
15,60 PLN | jelzés: 591204
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Hogyan
takaríthatunk
gyorsabban a
konyhában?

Képzeld el, hogy csak spriccelsz és törölsz, a konyha pedig csillog.
Így működhet a mi

KITCHEN SMART SPRAY-nk.
Villámgyorsan megmosol vele szinte mindent: a pultot, a szekrényeket,
a berendezéseket, ablakpárkányokat, szemeteseket vagy a kerámialapot.
Sokoldalú: mos, kissé fényez, zsírtalanít és semlegesíti a makacs szagokat.

Amiért beleszeretsz:
A gyors hatásért. Spriccelsz és törölsz.
Gyorsabban, mint ahogy egy smst elküldesz.

Milyen felületekhez
használhatod:
Minden mosható felülethez, pulthoz,
fa ablakpárkányokhoz, MDF lapokhoz,
laminátlapokhoz, műanyagokhoz, sőt
márványhoz is.

Mi ígér plusz biztonságot?
Az Állami Higiéniai Intézet igazolásával.
Használhatod élelmiszerhez érő felületek
tisztítására is.

bergamott
aldehid

ylang-ylang

geránium

SPRAY KONYHAI
FELÜLETEK
TISZTÍTÁSÁHOZ
ÉS ÁPOLÁSÁHOZ

15,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 501003

A készlet ára a kétfázisú szórófejjel:
16,60 PLN | jelzés: 591103
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orgona

pézsma
(30 PLN / 1 l)

rózsa
szantálfa

Mitől ilyen jó az illata?
Egzotikus ylang-ylang és szantálfa friss
gerániummal és bergamottal.

Hogyan
távolítsuk el
a tűzhelyre
száradt zsírt?

íme a titkos fegyverünk:

GREASE BUSTER.
Égett vagy száraz zsír, korom, ragadós kosz vagy megszáradt gyümölcsléfoltok
sem állíthatják meg. Az ecetesszencia és a természetes oldószerek
segítségével villámgyorsan eltávolítja a régi szennyeződéseket, de kímélik
a tisztított felületeket.

Amiért beleszeretsz:
a csillogó tisztaságért, súrolás nélkül.

Mi fog elcsábítani benne:
Nem hagy foltokat. Kristálytiszta csillogást
kölcsönöz.

Mi ígér plusz biztonságot?
Az Állami Higiéniai Intézet igazolásával.

Mit tisztíthatsz vele?
Pultot, konyhaszekrényt- és polcot, csempét,
mosogatót, szagelszívót, gáztűzhelyet,
villanytűzhelyet, hűtőszekrényt, sütőt,
grillrácsot, fritőzt és más konyhai
berendezéseket.

zöldcitrom
hársfavirág

geránium
alma

cédrus
őszibarack
írisz pézsma

ZSÍRMENTESÍTŐ

16,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 501001

A készlet ára a kétfázisú szórófejjel:
17,60 PLN | jelzés: 591101

rózsa

(32 PLN / 1 l)

Mitől ilyen jó az illata?
hársfavirág, lédús, friss gyümölcsök és nemes
cédrus.
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MIT
ÉNEKELSZ
A ZUHANY

ALATT?
Szeretsz a zuhany alatt énekelni? Mi is! És nem szeretnénk, ha olyan
hétköznapi dolgok, mint a koszos zuhanyrózsa feleslegesen korlátoznák
kreativitásodat. Mindent megteszünk hát, hogy a fürdőszobád
kitakarítása ne tartson tovább 5 percnél. De ez nem minden! Még jobban
igyekeztünk, mert szereink kímélik a mosott felületeket, amelyek így
taszítani fogják a piszkot. Mit jelent ez? Hogy ritkábban és gyorsabban
lehet majd takarítani.
Meglátod, hogy a mi fürdőszobai slágerlistánkon milyen slágertermékeket
találsz. Ilyen segítőtársakkal minden egyszerűbb lesz. De ne feledd! Soha
ne mondj le az éneklésről, mert a mindennapos, zuhany alatti éneklés
stresszoldó és hangulatjavító hatású.

Hogyan
takarítsuk ki a
fürdőszobát
5 perc alatt?

Úgy érzed, hogy a fürdőszobádat állandóan takarítani kell?
Teljesen megértünk, ezért alkottuk meg az univerzális

BATHROOM SMART SPRAY-t,
amelynek segítségével a fürdőszoba takarítása alig 5 percet vesz igénybe.
Összetételében szerepel a dirt stop complex. Ennek köszönhetően minden következő
használat biztosítja a tisztított felületet, így megelőzi a szennyeződés további
lerakódását. Hogy a luxus spahoz illő körülményeket tapasztalhass, a sprayben levő
illóolajokat egyenesen Franciaországból hoztuk.

Amiért beleszeretsz:
Mostantól, ha több mint 10 percre eltűnsz
a fürdőszobában, az csak egyet jelenthet
– hosszabb fürdőzéshez van kedved.

Mi fog elcsábítani benne:
S folyadék intelligens formulájának
köszönhetően kevesebb időt töltesz
takarítással, az eredmény pedig tovább tart.
Most ez lesz a titkunk. Csak tőled függ, hogy
megosztod-e lakótársaiddal.

Mit moshatsz vele?
Szinte mindent. A kádat, a mosdókagylót,
a bidiét, a wc-kagylót, a csaptelepeket, még
nagy pad- és falfelületeket is.

szilva

gránátalma
meggy

feketeribizlilevél

SPRAY FÜRDŐSZOBAI
FELÜLETEK
TISZTÍTÁSÁHOZ ÉS
ÁPOLÁSÁHOZ

13,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 502001

A készlet ára a kétfázisú szórófejjel:
14,60 PLN | jelzés: 592101
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(26 PLN / 1 l)

meggyvirág

rózsa
pézsma

mandula

liliom

ámbra

Mitől ilyen jó az illata?
Friss gránátalma, étvágygerjesztő szilva,
mandula és meggyvirág.

Hogyan
tisztítsuk meg a
zuhanyfülkét?

Mit szoktál a zuhany alatt csinálni? Pihensz, vagy azon gondolkodsz,
hogy mivel lehetne rendesen leszedni a vízkövet a zuhanyfülkéről? Mi
egyértelműen a kikapcsolódásra szavazunk, ezért melegen ajánljuk a

SHOWER EXPERT-et.
Kipróbált összetétel tejsav és alkohol keverékével, amely hatékonyan eltávolítja
a szappan- és tisztítószernyomokat,a vízkövet és a cseppnyomokat. Az üveget
kristálytisztává teszi, nem hagy foltokat és csökkenti a párásodást. Ráadásul
minden jó illatú lesz!

Amiért beleszeretsz:

Mi ígér plusz
biztonságot?

Ha összebarátkozol vele, a zuhany alatt
töltött idő tiszta öröm lesz.

A szórófejes oldatainkban az
IFRA (International Fragrance
Association)szabványainak
megfelelően kizárólag
allergénmentes illóolajok
találhatók.

Mi fog elcsábítani benne:
Olyan réteget képez a felületen, amely
kiválóan biztosítja azt a szennyeződés újbóli
lerakódásával és vízkövesedéssel szemben.
Ez pedig kevesebb takarítást jelent majd.

Mit moshatsz vele?
üveg vagy akril zuhanykabinok, csempék,
járólapok, zuhanytálcák, és a kabinok
műanyag részei.

aloé

málna

őszibarack

feketeribizli
geránium

ZUHANYFÜLKEMOSÓ
SPRAY

13,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 502002

A készlet ára a kétfázisú szórófejjel:
14,60 PLN | jelzés: 592102

(26 PLN / 1 l)

gyönygvirág

jázmin

szantálfa
tofﬁ

pézsma

Mitől ilyen jó az illata?
lédús málna, gyengéd aloé és nagyon édes
toﬃ.
| 43

Stresszmentes wc-tisztítás

A wc tisztítása nem tartozik kedvenc
időtöltéseink közé. Nem szeretjük a klór
szagát sem. Ezért dolgoztunk ki egy
hatékony megoldást, amely segít nagyon
gyorsan elvégezni ezt, ráadásul jó az illata.

TOILET
EXPERT.

Mi a titkunk:
Hatékony, zselés forma, amely hideg és
meleg vízben egyaránt hatékony. A sűrű zselé
nem folyik le azonnal a tisztítandó felületről,
hanem bevonja azt és hatni engedi az aktív
összetevőket. A zselé remekül hat a vízfelszín
alatt is. És ami a legfontosabb: egy csepp
klór sincs benne.

A quick clean zselés formulája
tökéletesen megbirkózik a legerősebb
szennyeződésekkel. Modern
szilikonokra és természetes tejsavra
építő összetétele tökéletes tisztaságot
és gyönyörű csillogást kölcsönöz
a fürdőszobai felületeknek, az eredeti,
francia illóolaj-alapú kompozíció pedig
káprázatos, friss illatot biztosít.

Miért nem cseréled el másra:
Nem kell választanod, hogy a wc higiénikusan
tiszta lesz, vagy jó illatú.

Mire használhatod:
Wc-kagylók, bidék, mosogatók és kerámia
zuhanytálcák tisztításához.

sárgabarack

őszibarack

eper

WC-TISZTÍTÓ
ZSELÉ

14,00 PLN | 750 ml |
1 l)

jelzés: 502004
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vanília

kókusz

ámbra

(18,67 PLN /

Mitől ilyen jó az illata?
lédús gyümölcsök, édes vanília és kókusz.

Hogyan tisztíthatjuk ki
egyedül az eldugult lefolyót?

Ha nem akarsz minden alkalommal
vízvezetékszerelőt hívni, figyelmedbe
ajánljuk a

SINK & DRAIN
UNBLOCKER-t.
A sűrű zselé még makacs dugulások
esetén is segít. Precízen átjut
a csőben megrekedt vízrétegen. Segít
megszabadulni a dugulással járó
kellemetlen szagoktól is. Egyszerűen
öntesz a lefolyóba a zseléből, főzöl egy
kávét, telefonálsz a barátnőidnek, majd
20 perc után bő vízzel leöblíted.

Mi különösen fontos
a nők számára:
Elfelejtheted
a vízvezetékszerelőtés a pumpát.
A zselé magától hat és nagyon
higiénikus a használata. Egyedül
is elboldogulsz az eldugult
csövekkel és nem kell bennük
kotorásznod.

Amiért beleszeretsz:
Villámgyorsan hat és olcsóbb, mint
a vízvezetékszerelő. Rendszeresen, havonta
egyszer alkalmazva egyszer és mindenkorra
elfelejtheted az eldugult lefolyókat.

Mire ﬁgyeltünk még oda:
A zselé nem okozza az acélcsövek és
a gumiszigetelések sérülését. Biztonságosan
zárható.

Mire használhatod:
Lefolyókhoz, szifonokhoz, wckhez, zuhanytálcákhoz, kádakhoz,
elvezetőcsövekhez a konyhában és
a fürdőszobában.

Milyen dugulásokat segít
megszüntetni:
zsír, kávézacc, teafű, ételmaradék, hajszál,
papír vagy vatta.

LEFOLYÓTISZTÍTÓ

12,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 502003

A készlet ára a kényelmes ﬂip-toppal:
12,60 PLN | jelzés: 592303

(24 PLN / 1 l)

Miért nincs illata:
Hogy ne csábítson szagolgatásra.
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HOGYAN
TALÁLJ
IDŐT A
KELLEMES

DOLGOKRA?
Vajon lehet a takarítás művészet? Lehet, de nem feltétlenül az.
Sok függ a hozzáállásodtól. A hozzáállás nagy mértékben függ attól,
hogy milyen eszközeid vannak. Végezzünk el egy kísérletet. Nézd
meg a konyhaszekrényt és mondd meg, melyik termék miben volt
mostanában segítségedre. Melyiknek jó az illata? Melyiktől kellemesebb
és gyorsabb a takarítás?
Tudjuk, hogy szeretnéd magad kényelmesebben érezni otthonodban.
Azt is tudjuk, hogy a lakás van érted, nem te a lakásodért. Nem akarunk
a takarításból életfilozófiát csinálni, mert vannak az időtöltésnek
kellemesebb módjai is. Szombaton reggel olvasni szeretünk, délután
pedig uszodába menni a gyerekekkel. Kellemesen tölthetjük az időt,
mert vannak hatékony takarítószereink. Neked is lehetnek.

Hogyan
takarékoskodhatsz
takarításkor?

Ha szeretnél megtakarítani pénzt a takarítás során, vásárolj kiváló,
multifunkciós tisztítószereket. Például olyat, mint a mi koncentrált
univerzális zselénk. Ha mindig kéznél van az

UNIVERSAL GEL,
egy mozdulattal legyőzöd a port és a foltokat, még a szárazakat is,
zsírtalanítod a mosott felületeket és kissé csillogóvá is teszed őket.
A kiváló francia illóolajok segítségével pihentető, otthonos hangulatot
kelthetsz. Ilyen egyszerűen takarítasz meg időt és pénzt. Végre
leülhetsz pihenni.

Amiért beleszeretsz:
A négyszeres hatásért. A 4 az 1-ben
formulának köszönhetően hatékonyan tisztít,
zsírtalanít, enyhe csillogást ls illatot nyújt
a tisztított felületnek.

Mi a titkunk:
Erősen koncentrált, zselé formula = hely,
idő és pénz megtakarítása.

Mire használhatod:
Minden mosható felületre, fémre, MDFre, laminátumra, műanyagra, csempére,
linóleumra, terrakottára és greslapra. Főként
nagy felületek mosására alkalmas.

Mi ígér plusz biztonságot?
Rendelkezik az Állami Higiéniai Intézet
igazolásával.

bergamott

grapefruit

sárgadinnye

jázmin
ózon

UNIVERZÁLIS ZSELÉ

18,00 PLN | 1000 ml

jelzés: 504007
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ámbra

levendula
moha

fás jegyek

Mitől ilyen jó az illata?
Lédús citrusfélék, francia levendula, jázmin és
friss ózonos jegyek.

Mire ﬁgyeltünk
még oda:
Sok ismerősünk lakásában
nincs elég hely a tisztítószerek
számára, ezért igyekeztünk ezt
a problémát megoldani hatékony,
többfunkciós koncentrátumokkal.
Most mindössze egy, hatékony
termék 4 különböző feladatot lát
el. Ezt jól kitaláltuk!
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Hogyan
előzzük
meg foltok
keletkezését az
ablaküvegen?

Előfordult már, hogy az ablakok olyan tiszták voltak, hogy észre sem lehetett
venni őket? Ha úgy gondolod, hogy ez lehetetlen, próbáld ki a többfunkciós

GLASS & MIRROR EXPERT-et
Meglátod, hogy nem csak hogy tökéletesen tisztítja az üvegeket, hanem
megelőzi a párásodást és véd az újbóli szennyeződéstől. Alkoholtartalmának
köszönhetően gyorsan elpárolog és nem hagy foltot. Könnyedén eltávolítja
a port, kormot és még a zsírok kéznyomokat is. Próbáld ki, milyen fantasztikus
érzés azon gondolkodni, hogy van-e előtted üveg, vagy csak a levegő.

Amiért beleszeretsz:
Még napsütéses időben sem fogsz foltokat
látni az üvegen.

Mire használhatod:
Az üvegen olyan réteg jön létre, ami megóvja
a felületet a piszok újbóli szennyeződéstől,
így akár egy órával vihar előtt is moshatsz
ablakot. A piszok részecskéi egyszerűen
lefolynak a bebiztosított felületen.

Mire ﬁgyeltünk még oda:
Hogy ne tartalmazzon ammóniákot.

narancs

aldehid

grapefruit

PÁRAMENTESÍTŐ SPRAY
ABLAKOK ÉS TÜKRÖK
TISZTÍTÁSÁHOZ

12,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 504002

A készlet ára a kétfázisú szórófejjel:
13,60 PLN | jelzés: 594102
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(24 PLN / 1 l)

menta

tengeri jegyek

tea

pézsma
Mitől ilyen jó az illata?
lédús citrusfélék, friss menta és frissítő tengeri
jegyek.

Mi fog elcsábítani
benne:
Mi a titkunk:
Az üvegen olyan réteg jön létre, ami megóvja
a felületet a piszok újbóli szennyeződéstől, így
akár egy órával vihar előtt is moshatsz ablakot.
A piszok részecskéi egyszerűen lefolynak
a bebiztosított felületen.

Imádjuk a többfunkciós termékeket.
Ezért a spray nem csak tökéletesen mos,
hanem megakadályozza az ablakok és
tükrök párásodását is. Ezt a két funkciót
kapcsoltuk össze egy kényelmes
termékben, hogy hozzájáruljunk
kényelmedhez, biztonságodhoz és az
anyagi előnyeidhez.
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Hogyan óvjuk porcelán
szanitereinket?

Tudtad, hogy egyes berendezések
olyan finomak, hogy az erős súrolás
felsértheti felületüket? Ezért amikor
megalkottuk a

CREAM,
tisztítótejet, az arclemosókat vettük
alapul. Ennek köszönhetően nem csak
hogy gyengéden tisztít, de ápol is,
csillogást és védelmet nyújt a tisztított
felületeknek.

Mi fog elcsábítani benne:
Bársonyos konzisztencia mint egy minőségi
kozmetikum esetében, emellett gyorsaság és
magasfokú hatékonyság. Gyengéd olívaolajat
tartalmaz, amely a tisztított felületnek szép
csillogást kölcsönöz.

Mit tisztíthatsz vele:
Szanitereket (mosogató, mosdókagyló,
fürdőkád), konyhai berendezéseket,
nikkelezett, kerámia-, zománcfelületeket,
műanyag kerti bútorokat, csempézett falakat.

Mi a titkunk:
gyengéd formula, amely karcolás
nélkül tisztít.

Mit távolít el könnyedén:
Víz- és szappanlerakódásokat, vízkövet,
rozsdafoltokat, odaégett felületeket és zsíros
üledéket.

bergamott

mandarin

fekete olivabogyó

liliom

körtevirág

BÁRSONYOS
TISZTÍTÓTEJ

14,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 504001

A készlet ára a kényelmes ﬂip-toppal:
14,60 PLN | jelzés: 594301
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vanília

aloé
pézsma

szantálfa

(28 PLN / 1 l)

Mitől ilyen jó az illata?
citrusfélék, fekete olivabogyó, liliom,
körtevirág és szantálfa.

Hogyan
távolítsuk el
a rozsdafoltokat?

Ha eleged van a matt felületekből és a rozsdafoltokból, próbáld ki
ellenőrzött termékünket: a sűrű

RUST & LIMESCALE BUSTER.
aktív gélt. Légmentesen lefedi a kezelt felületet, visszaadja annak
ragyogását és véd az új szennyeződésekkel szemben. Villámgyorsan
eltávolítja a vízkő-, szappan- és rozsdafoltokat. Ennek köszönhetően
a csaptelepek újra csillognak.

Miért nem cseréled el másra:
Ha rábízod az otthonodat, vízkő nem okoz
több gondot.

Mire használhatod:
Fürdőkádak, mosdókagylók, csaptelepek,
zuhanyok és wc-kagylók valamint nagy
felületek (padlók, csempék) tisztítására.

Mire ﬁgyeltünk még oda:
biztonságosan zárható.

sárgadinnye

szőlő

tubarózsa

ciklámen

VÍZKŐ- ÉS
ROZSDAOLDÓ ZSELÉ

13,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 502005

A készlet ára a kényelmes ﬂip-toppal:
13,60 PLN | jelzés: 592305

(26 PLN / 1 l)

hibiszkusz

Irisz ámbrapézsma
Mitől ilyen jó az illata?

édes gyümölcsjegyek az írisz és a hibiszkusz
virágának frissességével.
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Hogy
mentsük meg
az odaégett
serpenyőt?

Leégett serpenyő? Odaégett lábas? Hát, ez még a legjobbakkal is megesik. Ezért
van a rendkívül hatékony

GRILL & OVEN GEL.
Könnyedén eltávolítja a régen odaégett foltokat, rászáradt zsírt és
ételmaradékokat is. Villámgyorsan letisztítod vele a kandallóüveget, a grillrácsot
és a sütő belsejét.

Amiért beleszeretsz:
Mert újraértékelheted az „eltávolíthatatlan
piszok” fogalmát. Azt is eltávolítja, amiről azt
hitted, örökre ott marad.

Mi fog elcsábítani benne:
Sűrű zseléállag. A sűrű zselé nem folyik
le azonnal a tisztítandó felületről, hanem
bevonja azt és hatni engedi az aktív
összetevőket.

Mi tisztítható vele:
grillsütők, sütők, sütőrácsok, kandallóüvegek,
serpenyők és lábasok külső felülete.

Mi távolítható el vele:
égett zsír, füstnyomok, korom.

Mire ﬁgyeltünk még oda:
biztonságosan zárható.

GRILLÜTŐ- ÉS
SÜTŐTISZTÍTÓ ZSELÉ

12,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 504006

A készlet ára a kényelmes ﬂip-toppal:
12,60 PLN | jelzés: 594306
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(24 PLN / 1 l)

Miért nincs illata:
Hogy ne csábítson szagolgatásra.

Hogyan legyen
optikailag frissebb
a fürdőszobád?

Tudtad, hogy az alaposan megtisztított fuga évekkel fiatalabbá
teheti a fürdőszobát? Ha egyelőre nem tervezel felújítást, lépj
a tettek mezejére! A sűrű

GROUT CLEANER
zselé tisztít, zsírtalanít és fényessé teszi a fugákat, emellett
gyengéd a csempéhez és nem mossa ki a ragasztót. Ilyen frissítés
után a csempe úgy néz ki, mintha most rakták volna le.

Amiért beleszeretsz:
látványos végeredmény.

Mire használhatod:
Fehér és színes fugákhoz csempe, padlólap,
greslap, márvány és mozaik mellett, kültéri és
beltéri járólapok mellett, padlón és falon (sűrű,
zselés állagának köszönhetően nem folyik le
azonnal a függőleges felületeken).

Odaﬁgyeltünk, hogy ne
tartalmazzon:
klórt és fehérítőt.

kasmír
írisz

orchidea

rózsa

FUGATISZTÍTÓ ZSELÉ

12,00 PLN | 500 ml |
jelzés: 504005

A készlet ára a kényelmes ﬂip-toppal:
12,60 PLN | jelzés: 594305

(24 PLN / 1 l)

vanília

sheavaj

kókusz

pisztácia

Mitől ilyen jó az illata?
kasmír, szantálfa, rózsa, kókusz és krémes
vanília
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Hogy
mossuk ki
a szőnyeget?

Ha szeretnéd, hogy a szőnyegeid minél tovább megőrízzék szép színüket és
anyagukat, nem elég e rendszeres porszívózás és a normál tisztítás. Ezért alkottuk
meg a kivételes

CARPET SHAMPOO-t,
amely összekapcsolja a mosófolyadék és a finom anyagok ápolóoldatának
tulajdonságait. A sűrű, aktív hab mélyen bejut a szálakba és precízen eltávolítja
a régi szennyeződéseket is. Visszaadja a szőnyegek frissességét, puhaságát és
vastagságát. Emellett biztosítja a szélakat az új szennyeződésekkel szemben.

Amiért beleszeretsz:
az alaposan kitisztított szőnyeg hatására az
otthonod nem csak hangulatosabb lesz, hanem
kevesebb por is lesz majd a levegőben, így jobb
lesz a levegő..

Mi ígér plusz biztonságot?
az allergénmentes illóolajok az IFRA
(International Fragrance Association)
előírásainak megfelelőek, ami különösen
fontos, ha otthonodban állatok vagy gyerekek
vannak.

Mire használhatod:
természetes és szintetikus szálú
szőnyegekhez, szőnyegpadlókhoz, fali
és fürdőszobai szőnyegekhez, kárpithoz
(autókárpithoz is). Kézi mosáshoz ajánljuk.

mandarin

bergamott

ibolyalevél

cédrus jázmin
SZŐNYEGTISZTÍTÓ
SAMPON

21,00 PLN | 1000 ml
jelzés: 504004
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Tölgymoha
vetiveria vanília
Mitől ilyen jó az illata?
Lédús citrusfélék, ibolyalevél, érzéki vanília,
tölgymoha.

Laminátmosó
szerrel lehet
fapadlót mosni?

A mienkkel igen! Megalkottuk a gyengéd

HARDWOOD & LAMINATE
FLOOR EXPERT
mosóoldatot, amelynek alapja a természetes carnauba viasz. Az oldat alkalmas
mind fapadlók, mind laminált padlók tisztítására. Remekül fényesíti és óvja
a nedvességtől. A szilikonos emulzió szigeteli a padlót az összekapcsolásoknál
és az apró réseknél, megakadályozza a piszok és a por bejutását. Láthatatlan
csúszásgátló réteget képez és véd a kezelt felületek színét.

Amiért beleszeretsz:
a tökéletes, folt nélküli tisztaságért. A folyadék
nem csak mos, de biztosít a következő
szennyeződésekkel szemben. Nem kell, hogy
bármit is a szőnyeg alá söpörj.

Mi fog elcsábítani benne:
Hogy univerzális. Már nem kell töprengened
azon, hogy milyen padlót moshatsz vele.
Tökéletes mind a lakkozott fához, mind
a laminált padlókhoz.

Mi ígér plusz biztonságot?
Csúszásgátló hatás. Még jobban fogod
értékelni, ha otthonodban vannak kis
gyerekek, idősek vagy olyanok, akik nehezen
mozognak.

Mire használhatod:

bergamott

rózsa frézia
geránium

jázmin

Lakkozott padlókhoz és fafelületekhez,
lambériákhoz, parkettákhoz, falépcsőkhöz,
korlátokhoz, padló- és fali lapokhoz, fa
imitációkhoz. Kiváló minden fafajtához,
beleértve az egzotikusakat is. Alkalmazhatod
lakkozott parafára is.

magnólia

sárgabarack

vanília

pacsuli

Mitől ilyen jó az illata?
friss virágok, édes vanília és érzéki pacsuli.

FA- ÉS LAMINÁLTPADLÓ
MOSÓ FOLYADÉK

29,00 PLN | 1000 ml
jelzés: 504003
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Mire lehet még
szükséged?

Minden nap rengeteg szemetet termelünk. Vásárolunk, kidobjuk, megint
vásárolunk, kidobjuk... Állj! Gondolkozz másképp! Nézd meg, mit használhatsz
fel újra, ráadásul sokszor! Pumpa, szórófej, ﬂip-top - ezek mind olyan részek,
amelyek nem használódnak el gyorsan, ezért nyugodtan megtarthatod őket
későbbi használatra. A környezet és a pénztárcád is hálás lesz!

KÉTFÁZISÚ SZÓRÓFEJ
Az egyik állásban spriccelsz, a háló
felhelyezése után pedig habot
képezel. Ahogy akarod, ahogy
szereted, megkönnyíted a saját
dolgodat. Jól kialakított fogó
csúszásgátlós kialakítással, minek
köszönhetően könnyű megfogni
vizes kézzel is.

DIZÁJNER ADAGOLÓ
„Push down” zárolófunkcióval
Korlátozza a termékkel való
kontaktust. Remekül néz ki.

KÉNYELMES FLIP-TOP ADAGOLÓ
Bezárod, kinyitod, bezárod, kinyitod.
Jól adagolja a terméket.

0,60 PLN / szt.

1,60 PLN / szt.

jelzés: 590300

jelzés: 590200

1,60 PLN / szt.

jelzés: 590100

Mire ﬁgyeltünk még oda:
Az 5 ml-es mérőfeltét pontosan kiméri
a szükséges mennyiségű terméket.

Mi az, ami biztosan
tetszeni fog:

Minden termék nyitószárnya.

Védi a környezetet a Prouvé?
Minden csomagolásunkon ott láthatod a „Yes, we care” jelet, amely megfogalmazza a választ: Igen, védjük.
Igen, fontos nekünk. Fontos nekünk a környezet, de nem játszuk meg, hogy 100%-ban természetes
anyagokkal dolgozunk. Felhasználjuk a legújabb technikai újdonságokat és vegyipari felfedezéseket, hogy
az életed könnyebb legyen. A minimálisra csökkentjük az allergének, parabének, SLS-ek és fehérítők
mennyiségét. Formuláink biológiailag lebomlanak, a csomagolások pedig teljesen újrahasznosíthatók.
A termékeket csak magunkon teszteljük, soha nem állatokon.
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BIODEGRADABLE

RECYCLABLE
PACKAGING

HOGYAN VÁLASSZUNK PARFÜMÖT?
Válaszd ki az illattípust vagy illatjegyeket, amelyeket szeretsz. Nyisd ki az illatmintát és helyezz egy pici parfümöt a bőrödre
vagy a tesztcsíkra. Engedd, hogy kiteljesedjen, adj időt magadnak az összetevők gazdagságának megismerésére. Az első
percekben a ﬁnom, vibráló fejillatot érzünk. Ezután nyílik meg előttünk a szívillat. Végül megismerjük az alapillatot. Ne
feledd, hogy nem csak egy illatot kell kiválasztanod, tetszhet több különböző is, különböző alkalmakra.

Milyen illatot keresel?
TÍPUS

NŐI ILLATOK

FÉRFI ILLATOK

Meleg, ölelő

#23, #33, #43

#2, #20, #26

Hűvös

#10, #12, #40

Gourmand (ehető)

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

#18

Zöld

#41

#16, #28, #30, #36

Édes

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

Balzsamos

#3, #55

#24

Füstös

#55

#40

Fűszeres

#23, #43, #59

#2, #10, #14, #38

Friss, frissítő

#31, #35, #39, #49

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

Finom, gyengéd

#1, #39, #41

#8

Erős

#25, #45

#22

Púderes

#5, #29, #47

Gyümölcsös, lédús

#1, #15, #29

Ámbrás

#23, #37

#20, #24

Tengeri, vizes

#8, #14, #34, #38

Bőrös

#35

Virágos

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

#22, #32

Pézsma

#5, #21, #29

Aldehides

#25, #47

Érzéki

#19, #33, #57

#14

Agarfa (oud)

#26

Citrusos

#39, #41, #59

#4, #6, #10, #28

Milyen alkalomra keresel?
CASUAL

ROMANCE

BUSINESS

GLAMOUR

SPORT

NŐI ILLATOK

#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

FÉRFI ILLATOK

#6, #16, #18, #32

#10, #22, #28, #30

#20, #36

#2, #24, #26, #40

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

A megadott árak bruttó árak, 23% ÁFÁ-t tartalmaznak. A termékkatalógus 2017. április 1-től érvényes.
A benne foglalt ajánlat árai és termékei 2017. április 1-től érvényesek az árukészlet erejéig vagy új katalógus bevezetéséig. A termékekről és azok használatáról szóló részletes információk a www.prouve.com oldalon
találhatók. A katalógusok, a marketingterv és egyéb promóciós anyagok és a PROUVÉ által kiadott vagy egyértelműen elfogadott információs anyagok a PROUVÉ termékek értékesítésekor és eladásakor érvényes
információforrások. A PROUVÉ jellel ellátott termékek a PROUVÉ eredeti termékei.
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A PROUVÉ termékeit jobban megismerheted itt

www.prouve.com
facebook.com/prouveofficial/

instagram.com/prouve_official/
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