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Parfém

Parfémy

dámský / pánský

Unisex
Molekulární

50 ml
285 Kč

50 ml
450 Kč

PRODUKTY PROUVÉ

Vzorky
parfémů
1,4 ml
7 Kč

911001
Sada vzorků
molekulárních
parfémů

6 kusů
60 Kč

502006 | Antibacterial hand foam
Antibakteriální pěnové mýdlo
119 Kč / 250 ml

501002 | Anti-Odour hand wash
Pěna na neutralizaci nepříjemných zápachů
104 Kč / 250 ml

Antibakteriální vlastnosti, hypoalergenní vzorec s extrémní
jemností pro každodenní použití s hustou pěnou, která dobře
drží na rukách a navíc krásná decentní vůně.

Toto je zázračná pěna ANTI ODOUR HAND WASH, 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 mohli
bez zábran těšit vůní dobrého jídla.

503004 | Whitest gel
Prací gel na bílé prádlo
156 Kč / 1000 ml

501004 | Washing-Up gel
Gel na mytí nádobí
92 Kč / 102 Kč / 500 ml

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.

Již jedna kapka hustého WASHING UP GEL lehce odstraňuje
mastnotu, zbytky jídla a jiné nečistoty. Je výjimečně účinný,
úsporný a vhodný i na nejjemnější porcelán.

503006 | Colour gel
Prací gel na barevné prádlo
150 Kč / 1000 ml

501003 | Kitchen smart spray
Čistící a ošetřující spray na kuchyňské povrchy
98 Kč / 108 Kč / 500 ml

Navrhli jsme COLOUR GEL, 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.

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.

503005 | Darks gel
Prací gel na tmavé a černé prádlo
150 Kč / 1000 ml

501001 | Grease buster
Odmašťovač
105 Kč / 115 Kč / 500 ml

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 svou hloubku a tmavé látky blednou
a pohasínají. K boji proti tomuto efektu jsme vytvořili DARKS
GEL, který zabraňuje opětovnému usazování nečistot a vodního
kamene na vláknech. Chrání látku před ztrátou barvy,
nezanechává nepěkné bílé šmouhy a skvrny. Perfektně pečuje o
hloubku a intenzitu černé i tmavých barev.

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.
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503002 | Parfumed Laundry Conditioner
Parfémovaný kondicionér na prádlo
150 Kč / 1000 ml

502001 | Bathroom smart spray
Čistící a ošetřující spray do koupelny
85 Kč / 95 Kč / 500 ml

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 PERFUMED
LAUNDRY CONDITIONER 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.

Máte dojem, že ve vaší koupelně je pořád co uklízet?
Dokonale vás chápeme, proto jsme vyrobili tento univerzální
BATHROOM SMART SPRAY, 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.

503003 | Perfumed fabric softener gel
Aviváž na prádlo
143 Kč / 1000 ml

502002 | Shower expert
Čistící a ošetřující spray na sprchové kouty
85 Kč / 95 Kč / 500 ml

Víte, že díky správnému změkčení se látka rychleji vyžehlí a
během žehlení nevytváří tolik nepěkných „vrásek”? Naše aviváž
PERFUMED FABRIC SOFTENER ideálně změkčuje látku, díky
čemuž žehlička klouže po povrchu skoro sama. Látky jsou
nadpozemsky lehké, měkké a hebké.

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.

503001 | Stain buster
Gel na odstraňování skvrn
98 Kč / 102 Kč / 500 ml

504006 | Grill & Oven grill
Gel na čištění grilů a trub
78 Kč / 82 Kč / 500 ml

Jak do 10 minut odstranit 15 nejčastějších skvrn? Zeptali jsme
se známých, na jaké skvrny naráží nejčastěji. Z obdržených
odpovědí jsme vytvořili seznam patnácti výzev pro náš
odstraňovač skvrn STAIN 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.

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

502004 | Toilet expert
WC gel
91 Kč / 750 ml

504005 | Grout cleaner
Gel na čištění spár
78 Kč / 82 Kč / 500 ml

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. Originální kompozice s francouzskými vonnými oleji vytváří
okouzlující, svěží vůni.

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

502003 | Sink & Drain unblocker
Čistič odpadů a potrubí
78 Kč / 82 Kč / 500 ml

504004 | Carpet shampoo
Šampon na koberce a čalounění
137 Kč / 1000 ml

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 a po 20 minutách spláchnete
velkým množstvím vody.

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.
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504007 | Universal gel
Univerzální gel
117 Kč / 1000 ml

504003 | Hardwood & Laminate floor expert
Roztok na mytí dřevěných podlah a laminátů
189 Kč / 1000 ml

Když máte vždy po ruce UNIVERSAL GEL, 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.

Vyvinuli jsme šetrný mycí roztok HARDWOOD & LAMINATE
FLOOR EXPERT 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.

504002 | Glass & Mirror expert
Mytí oken a zrcadel s protizamlžovacím efektem
79 Kč / 89 Kč / 500 ml

504001 | Cream
Sametové čistíc mléko
91 Kč / 95 Kč / 500 ml

GLASS & MIRROR EXPERT. Nejenže okna perfektně umyje, 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.

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.

502005 | Rust & Limescale buster
Gel na odstraňování rzi a vodního kamene
85 Kč / 89 Kč / 500 ml

201001 | Daily moisturising body wash
Hydratační sprchový gel
250 Kč / 250 ml

Jestli už máte dost matných povrchů a skvrn od rzi, sáhněte po
našem osvědčeném prostředku: hustý aktivní gel RUST &
LIMESCALE BUSTER. Pečlivě pokrývá povrch, který má být
vyčištěn, navrací 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.

Botanický komplex extraktů z pěti řas bohatých na minerální
soli, vápník, fosfor, jód a vitamíny, přirozeně obnovují vitalitu a
zlepšují vzhled pokožky, se silným hydratačním účinkem.

203001 | Daily moisturising body balm
Hydratační tělové mléko
250 Kč / 250 ml

204001 | Moisturizing hand cream
Hydratační krém na ruce
158 Kč / 50 ml

Tajemství krásné pleti, hladké a měkké na dotyk, je v
každodenní péči, která je založena na správné hydrataci. To je
nejjednodušší způsob, jak cítit sebedůvěru a pohodlí ve své
vlastní kůži. Silný a dlouze trvající hydratační účinek.

Aktivní složky krému vytvoří neviditelnou rukavici na dlani,
která chrání pokožku před ztrátou vody. Díky tomu je pokožka
vašich rukou lépe hydratovaná, pevnější a hladší.

594409 | Screen & inox steel smart spray
Čisticí spray na obrazovky a lesklé nerezové povrchy
99 Kč / 112 Kč / 300 ml

594410 | Furniture cream spray
Čistič nábytku
132 Kč / 145 Kč / 300 ml

Pro jednoduché čištění obrazovek, monitorů či povrchů
z nerezové oceli. Nezanechává šmouhy a na povrchu vytváří
elektrostatický náboj, který brání opětovnému hromadění
prachu. Vhodné pro všechny obrazovky, LCD, klávesnice, pro
povrchy z oceli Inox lesklé či matné.

Jemná krémová emulze čistí povrch nábytku, chrání před
vlhkostí a vytváří antistatickou vrstvu, která brání usazování
prachu. Dík obsahu karnaubského vosku, oleje z avokáda a
rýže vytváří jemný lesk a obnovuje barvu. Lze použít na
všechny druhy nábytku vč. starožitného.
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301001 | Make Up Perfect skin colour 1
Make up pro všechny typy pleti – světle béžová
257 Kč

301002 | Make Up Perfect skin colour 2
Make up pro všechny typy pleti – přírodní béžová
257 Kč

Pro všechny typy pleti, hypoalergenní, 100% minerální složení
ošetřující pokožku, poskytuje vyváženou a přirozenou barvu
s dokonalým krytím. Saténové provedení, naprosto přirozený
efekt krytí, snadnost použití to jen část předností. Sjednocuje
barevnost a zakrývá nedokonalosti pleti.

Pro všechny typy pleti, hypoalergenní, 100% minerální složení
ošetřující pokožku, poskytuje vyváženou a přirozenou barvu
s dokonalým krytím. Saténové provedení, naprosto přirozený
efekt krytí, snadnost použití to jen část předností. Sjednocuje
barevnost a zakrývá nedokonalosti pleti.

301003 | Make Up Matte skin colour 1
Make up pro mastnou a smíšenou pleť – světle béžová
257 Kč

301004 | Make Up Matte skin colour 2
Pro mastnou a smíšenou pleť – přírodní béžová
257 Kč

Určeno pro pleť náchylnou, aby se stala mastnou či lesklou. Je
hypoalergenní a jemný, se sametovým efektem matné pleti,
který trvá mnoho hodin. 100% minerální složení, jehož složky
absorbují nadbytečný kožní maz.

Určeno pro pleť náchylnou, aby se stala mastnou či lesklou. Je
hypoalergenní a jemný, se sametovým efektem matné pleti,
který trvá mnoho hodin. 100% minerální složení, jehož složky
absorbují nadbytečný kožní maz.

301005 | Make Up Illuminated skin colour 1
Make up pro matnou a unavenou pleť – světle béžová
257 Kč

301006 | Make Up Illuminated skin colour 2
Pro matnou a unavenou pleť – přírodní béžová
257 Kč

Ideální pro unavenou a matnou pokožku, kterou rozzáří, vyhladí
jemné vrásky a dodá dlouhotrvající svěží vzhled. Vhodné i pro
osoby s citlivou či alergickou pokožkou. Minerální filtry chrání
pokožku před slunečním zářením.

Ideální pro unavenou a matnou pokožku, kterou rozzáří,
vyhladí jemné vrásky a dodá dlouhotrvající svěží vzhled.
Vhodné i pro osoby s citlivou či alergickou pokožkou.
Minerální filtry chrání pokožku před slunečním zářením.

301007 | Natural blush colour 1
Tvářenka / rozjasňovač přírodní barva – korál
238 Kč

301008 | Natural blush colour 2
Tvářenka / rozjasňovač přírodní barva – dusty rose
238 Kč

Poskytuje pleti jedinečnou svěžest, která zdůrazní přirozenou
energii a vitalitu svěží pokožky. Má nádherně hladkou,
sametovou texturu, která umožňuje pohodlnou aplikaci a zajistí
dlouhotrvající účinek po mnoho hodin. Poskytuje pokožce
optimální úroveň hydratace, chrání ji před ztrátou vody a
infiltrací škodlivých látek z prostředí.

Oživuje barvu pleti a vizuálně omlazuje pokožku, zdůrazní
přirozenou energii, vitalitu a aplikací dosáhnete úžasného
vzhledu zářivé a svěží pokožky. Má nádherně hladkou,
sametovou texturu, která umožňuje pohodlnou aplikaci a
zajistí dlouhotrvající účinek po mnoho hodin. Poskytuje
pokožce optimální úroveň hydratace, chrání ji před ztrátou
vody a infiltrací škodlivých látek z prostředí.

301009 | Natural bronzer colour 1
Tvářenka / bronzer přírodní bronzová - teple hnědá
238 Kč

301010 | Natural bronzer colour 2
Tvářenka / bronzer přírodní bronzová – chladně hnědá
238 Kč

Poskytuje obličeji krásný odstín a drobné částice se dokonale
mísí s pokožkou, posilují a odstraňují drobné nedokonalosti.
Pomocí bronzeru můžete zvýraznit vybrané části obličeje a
pomůže modelovat obrysy obličeje, kdy zdůrazní jejich
přednosti a skryje všechny nedostatky.

Pokud chcete tváři dodat požadovaný tvar a vizuálně ji
zeštíhlit, pak jistě použijte tento bronzer. Poskytuje obličeji
krásný odstín a drobné částice se dokonale mísí s pokožkou,
posilují a odstraňují drobné nedokonalosti. Je lehký a velmi
jemný, což zaručuje výjimečnou trvanlivost make upu, navíc
neztrácí a nemění barvu.
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301011 | Natural highlighter colour 1
Tvářenka / přírodní zvětšovací barva – zlatá
238 Kč

301012 | Natural highlighter colour 2
Tvářenka / přírodní zvýrazňovací barva – perlová
238 Kč

Rozsvětluje tvary obličeje, vyhlazuje a dodává energii po mnoho
hodin. Hypoalergenní vzorec je vhodný i pro osoby s citlivou
pokožkou, kterou nezatěžuje.

Rozsvětluje tvary obličeje, vyhlazuje a dodává energii po
mnoho hodin. Hypoalergenní vzorec je vhodný i pro osoby
s citlivou pokožkou, kterou nezatěžuje.

302001 | Lengthening and strengthening mascara
Řasenka prodlužující a zpevňující – černá
257 Kč

302002 | Long-lasting eye stylist pencil
Oční tužka dlouhotrvající – černá
152 Kč

Řasenka viditelně zlepší stav vašich řas, sníží křehkost, řasy
budou silnější a pevnější. Složení je lehké, s krémovou texturou,
hluboce černou a lesklou barvou. Přesný silikonový kartáček,
který dokonale nanáší barvu a extrémně prodlužuje řasy.
Řasenka je hypoalergenní vhodná i pro osoby s kontaktními
čočkami.

Barva výborně kryje a vypadá čerstvě po celý den. Použití
tužky je velmi jednoduché i pro začátečníky a krémové složení
umožní nakreslit přesnou hladkou linku. Dodejte vašemu
pohledu svěžest a jasnost až na 12 hodin. Složení je
hypoalergenní, takže tužku mohou použít i osoby mající citlivé
oči.

303001 | Long lasting eyebrow pencil colour 1
Tužka na obočí dlouhotrvající – teplá hnědá
145 Kč

303002 | Long lasting eyebrow pencil colour 2
Tužka na obočí dlouhotrvající – studená hnědá
145 Kč

Zvýraznění obočí, ale také pro vyplnění mezer bude díky
optimální tvrdosti a přesnému hrotu hračkou. Tužka má
vestavěné ořezávátko pro udržení ostrého hrotu. Vysoká
pigmentace a odolnost proti vyblednutí zajišťují bezvadný
vzhled po celý den.

Zvýraznění obočí, ale také pro vyplnění mezer bude díky
optimální tvrdosti a přesnému hrotu hračkou. Tužka má
vestavěné ořezávátko pro udržení ostrého hrotu. Vysoká
pigmentace a odolnost proti vyblednutí zajišťují bezvadný
vzhled po celý den.

