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erfumy – to od nich wszystko się zaczęło, a z czasem stały się znakiem rozpoznawczym i zarazem symbolem FM GROUP. W naszej wciąż rozwijającej
się ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Mogą Państwo wybierać spośród 150
zapachów damskich i męskich: kwiatowych, drzewnych, cytrusowych, orientalnych, szyprowych, wodnych czy fougère.
Sercem oferty perfumeryjnej FM GROUP na zawsze pozostanie Kolekcja Klasyczna.
To harmonijne połączenie pachnących arcydzieł utalentowanych kreatorów z drom
fragrances® i dyskretnej elegancji subtelnego designu. Pokochały je miliony konsumentów na całym świecie, a dziś do tego zaszczytnego grona dołączają nowe
kompozycje klasyczne dla kobiet: szykowne FM 414 z rodziny kwiatowo-drzewnej,
czarujące FM 415 z rodziny kwiatowo-owocowej oraz pełne wdzięku miniperfumy
FM 241 z rodziny drzewno-kwiatowej.

AŻ

150

ZAPACHÓW!

Zainspirowani cudownymi właściwościami składników oferowanych przez naturę stworzyliśmy także nową serię kosmetyków pielęgnacyjnych na bazie miodu – Hello Honey. Dobroczynna moc miodu jest wykorzystywana już od czasów
starożytnych. My także z niej czerpiemy, dając Państwu cztery wyjątkowe produkty. Dzięki nim w zaciszu domowej łazienki można stworzyć działający na zmysły
miodowy rytuał kąpielowy, który zapewnia relaks i rozpieszcza skórę. Kosmetyki
przeznaczone są dla suchej i wymagającej skóry w każdym wieku – optymalnie ją
nawilżają i przynoszą odprężenie.
Kolekcja Gold Regenesis wzbogaciła się
o luksusowy tonik odmładzający w żelu,
który stanowi idealne dopełnienie uwielbianej przez nasze klientki serii do cery
dojrzałej, a serum rewitalizujące Triumph
of Orchids zyskało nową formułę – jest
jeszcze lżejsze i jeszcze skuteczniej przeciwdziała pierwszym oznakom starzenia
się skóry.
Życzę udanych zakupów!

Artur Trawiński
FM GROUP

Pomóż nam pomagać innym!
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F U N D A C J A

www.golden-tulip.com
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CLASSIC COLLECTION WOMAN

Rodziny zapachowe
– poznaj je i wybierz perfumy
idealne dla siebie:

NOWE
ZAPACHY

KWIATOWE

PIĘKNE I BARDZO KOBIECE

Delikatne, świeże, subtelne, a jednocześnie słodkie i czarujące, czyli esencja kobiecości wyrażona
wonnymi olejkami róż, peonii, jaśminu, przełamana świeżością owoców lub intensywnością egzotycznych przypraw.

CYTRUSOWE

RADOSNE I ENERGETYCZNE

Odświeżający zastrzyk cytrusowej energii. Swoją orzeźwiającą moc czerpią z soczystych owoców:
limonki, cytryny, pomarańczy oraz bergamotki.

MAGIA
KLASYKI

ORIENTALNE

MOCNE I NIEUJARZMIONE

Ciepłe i bardzo trwałe. Uwodzicielsko drażnią zmysły egzotycznymi akordami: słodkiej wanilii, pikantnego kardamonu, tajemniczego kadzidła oraz słodko-gorzkiej ambry.

Kolekcja Klasyczna damska

DRZEWNE

WYTWORNE I Z KLASĄ

NOWOŚĆ

Wyrafinowane, ciepłe i głębokie, zdominowane dostojnym aromatem drewna i olejków żywicznych.

Piękne perfumy za jedyne

36,90 PLN

SZYPROWE

PONĘTNE I KUSZĄCE

Śródziemnomorskie kompozycje cytrusowo-drzewne, wzbogacone dyskretną domieszką kwiatów
i owoców, wyrażają klasyczną elegancję i ulotną słodycz.

1230,00 PLN/1 l
Pojemność: 30 ml
Zaperfumowanie: 20%

FOUGERE

UWODZICIELSKO MĘSKIE

Nieco ekstrawaganckie zapachy utkane z mchu i paproci są zielone, świeże i ciepłe. Intrygują i uwodzą.

WODNE

NEW FM 414 |

NEW FM 415 |

Orzeźwiające akordy morskiej bryzy, wodnych kwiatów i traw, dopełnione nutami zielonymi lub
metalicznymi.

Szykowne

Czarujące

CHŁODNE I INSPIRUJĄCE

Charakter:

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
kaktus
Nuta serca:
różowa frezja,
jaśmin, róża
Nuta bazy:
cedr, nuty drzewne

Koło zapachowe – Twój klucz do sukcesu!
Dobieraj perfumy jak profesjonalista!
Koło zapachowe + Miniporadnik
Fragrance wheel & Mini guide
g234

3,90 PLN
04

niezależny,
bardzo kobiecy

www.fmgroup.pl

Charakter:

glamour, słodki
i świeży równocześnie

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
truskawka, jeżyna,
piżmo
Nuta serca:
róża majowa, róża,
piwonia
Nuta bazy:
żywica bursztynowa,
drzewo kaszmirowe,
pralinki
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CLASSIC COLLECTION WOMAN

CYTRUSOWE

Radosne i energetyczne
FM 06 Świeże |

ORIENTALNE
Mocne i nieujarzmione

FM 23 Romantyczne |

FM 09 Tajemnicze |

FM 32 Ekstrawaganckie |

Charakter:

Charakter:

Charakter:

zmysłowy,
z nutą słodyczy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
konwalia,
czerwona
pomarańcza
Nuta serca:
mandarynka,
jaśmin, róża
Nuta bazy:
wanilia, drewno
sandałowe,
białe piżmo

głęboko zapadający
w pamięć, magiczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
fiołek, kardamon,
zielone owoce
Nuta serca:
migdały, jaśmin
Nuta bazy:
wanilia, piżmo
Skomponuj zestaw: hot! (09h)

FM 12 Zmysłowe |

Skomponuj zestaw: feromony (23f),
hot! (23h), żel pod prysznic (23e),
balsam do ciała (23m),
antyperspirant (23t)

Charakter:

hipnotyzujący,
uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
passiflora
Nuta serca:
jaśmin, gardenia
Nuta bazy:
wanilia, klon,
wetiwer

FM 33 Świeże |
Charakter:

orzeźwiający,
radosny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mango, sycylijska
cytryna, jabłko
Nuta serca:
jaśmin, bambus,
białe róże
Nuta bazy:
cedr, ambra

36,90 PLN
1230,00 PLN/1 l
Pojemność: 30 ml
Zaperfumowanie: 20%
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Charakter:

NEW

Skomponuj zestaw: feromony (33f),
hot! (33h), żel pod prysznic (33e),
balsam do ciała (33m), antyperspirant
(33t), perfumy do włosów (33w),
krem do rąk i paznokci (33n)

FM 24 Ekstrawaganckie |
egzotyczny, mocno
pikantny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka,
kminek i goździk
korzenny
Nuta serca:
mango, heliotrop,
kardamon,
ylang-ylang
Nuta bazy:
piżmo, wanilia,
ambra

FM 26 Słodkie |
Charakter:

rozgrzewający,
otulający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
gujawa, malina,
bergamotka, kokos
Nuta serca:
lilia wodna, róża,
papryka, magnolia
Nuta bazy:
sandałowiec,
wanilia, kawa,
karmel

fascynujący,
niejednoznaczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
melon, kokos,
mandarynka,
wata cukrowa
Nuta serca:
jeżyna, mango,
śliwka, miód
Nuta bazy:
wanilia, czekolada,
toffi

FM 98 Biznesowe |
Charakter:
świeży, subtelny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
czarna porzeczka,
bergamotka,
cytryna
Nuta serca:
jaśmin, konwalia,
róża
Nuta bazy:
sandałowiec, cedr,
bursztyn

FM 263 Słodkie |

FM 404 Szykowne |

Charakter:

oniryczny,
przymglony
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
anyż, lukrecja
Nuta serca:
drzewo jacaranda,
gorzkie migdały
Nuta bazy:
sandałowiec,
piżmo, mech

Charakter:
mocny, vintage
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
aldehyd, nuty
owocowe, cytrusy
Nuta serca:
konwalia, heliotrop,
jaśmin, tuberoza
Nuta bazy:
piżmo, tropikalne
drewno

Charakter:

Skomponuj zestaw: feromony
(173f), hot! (173h), żel pod
prysznic (173e), balsam do ciała
(173m), antyperspirant (173t),
perfumy do włosów (173w),
krem do rąk i paznokci (173n)

FM 402 Seksowne |

FM 413 Słodkie |

Charakter:

Charakter:

FM 177 Zmysłowe |
Charakter:

wyzwalający
pragnienia, ciepły
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka, liść
laurowy, różowy
pieprz
Nuta serca:
szafran, kwiat
pomarańczy
Nuta bazy:
kadzidło, wanilia,
sandałowiec

NEW

Charakter:
zwiewny, dyskretny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna,
bergamotka, mięta
Nuta serca:
pomarańcza,
zielona herbata
Nuta bazy:
mech dębowy,
ambra

FM 173 Tajemnicze |

kuszący, pełen
skrajności
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
różowy pieprz,
grejpfrut,
mandarynka
Nuta serca:
kawa, plumeria,
piwonia
Nuta bazy:
piżmo, wanilia,
nuty drzewne

zniewalający,
uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liczi, konwalia,
mandarynka
Nuta serca:
tuberoza
Nuta bazy:
sandałowiec,
piżmo

przepojony
słodyczą, lekko
figlarny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
czarna porzeczka,
gruszka
Nuta serca:
irys, jaśmin, kwiat
pomarańczy
Nuta bazy:
czekoladowe
pralinki, paczula,
wanilia

FM 257 Szykowne |
Charakter:

wykwintny,
zaskakujący
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
róża, wiciokrzew,
mandarynka
Nuta serca:
stokrotka, jaśmin
Nuta bazy:
piżmo, paczula

Skomponuj zestaw: feromony (98f),
hot! (98h), żel pod prysznic (98e),
krem do rąk i paznokci (98n)

FM 101 Tajemnicze |
Charakter:
finezyjny,
niezapomniany
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
kwiat pomarańczy,
gruszka
Nuta serca:
imbir, kadzidło
Nuta bazy:
sandałowiec,
wanilia, miód,
piżmo
Skomponuj zestaw: feromony
(101f), żel pod prysznic (101e), balsam
do ciała (101m), antyperspirant (101t)

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl
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CLASSIC COLLECTION WOMAN

SZYPROWE

KWIATOWE

Ponętne i kuszące
FM 05 Zmysłowe |

FM 80 Słodkie |

Charakter:

Charakter:

intrygujący,
nowoczesny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
frezja, gardenia
Nuta serca:
sandałowiec, róża,
kolendra
Nuta bazy:
wanilia, wetiwer,
paczula

NEW

Skomponuj zestaw: feromony
(05f), hot! (05h), żel pod prysznic
(05e), balsam do ciała (05m),
antyperspirant (05t)

Piękne i bardzo kobiece

zaskakujący,
apetyczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
sorbet truskawkowy,
wiśnia, ananas
Nuta serca:
karmelizowany
popcorn, fiołek,
róża
Nuta bazy:
piżmo, ambra,
paczula

36,90 PLN
1230,00 PLN/1 l
Pojemność: 30 ml
Zaperfumowanie: 20%

FM 29 Przebojowe |

Charakter:
chłodny i ciepły
jednocześnie
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna, herbata,
żurawina
Nuta serca:
jaśmin, piwonia,
lilia wodna
Nuta bazy:
nuty drzewne,
paczula

Charakter:
pobudzający, słodki
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
melon, brzoskwinia,
jabłko
Nuta serca:
frezja, lilia, mimoza,
tuberoza, jaśmin
Nuta bazy:
cedr, ylang-ylang,
piżmo

Charakter:
gorący, wręcz
tropikalny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
marakuja,
czerwona porzeczka
Nuta serca:
cyklamen, piwonia
Nuta bazy:
piżmo, paczula

Skomponuj zestaw: hot! (17h)

FM 20 Słodkie |

Charakter:

wyważony,
łagodny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
ananas, piwonia,
pachnący groszek
Nuta serca:
frezja, jaśmin, lilia
Nuta bazy:
sandałowiec, cedr,
piżmo

Charakter:

bajeczny,
fascynujący
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka,
gruszka, nuty
zielone
Nuta serca:
orchidea
Nuta bazy:
paczula, toffi

Charakter:

uwodzicielski,
sensualny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
osmantus,
czarna herbata,
bergamotka
Nuta serca:
róża, frezja,
magnolia,
orchidea
Nuta bazy:
piżmo, paczula

FM 10 Prowokujące |

FM 21 Ponadczasowe |

Charakter:
pobudzający, słodki
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka, liście
bluszczu, kwiaty
champaka
Nuta serca:
jaśmin, afrykańska
orchidea, róża
Nuta bazy:
drewno amarantusa,
jeżyny, piżmo

FM 18 Prowokujące |
Charakter:

Skomponuj zestaw: feromony
(10f), hot! (10h), żel pod prysznic
(10e), balsam do ciała (10m)

NEW

FM 14 Ekstrawaganckie |
Charakter:

głęboki,
niezapomniany
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
arcydzięgiel, czarna
porzeczka,
pomarańcza
Nuta serca:
orchidea, róża, nuty
kawy
Nuta bazy:
cedr, wanilia, piżmo

FM 34 Szykowne |
Charakter:
swobodny, radosny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
irys, ananas,
hiacynt, różowy
pieprz
Nuta serca:
jaśmin, cytryna
Nuta bazy:
wanilia, wetiwer,
piżmo

Charakter:

NEW

promienny,
powabny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
pomarańcza, kwiat
pomarańczy
Nuta serca:
róża, jaśmin,
ylang-ylang
Nuta bazy:
białe piżmo,
wetiwer, bób tonka,
wanilia
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FM 17 Seksowne |

FM 07 Biznesowe |

FM 16 Słodkie |

Skomponuj zestaw: feromony (18f),
hot! (18h), żel pod prysznic (18e),
antyperspirant (18t), perfumy
do włosów (18w)

FM 01 Tajemnicze |

klasyczny, ciepły
i otulający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
aldehyd,
ylang-ylang,
kwiat pomarańczy
Nuta serca:
róża, konwalia, irys
Nuta bazy:
cybet, mech
dębowy,
sandałowiec
Skomponuj zestaw: hot! (21h),
żel pod prysznic (21e),
balsam do ciała (21m)

FM 25 Czarujące |
Charakter:

harmonijny, lekko
zuchwały
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
zielone jabłko,
akcenty wodne
Nuta serca:
jaśmin, frezja, irys,
passiflora
Nuta bazy:
sandałowiec, cedr,
wanilia
Skomponuj zestaw: hot! (25h),
żel pod prysznic (25e),
antyperspirant (25t)

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl

FM 81 Delikatne |
Charakter:

ekscentryczny,
ale subtelny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
zielone jabłko,
ogórek, magnolia
Nuta serca:
konwalia, róża,
fiołek
Nuta bazy:
sandałowiec,
ambra
Skomponuj zestaw: feromony (81f),
hot! (181h), żel pod prysznic (81e),
balsam do ciała (81m),
antyperspirant (81t), perfumy
do włosów (81w), krem do rąk
i paznokci (81n)

FM 97 Przebojowe |
Charakter:
rozkoszny, aksamitny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
frezja, konwalia,
róża
Nuta serca:
lilia, gardenia,
palma, narcyz
Nuta bazy:
czarna porzeczka,
piżmo, mech
dębowy
Skomponuj zestaw: feromony (97f),
hot! (97h), żel pod prysznic (97e),
balsam do ciała (97m),
antyperspirant (97t)

FM 125 Przebojowe |
Charakter:

wirujący,
optymistyczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytrusy, zielony
groszek,
mandarynka
Nuta serca:
zielone jabłko,
gardenia, bieluń,
pralinki
Nuta bazy:
jabłoń, cedr,
migdały
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CLASSIC COLLECTION WOMAN
FM 272 Sportowe |

FM 408 Romantyczne |

Charakter:

Charakter:

świeży
i energetyzujący
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liście porzeczki,
frezja, malina,
mandarynka
Nuta serca:
irys, fiołek, mimoza
Nuta bazy:
sandałowiec,
wanilia, piżmo

Charakter:
urzekający, zwiewny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
pomarańcza, kwiat
pomarańczy,
wanilia
Nuta serca:
kwiat lotosu,
granat, frezja, róża
Nuta bazy:
sandałowiec,
drzewo różane

FM 400 Szykowne |

FM 409 Zmysłowe |

Charakter:

Charakter:

ekskluzywny,
intensywny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
imbir, kardamon,
pieprz, pomarańcza
Nuta serca:
tuberoza, kokos,
gardenia, piwonia
Nuta bazy:
ambra, piżmo

FM 174 Romantyczne |
Charakter:
magiczny, migotliwy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
frezja, liczi
Nuta serca:
lilia, magnolia,
jaśmin, imbir,
pieprz
Nuta bazy:
bursztyn, piżmo

FM 180 Tajemnicze |
Charakter:

uwodzicielski,
zmienny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liczi, malina, róża
Nuta serca:
frezja, konwalia,
cedr
Nuta bazy:
wanilia, ambra,
wetiwer

FM 181 Romantyczne |
Charakter:
figlarny i zalotny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
czerwona porzeczka,
cytrusy, wodna lilia
Nuta serca:
konwalia, cukier,
sitowie, róża
Nuta bazy:
cedr, piżmo

FM 183 Seksowne |
Charakter:
ostry, mocny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
żurawina,
różowy pieprz,
tamaryndowiec
Nuta serca:
czarny fiołek,
kakao, róża,
ciemiernik
Nuta bazy:
paczula, wanilia,
drzewo massoia

FM 271 Biznesowe |
Charakter:

lekko zalotny,
ale stonowany
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
kiwi, papaja, granat
Nuta serca:
konwalia, storczyk,
hibiskus
Nuta bazy:
cedr, ambra
10

optymistyczny,
powabny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka, wilcza
jagoda
Nuta serca:
lilia wodna,
hibiskus, granat
Nuta bazy:
piżmo, cedr

FM 401 Romantyczne |
Charakter:
słodki, figlarny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
różowy pieprz,
czerwona porzeczka
Nuta serca:
płatki jaśminu,
róża, piwonia
Nuta bazy:
panna cotta,
paczula, piżmo

FM 406 Ponadczasowe |
Charakter:
łagodny, eteryczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
lotos, frezja, liść
czarnej porzeczki
Nuta serca:
gardenia, róża,
jaśmin
Nuta bazy:
drzewo kaszmirowe,
sandałowiec, cedr

FM 407 Szykowne |
Charakter:

egzotyczny,
tropikalny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
brzoskwinia,
mango, trawa
cytrynowa
Nuta serca:
piwonia, liczi,
zielone liście,
hibiskus
Nuta bazy:
cedr, sandałowiec,
piżmo

NOWY
ZAPACH

NEW FM 241 |
Ponadczasowe
Charakter:

uwodzicielski,
nieskrępowany,
pełen wdzięku

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka
Nuta serca:
ylang-ylang, lilia
Casablanca,
kwiat pomarańczy
Nuta bazy:
drzewo sandałowe,
żywica
bursztynowa,
wanilia

flirtujący, przepojony
świeżością
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liczi, pieprz
Nuta serca:
osmantus, irys
Nuta bazy:
piżmo, paczula,
ambra

FM 410 Zmysłowe |

KLASYKA
w wersji mini

Charakter:

klasyczny,
uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
magnolia, werbena
Nuta serca:
róża turecka,
czarna porzeczka
Nuta bazy:
wanilia, cedr

FM 411 Czarujące |

NOWOŚĆ

FM 132 Ponadczasowe |

Perfumy idealne do torebki

18,45 PLN

Charakter:
niosący świeżość,
beztroski
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna, morska
bryza, jaśmin
Nuta serca:
konwalia
Nuta bazy:
piżmo

1230,00 PLN/1 l
Pojemność: 15 ml
Zaperfumowanie: 20%

FM 412 Świeże |

FM 237 Przebojowe |

Charakter:

Charakter:

pełen emocji,
energetyczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
musujący
szampan, nuty
owocowe
Nuta serca:
kwiat brzoskwini
Nuta bazy:
ambra, białe piżmo,
nuty drzewne

prowokujący,
zalotny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
owoce egzotyczne,
czarna porzeczka
Nuta serca:
peonia, jaśmin,
śliwka
Nuta bazy:
wanilia, piżmo,
ambra

FM 239 Czarujące |

36,90 PLN

Charakter:
wibrujący,
intensywny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
kardamon, różowy
pieprz, mandarynka
Nuta serca:
irys, leśne dzwonki,
cejlońska herbata
Nuta bazy:
cedr, wetiwer,
piżmo

1230,00 PLN/1 l
Pojemność: 30 ml
Zaperfumowanie: 20%

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl
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CLASSIC COLLECTION MAN

STYL
I ELEGANCJA

Kolekcja Klasyczna męska
Wody pefumowane za jedyne

36,90 PLN

Uwodzicielsko męskie
FM 43 Sportowe |
Charakter:

energetyzujący,
przyciągający
uwagę
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka,
kumkwat, różowy
pieprz
Nuta serca:
kolendra, frezja,
kardamon
Nuta bazy:
nuty skóry, drzewo
jacaranda
Skomponuj zestaw: feromony
(43f), hot! (43h), żel pod prysznic
(43e), antyperspirant (43t),
woda po goleniu (s043)

Charakter:

niejednoznaczny,
świeży
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mięta, bergamotka,
rum
Nuta serca:
cedr, szałwia,
lawenda
Nuta bazy:
mech dębowy,
wetiwer, zamsz

charyzmatyczny,
pobudzający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna,
bergamotka
Nuta serca:
irys, lawenda,
kardamon
Nuta bazy:
tytoń, cedr,
sandałowiec

zaskakujący,
intensywny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
gorzka
pomarańcza,
mandarynka
Nuta serca:
santolina, trawa
morska
Nuta bazy:
ambra, nuty
drzewne

FM 189 Zdecydowane |
Charakter:

esencjonalny,
mocny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
gwiazdy anyżu,
czerwony pieprz,
grejpfrut
Nuta serca:
malina, lawenda
Nuta bazy:
heliotrop, wetiwer

FM 225 Sportowe |

Charakter:

Charakter:
miejski,
nowoczesny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna,
mandarynka
Nuta serca:
imbir, lawenda,
liście fiołka
Nuta bazy:
heban, drewno
tekowe

FM 455 Eleganckie |
Charakter:
wieczorowy, mocny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
gorzka
pomarańcza,
rabarbar
Nuta serca:
gałka
muszkatołowa,
pieprz
Nuta bazy:
cedr, wetiwer
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FM 56 Zdecydowane |
Charakter:
rozpalający zmysły,
wibrujący
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
grejpfrut, lawenda,
kwiaty gałki
muszkatołowej,
wiciokrzew
Nuta serca:
malina, heliotrop,
goździk
Nuta bazy:
cedr, żywica,
jałowiec
Skomponuj zestaw: feromony (56f),
hot! (56h), żel pod prysznic (56e),
antyperspirant (56t),
woda po goleniu (s056)

FM 110 Wyzwolone |
Charakter:

odrobinę zuchwały,
buntowniczy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
lawenda,
bergamotka,
kardamon
Nuta serca:
kwiat pomarańczy,
konwalia
Nuta bazy:
piżmo, ambra,
wanilia
Skomponuj zestaw: feromony
(110f), hot! (110h), żel pod prysznic
(110e), antyperspirant (110t),
woda po goleniu (s110)

FM 210 Przebojowe |
Charakter:

zniewalająco
świeży,
olśniewający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cedr, mandarynka,
liście gruszki
Nuta serca:
bazylia, mięta
Nuta bazy:
szałwia, piżmo,
cedr

WODNE
Chłodne
i inspirujące
NEW

FM 63 Przebojowe |
uwodzicielski,
prowokujący
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna, różowy
pieprz
Nuta serca:
lawenda, kwiat
pomarańczy
Nuta bazy:
paczula, cedr,
ambra

Zmysłowe, przyciągające uwagę

Charakter:

Charakter:

FM 54 Biznesowe |

SZYPROWE

FM 68 Biznesowe |

FM 135 Lekkie |

NEW

738,00 PLN/1 l
Pojemność: 50 ml
Zaperfumowanie: 16%

FOUGERE

FM 226 Zdecydowane |
Charakter:
świeży, krystaliczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
figa, cytryna,
mandarynka
Nuta serca:
hiacynt, lilia,
konwalia
Nuta bazy:
drzewo massoia

FM 451 Sportowe |
Charakter:
czysty,
energetyzujący
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
nuty wodne,
rozmaryn
Nuta serca:
kardamon, sekwoja
Nuta bazy:
piżmo, paczula
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CLASSIC COLLECTION MAN

CYTRUSOWE

ORIENTALNE

Świeże i pobudzające
FM 57 Eleganckie |

FM 452 Sportowe |

FM 52 Przebojowe |

FM 224 Przebojowe |

Charakter:
pełen słońca,
mistrzowski
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
śliwka, jabłko,
bergamotka
Nuta serca:
cynamon, różowy
pieprz
Nuta bazy:
wanilia, jamajski
rum

Charakter:

Charakter:
chwytliwy,
porywający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
jabłko, bergamotka,
mięta
Nuta serca:
jaśmin, pelargonia,
lawenda
Nuta bazy:
cynamon, korzenny
goździk, piżmo

Charakter:
słodki, uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka,
grejpfrut, trawa
Nuta serca:
szafran, fiołek,
jaśmin, gałka
muszkatołowa
Nuta bazy:
cukier trzcinowy,
wanilia, ambra

Skomponuj zestaw: feromony (52f),
hot! (52h), żel pod prysznic (52e),
balsam do ciała (52m),
antyperspirant (52t), krem do rąk
(52n), pianka do golenia (p052),
woda po goleniu (s052),
balsam po goleniu (b052)

FM 454 Wyzwolone |

FM 62 Sportowe |

mocno
odświeżający,
migotliwy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
aldehyd, mięta,
cytrusy, nuty
wodne
Nuta serca:
neroli, cedr, pieprz,
cyprys
Nuta bazy:
bób tonka, wanilia,
wetiwer

Charakter:
energetyzujący,
dynamiczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka, mięta
Nuta serca:
cytryna, imbir
Nuta bazy:
nuty wodne,
ambra, wetiwer

DRZEWNE

Z klasą i na czasie

FM 93 Lekkie |

FM 45 Przebojowe |

FM 208 Eleganckie |

Charakter:
nowoczesny, żywy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
ananas, rozmaryn,
bergamotka
Nuta serca:
cyklamen,
lawenda, jaśmin,
imbir
Nuta bazy:
mech dębowy,
bluszcz

Charakter:

Charakter:

FM 134 Lekkie |
Charakter:

orzeźwiający,
zniewalający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
gorzka
pomarańcza,
cytryna,
bergamotka
Nuta serca:
rozmaryn, morska
trawa, fiołek
Nuta bazy:
paczula, cedr,
ambra
Skomponuj zestaw: feromony
(134f), hot! (134h), żel pod prysznic
(134e), antyperspirant (134t),
krem do rąk (134n), woda po goleniu
(s134), balsam po goleniu (b134)
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Mocne, olśniewające

uwodzicielski,
nowoczesny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka,
pomarańcza
Nuta serca:
czerwony pieprz,
kwiat kawy
Nuta bazy:
labdanum, wetiwer,
paczula, bób tonka

ultranowoczesny,
pełen szyku
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka,
bergamotka, neroli
Nuta serca:
różowy pieprz,
kwiat tytoniu, kawa
Nuta bazy:
paczula, wetiwer

FM 450 Wyzwolone |

FM 55 Biznesowe |
lekki, ale zarazem
elegancki
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
kolendra, jabłko
Nuta serca:
kadzidło, pieprz
syczuański
Nuta bazy:
wanilia, nuty
drzewne

Charakter:
złożony, ekspresyjny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
limonka,
bergamotka,
zmrożona gruszka
Nuta serca:
kardamon, różowy
pieprz, kolendra
Nuta bazy:
cedr, sandałowiec,
paczula

FM 207 Biznesowe |

FM 457 Sportowe |

Charakter:
szlachetny, ujmujący
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka,
jabłko
Nuta serca:
sandałowiec, gałka
muszkatołowa
Nuta bazy:
paczula, drzewo
różane, palisander

Charakter:

Charakter:

FM 64 Eleganckie |
Charakter:

gustowny
i zmysłowy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka, cedr,
anyż
Nuta serca:
rozmaryn, kwiaty
drzewa oliwnego
Nuta bazy:
piżmo,
gwajakowiec,
bób tonka

Charakter:

niezależny,
zaskakujący
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
nuty metaliczne,
różowy pieprz,
grejpfrut
Nuta serca:
rabarbar, ananas,
cedr
Nuta bazy:
ambra, bób tonka

FM 458 Wyzwolone |
Charakter:

orientalny,
ale orzeźwiający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mięta, kolendra
Nuta serca:
czarny pieprz,
ambra, wetiwer
Nuta bazy:
mech dębowy,
paczula, wanilia

FM 459 Zdecydowane |
Charakter:

ekstrawertyczny,
oszałamiający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka,
grejpfrut,
żywica elemi
Nuta serca:
papryka, cynamon,
szafran
Nuta bazy:
nuty skóry, wetiwer,
tytoń

36,90 PLN
738,00 PLN/1 l
Pojemność: 50 ml
Zaperfumowanie: 16%

Skomponuj zestaw: feromony (64f),
hot! (64h), żel pod prysznic (64e),
antyperspirant (64t),
woda po goleniu (s064)

świeży,
minimalistyczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
grejpfrut,
mandarynka,
nuty wodne
Nuta serca:
jaśmin,
liść laurowy
Nuta bazy:
ambra, paczula,
mech dębowy

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl
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HOT

COLLECTION

Więcej mocy!

Hot! (24-30%)

Perfumy
(20%)

aż do 30%!

Woda kolońska
(3-5%)

Zaperfumowanie

Woda perfumowana
(16%)

NOWOŚĆ

Chcesz pachnieć dłużej i intensywniej?
Sięgnij po perfumy z Kolekcji HOT.

Woda toaletowa
(poniżej 16%)

NOWE
ZAPACHY

HOT COLLECTION WOMAN & MAN

Zapachy damskie

HOT 30%

42,35 PLN
Perfumy | 1411,67 PLN/1 l
Pojemność: 30 ml | Zaperfumowanie: 30%

FM 05h, FM 09h, FM 10h,
FM 17h, FM 18h, FM 21h, FM 23h,
FM 25h, FM 33h , FM 97h,
FM 98h, FM 173h, FM 181h
(zapach FM 81)

NEW FM 110h |

NEW FM 10h |

NEW FM 173h |

Wyzwolone

Prowokujące

Tajemnicze

Charakter:

Charakter:

Charakter:

odrobinę zuchwały,
buntowniczy

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
lawenda, bergamotka,
kardamon
Nuta serca:
kwiat pomarańczy,
konwalia
Nuta bazy:
piżmo, ambra,
wanilia
16

pobudzający, słodki

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka, liście
bluszczu, kwiaty
champaka
Nuta serca:
jaśmin, afrykańska
orchidea, róża
Nuta bazy:
drewno amarantusa,
jeżyny, piżmo

oniryczny,
przymglony

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
anyż, lukrecja
Nuta serca:
drzewo jacaranda,
gorzkie migdały
Nuta bazy:
sandałowiec,
piżmo, mech

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Zapachy męskie

HOT 24%

42,35 PLN
Perfumy | 847,00 PLN/1 l
Pojemność: 50 ml | Zaperfumowanie: 24%

FM 43h, FM 52h, FM 56h,
FM 64h, FM 110h, FM 134h
www.fmgroup.pl
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PHEROMONE COLLECTION WOMAN & MAN

NOWE
ZAPACHY

PHEROMONE
COLLECTION

Obudź zmysły!

NEW FM 10f |
Prowokujące

SZTUKA

uwodzenia zapachem

NEW FM 173f |
Tajemnicze

Feromony, choć są bezwonne, dodane do perfum
wzmacniają ich działanie i wywierają niezaprzeczalny
wpływ na otoczenie. Stosuj je, gdy idziesz na randkę
lub chcesz na kimś wywrzeć wrażenie.
Dzięki nim nikt nie przejdzie
obok Ciebie obojętnie!

Charakter:

oniryczny,
przymglony
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
anyż, lukrecja
Nuta serca:
drzewo jacaranda,
gorzkie migdały
Nuta bazy:
sandałowiec,
piżmo, mech

NEW FM 05f |

NEW FM 43f |

Zmysłowe

Sportowe

Charakter:

intrygujący,
nowoczesny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
frezja, gardenia
Nuta serca:
sandałowiec, róża,
kolendra
Nuta bazy:
wanilia, wetiwer,
paczula

18

NOWOŚĆ

Charakter:
pobudzający, słodki
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka, liście
bluszczu, kwiaty
champaka
Nuta serca:
jaśmin, afrykańska
orchidea, róża
Nuta bazy:
drewno amarantusa,
jeżyny, piżmo

Charakter:

energetyzujący,
przyciągający
uwagę
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka,
kumkwat, różowy
pieprz
Nuta serca:
kolendra, frezja,
kardamon
Nuta bazy:
nuty skóry, drzewo
jacaranda

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Zapachy męskie

Zapachy damskie

ODKRYJ, CZEGO PRAGNĄ KOBIETY

ZDOBĄDŹ KLUCZ DO JEGO SERCA

39,50 PLN

39,50 PLN

Woda perfumowana | 790,00 PLN/1 l
Pojemność: 50 ml | Zaperfumowanie: 16%

Perfumy | 1316,67 PLN/1 l
Pojemność: 30 ml | Zaperfumowanie: 20%

Uwodzenie: FM 52f, FM 110f
Sukces: FM 64f, FM 134f
Pewność siebie: FM 43f, FM 56f

Flirt: FM 05f, FM 10f, FM 18f,
FM 23f, FM 101f
Sukces: FM 33f, FM 81f, FM 98f
Atrakcyjność: FM 97f, FM 173f

www.fmgroup.pl
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YOUTH COLLECTION

LUXURY COLLECTION WOMAN

POCZUJ

ENERGIĘ MŁODOŚCI!

NA
POKUSZENIE
Kolekcja Luksusowa damska
Każdy zapach na tej stronie za:

52,50 PLN

KOLEKCJA

Perfumy
1750,00 PLN/1 l
Pojemność: 30 ml
Zaperfumowanie: 20%

MŁODZIEŻOWA
Woda toaletowa

29,90 PLN
996,67 PLN/1 l
Pojemność: 30 ml

FM 600 |
Charakter:

Girls
radosny, dziewczęcy

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
wiśnia, mandarynka,
nuty zielone
Nuta serca:
malina, jaśmin, róża
Nuta bazy:
drzewo sandałowe, ambra
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FM 601 |
Charakter:

Boys
świeży, energetyczny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna, jałowiec, kardamon
Nuta serca:
jabłko, lawenda, geranium
Nuta bazy:
cedr, wanilia, bób tonka

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

FM 356 Seksowne |

FM 281

Charakter:

Charakter:

egzotyczny, seksowny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
fiołek, frangipani
Nuta serca:
jaśmin, osmantus
Nuta bazy:
paczula, piżmo
www.fmgroup.pl

Słodkie |
wibrujący, gorący

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
czarna porzeczka
Nuta serca:
jaśmin, róża
Nuta bazy:
piżmo, truskawka
21

LUXURY COLLECTION WOMAN

ROMANTYCZNA
PODRÓŻ W ŚWIAT

Każdy zapach za:

ZAPACHU

55,20 PLN

FM 283 Słodkie |
Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

FM 298 Świeże |

prowokujący, słodki

Perfumy		
Pojemność: 50 ml

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
nektarynka, czarna porzeczka,
brzoskwinia
Nuta serca:
kwiat pomarańczy,
dzika orchidea
Nuta bazy:
piżmo, bursztyn

Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

pełen energii, świeży

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytrusy, piwonia
Nuta serca:
róża, osmantus
Nuta bazy:
paczula, sandałowiec

FM 291 Czarujące |
FM 287 Tajemnicze |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

nęcący, tajemniczy

Perfumy		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

FM 292 Świeże |

czarujący, soczysty

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
malina, liczi
Nuta serca:
frezja, róża
Nuta bazy:
paczula, wanilia

Perfumy		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
gardenia, nuty zielone
Nuta serca:
jaśmin, migdały
Nuta bazy:
chińska lukrecja, ambra,
piżmo, wanilia
22

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

www.fmgroup.pl

Perfumy		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

egzotyczny, orzeźwiający

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liczi, śliwka, truskawka, gruszka
Nuta serca:
fiołek, jaśmin
Nuta bazy:
ambra, wanilia,
drewno tekowe
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

FM 317 Zmysłowe |
| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

kuszący, zmysłowy

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
czerwone jagody,
różowy pieprz
Nuta serca:
malina, brzoskwinia, fiołek, bez
Nuta bazy:
paczula, ambra
23

LUXURY COLLECTION WOMAN

PONADCZASOWY
STYL

FM 162 Ponadczasowe |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml

FM 141 Romantyczne |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml

Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

klasyczny, lekko słodki

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
miód kwiatowy
Nuta serca:
róża, wanilia
Nuta bazy:
piżmo, paczula

Charakter:

krystalicznie czysty,
romantyczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
yuzu, granat, akord lodu
Nuta serca:
lotos, magnolia, piwonia
Nuta bazy:
ambra, piżmo, mahoń

FM 192 Ekstrawaganckie |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml

FM 142 Prowokujące |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

zniewalający, słodki

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
gruszka, kwiat pomarańczy
Nuta serca:
kwiat tiare, lilia
Nuta bazy:
miód, paczula

Charakter:
prowokujący, uzależniający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
jeżyny, liście mandarynki
Nuta serca:
róża, tuberoza,
kwiat pomarańczy
Nuta bazy:
sandałowiec, bób tonka,
wanilia

FM 146 Słodkie |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

Charakter:
przepojony słodyczą, tajemniczy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
frezja, jabłko, pieprz jamajski
Nuta serca:
fiołek, hibiskus, róża, bez
Nuta bazy:
labdanum, drzewo sandałowe,
cedr, zamsz

FM 147 Biznesowe |

FM 362 Zmysłowe |

Perfumy		
Pojemność: 50 ml

Perfumy		
Pojemność: 50 ml

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

Charakter:
gustowny, powabny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liczi, mandarynka, brzoskwinia
Nuta serca:
śliwka, konwalia, lilia
Nuta bazy:
wanilia, ambra, piżmo

Charakter:

FM 149 Zmysłowe |

24

Każdy zapach za:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

Charakter:
radosny i zmysłowy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
biała herbata, ryż basmati
Nuta serca:
kwiat wiśni, frangipani,
heliotrop
Nuta bazy:
piżmo, drewno tanaka,
kadzidło, wanilia

obezwładniający,
uwodzicielski

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liść czarnej porzeczki
Nuta serca:
róża, frezja
Nuta bazy:
paczula, wanilia,
ambroksan,
nuty drzewne

Skomponuj zestaw: perfumy do włosów (147w)*

Perfumy		
Pojemność: 50 ml

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

55,20 PLN

*Dostępne tylko do wyczerpania zapasów.
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl
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LUXURY COLLECTION WOMAN

DEFINICJA

KOBIECOŚCI
FM 351 Zmysłowe |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

wielowymiarowy, sensualny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
brzoskwinia, frezja,
zielony absynt
Nuta serca:
róża, irys
Nuta bazy:
drzewo sandałowe, piżmo,
ambra

FM 361 Świeże |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

FM 352 Prowokujące |
Perfumy		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

aksamitny, porywający

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
kwiat pomarańczy
Nuta serca:
jaśmin
Nuta bazy:
paczula, miód

optymistyczny, promienny

FM 286 Seksowne |

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
nuty wodne, grejpfrut, cytryna
Nuta serca:
gardenia, groszek,
białe kwiaty
Nuta bazy:
piżmo, nuty drzewne

Perfumy		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

seksowny, wyrafinowany

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka
Nuta serca:
róża, paczula
Nuta bazy:
ambra, pomarańcza

Każdy zapach za:

55,20 PLN

26
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LUXURY COLLECTION WOMAN
FM 320 Romantyczne |

FM 321 Biznesowe |

Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

Charakter:

Charakter: subtelny,
			powabny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy: nektarynka,
			gruszka,
			brzoskwinia
Nuta serca: jaśmin, róża
Nuta bazy: piżmo, cedr

romantyczny, odrobinę
tajemniczy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
jeżyna, żurawina
Nuta serca:
fiołek, róża damasceńska,
peonia
Nuta bazy:
paczula, drzewo
sandałowe

Każdy
zapach za:

55,20 PLN

Każdy
zapach za:

58,50 PLN

FM 365 Szykowne |

FM 358

Perfumy		
Pojemność: 50 ml

Perfumy		
Pojemność: 50 ml

Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

klasyczny, z nutą barokowego
przepychu
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
grejpfrut, bergamotka
Nuta serca:
róża, narcyz, jaśmin,
geranium, paczula
Nuta bazy:
drzewo sandałowe, wanilia,
białe piżmo, bób tonka
28

FINEZJA
I WDZIĘK

Charakter:

Ponadczasowe |
| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

ultrakobiecy, zachwycający

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka, czarna porzeczka
Nuta serca:
jaśmin, konwalia
Nuta bazy:
cedr, sandałowiec, bób tonka,
wanilia

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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FM 322 Ponadczasowe |

FM 323 Romantyczne |

Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

Charakter:
pogodny, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
pigwa, grejpfrut
Nuta serca:
jaśmin, hiacynt
Nuta bazy:
białe piżmo, cedr

Charakter:
słodki, kobiecy
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
jabłko, arbuz, liczi
Nuta serca:
magnolia, róża
Nuta bazy:
białe piżmo, cedr
29

LUXURY COLLECTION WOMAN

ZAPACH
JAK MAGNES

FM 353 Słodkie |
Perfumy
Pojemność: 50 ml

| 1251,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

Charakter:
upajająco słodki, apetyczny
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka
Nuta serca:
kwiat pomarańczy, jaśmin,
bułgarska róża
Nuta bazy:
wanilia, karmelizowany cukier

FM 355 Zmysłowe |
Perfumy
Pojemność: 50 ml

| 1251,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

Charakter:
zmysłowy, pociągający
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
nuty cytrusowe
Nuta serca:
herbata jaśminowa, lilia
Nuta bazy:
sandałowiec, cedr, wanilia

Każdy
zapach za:

FM 363 Tajemnicze |
Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

62,55 PLN

hipnotyzujący, egzotyczny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
szafran, cypriol, labdanum
Nuta serca:
agar (oud), róża turecka,
róża bułgarska
Nuta bazy:
agar (oud), gwajakowiec,
paczula

FM 364 Ekstrawaganckie |
Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

odważny, intrygujący

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
kwiat pomarańczy, kardamon
Nuta serca:
agar (oud), róża, nuty skóry
Nuta bazy:
szafran, wanilia, nuty drzewne

Każdy
zapach za:

FM 366 Prowokujące |

FM 319 Prowokujące |

Perfumy 		
Pojemność: 50 ml

Perfumy
Pojemność: 50 ml

Perfumy
Pojemność: 30 ml

Charakter:

58,50 PLN
30

FM 360 Czarujące |
| 1251,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

delikatny, czarujący

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
limonka, kwiat grejpfruta
Nuta serca:
frezja, wiciokrzew,
białe kwiaty
Nuta bazy:
ambra, brzoza
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl

Charakter:

| 1251,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

buntowniczy, miejski,
seksowny, z pazurem
Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
różowy pieprz,
kwiat pomarańczy, gruszka
Nuta serca:
kawa, jaśmin
Nuta bazy:
wanilia, paczula, cedr

Charakter:

| 2085,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

odważny, niejednoznaczny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytrusy, nuty zielone
Nuta serca:
figa, kawior
Nuta bazy:
drewno figowca, piżmo
31

LUXURY COLLECTION WOMAN

ZMYSŁOWA
ELEGANCJA

FM 318 Seksowne |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml

FM 357 Tajemnicze |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1251,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

esencjonalny, mocno pudrowy

Charakter:

| 1392,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

lekki, energetyzujący

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mięta, cytryna
Nuta serca:
czerwony pieprz, piwonia,
jaśmin
Nuta bazy:
cedr, labdanum, cukier

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka, różowy pieprz
Nuta serca:
róża, mimoza, irys, paczula
Nuta bazy:
wanilia, drzewo sandałowe,
bób tonka

Każdy
zapach za:
69,60 PLN

Każdy zapach za:

62,55 PLN

FM 354 Delikatne |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1251,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

FM 359 Ekstrawaganckie |

Perfumy 		
Pojemność: 50 ml

Perfumy 		
Pojemność: 50 ml

Charakter:
spokojny, relaksujący

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

| 1392,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

wysublimowany, klasyczny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
opuncja, zielona mandarynka,
gruszka, bergamotka
Nuta serca:
lilia, jaśmin, kardamon, narcyz
Nuta bazy:
drzewo oliwne, sandałowiec,
cedr

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
róża, fiołek alpejski,
kwiat bawełny
Nuta serca:
aromat tkaniny
Nuta bazy:
irys, piżmo
32

FM 296 Szykowne |

www.fmgroup.pl

Charakter:

| 1392,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

magnetyczny, intensywny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
jaśmin, heliotrop
Nuta serca:
korzeń irysa,
drewno kaszmirowe
Nuta bazy:
ambra, wanilia
33

LUXURY COLLECTION WOMAN

Z CHARAKTEREM
Każdy
zapach za:

FM 313 Szykowne |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1694,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

84,70 PLN

szykowny, zniewalający

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna, malina
Nuta serca:
kwiat pomarańczy, jaśmin
Nuta bazy:
szlachetne drewno,
paczula, biały miód

Buduarowa
pompka
Ekskluzywny flakonik zdobi buduarowa
pompka. Pompka ma dwie funkcje:
gdy chcesz użyć perfum, ustaw ją
w pozycji „ON”, gdy chcesz
zabezpieczyć perfumy, użyj
funkcji „OFF”.

FM 303 Tajemnicze |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

Każdy
zapach za:

79,65 PLN
34

FM 367 Zmysłowe |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1593,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

| 1593,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

tajemniczy i kuszący

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
czarna porzeczka, gruszka
Nuta serca:
fiołek alpejski, piwonia
Nuta bazy:
szlachetne drewno,
kwiat bawełny

FM 297 Seksowne |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

stylowy, wytworny,
ekskluzywny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka, mango, neroli,
mandarynka, grejpfrut
Nuta serca:
fiołek, kwiat pomarańczy
Nuta bazy:
ambra, piżmo, cedr, drzewo
sandałowe
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

| 1694,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

seksowny, pełen pasji

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
świeże, słodkie jabłko
Nuta serca:
kwiat pomarańczy,
białe róże
Nuta bazy:
drzewo sandałowe,
crème brûlée, wanilia

www.fmgroup.pl
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LUXURY COLLECTION MAN

Kolekcja
Luksusowa
męska

FM 332 Sportowe |
Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml
| Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

lekki, pełen energii

Nuty zapachowe:
Nuta głowy: zielone jabłko, mięta,
mandarynka
Nuta serca:
imbir, szałwia, paproć
Nuta bazy:
mech dębowy, piżmo,
sandałowiec

Każdy
zapach za:

58,50 PLN

Każdy
zapach za:

55,20 PLN

FM 336 Zdecydowane |
FM 327 Zdecydowane |

FM 329 Wyzwolone |

FM 331 Wyzwolone |

Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml
| Zaperfumowanie: 16%

Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml
| Zaperfumowanie: 16%

Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml
| Zaperfumowanie: 16%

Charakter:

Charakter:

Charakter:

nieujarzmiony, mocny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy: grejpfrut, różowy pieprz
Nuta serca:
gałka muszkatołowa,
imbir, jaśmin
Nuta bazy:
wetiwer, paczula, labdanum
36

zmysłowy i nowoczesny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy: czarny pieprz, bergamotka
Nuta serca:
lawenda, kolendra
Nuta bazy:
wetiwer

śmiały, pełen energii

Nuty zapachowe:
Nuta głowy: gruszka, pomarańcza
Nuta serca:
gałka muszkatołowa
Nuta bazy:
paczula, skóra

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

FM 333 Wyzwolone |

FM 335 Biznesowe |

Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml
| Zaperfumowanie: 16%

Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml
| Zaperfumowanie: 16%

Woda perfumowana | 585,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml
| Zaperfumowanie: 16%

Charakter:

Charakter:

Charakter:

Nuty zapachowe:
Nuta głowy: bergamotka, kwiat
pomarańczy, lawenda, anyż
Nuta serca:
gałka muszkatołowa, lilia
wodna, śliwka, cynamon,
jagody jałowca
Nuta bazy:
labdanum, paczula, skóra,
żywica bursztynowa

chłodny, dynamiczny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy: mandarynka, grejpfrut,
bergamotka
Nuta serca:
galbanum, fiołek,
gałka muszkatołowa
Nuta bazy:
wetiwer, paczula, cedr
www.fmgroup.pl

wyrazisty, nowoczesny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy: palisander, kardamon,
pieprz
Nuta serca:
wetiwer, agar (oud)
Nuta bazy:
wanilia, ambra

dystyngowany, wyróżniający
się z tłumu

37

LUXURY COLLECTION MAN

TYLKO DLA
DŻENTELMENÓW
FM 198 Zdecydowane |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

FM 326 Przebojowe |
Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

FM 328 Eleganckie |

uwodzicielski, zmysłowy

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liście brzozy
Nuta serca:
kardamon,
afrykański fiołek
Nuta bazy:
nuty drzewne,
piżmo

Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

wytworny, pełen wdzięku

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
pieprz
Nuta serca:
lawenda, kardamon,
koper włoski
Nuta bazy:
paczula, wanilia

ekstrawagancki, wyrazisty

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka
Nuta serca:
czarny pieprz, tytoń
Nuta bazy:
paczula, cyprys

FM 301 Zdecydowane |
Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

energetyczny, mocny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka, cytryna
Nuta serca:
cedr, kolendra
Nuta bazy:
ambra, labdanum

FM 300 Sportowe |
Perfumy 		
Pojemność: 50 ml
Charakter:

lekki, dynamiczny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka, cytryna,
grejpfrut
Nuta serca:
imbir, lawenda
Nuta bazy:
cedr atlaski

FM 199 Eleganckie |
Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

bogaty, wielowątkowy

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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55,20 PLN
Skomponuj zestaw: żel pod
prysznic (199e), balsam do ciała
(199m), antyperspirant (199t),
woda po goleniu (s199),
balsam po goleniu (b199)

NEW

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
włoska mandarynka,
mięta pieprzowa
Nuta serca:
cynamon, róża turecka,
kardamon
Nuta bazy:
nuty skórzane
38

Każdy
zapach za:

| 1104,00 PLN/1 l
| Zaperfumowanie: 20%

39

LUXURY COLLECTION MAN

W DOBRYM

GUŚCIE

FM 334 Lekkie |
Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

Charakter:

szlachetny, klasyczny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
kolendra, bazylia
Nuta serca:
kardamon
Nuta bazy:
cedr, ambra, tytoń

40

Charakter:

Charakter:

Charakter:

łagodny, zaskakujący

Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

orzeźwiający, z nutką pikanterii

wyrafinowany, imponujący

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
cytryna, bergamotka, imbir
Nuta serca:
cedr, bursztyn
Nuta bazy:
geranium, piżmo

FM 152 Eleganckie |
Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%
Charakter:

relaksujący, korzenny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
sycylijska mandarynka
Nuta serca:
rozmaryn, palisander,
pieprz syczuański
Nuta bazy:
kadzidło, mech dębowy

wytworny, harmonijny

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka
Nuta serca:
pieprz, kadzidło, skóra, tytoń
Nuta bazy:
cedr

OBIETNICA
SUKCESU

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
grejpfrut, pomarańcza
Nuta serca:
liście pelargonii, czarny pieprz,
różowy pieprz
Nuta bazy:
cedr, wetiwer, paczula
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

FM 169 Lekkie |

55,20 PLN

Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

FM 151 Biznesowe |

Woda perfumowana | 552,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
liście pomidora, kwiaty
wodne, czarna porzeczka
Nuta serca:
czarny pieprz, róża
Nuta bazy:
paczula

Każdy
zapach za:

FM 195 Eleganckie |

FM 160 Lekkie |

www.fmgroup.pl
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LUXURY COLLECTION MAN

HELLO HONEY COLLECTION

CZARUJĄCO
NIEPOKORNE

NOWOŚĆ

Każdy zapach za:

69,60 PLN

SŁODKI SEKRET

PIĘKNA

Cudowne właściwości miodu znane są od najdawniejszych czasów.
Jedna z najbardziej wyjątkowych kobiet w historii – Kleopatra –
regularnie zażywała kąpieli z dodatkiem miodu,
aby w ten sposób zachować swą urodę na długie lata.
My także, czerpiąc z natury, wzięliśmy z miodu to, co najlepsze –
sam ekstrakt – i połączyliśmy go z pielęgnującymi skórę składnikami,
abyś mógł cieszyć się słodkim rytuałem kąpielowym.
Przedstawiamy serię Hello Honey, której dobroczynne właściwości
płyną z zawartego w miodzie bogactwa cukrów prostych,
soli mineralnych, witamin, enzymów
i kwasów organicznych.

FM 302 Biznesowe |

FM 325 Wyzwolone |

Woda perfumowana | 696,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

Woda perfumowana | 696,00 PLN/1 l
Pojemność: 100 ml | Zaperfumowanie: 16%

Charakter:

Charakter:

klasyczny, bardzo męski

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
bergamotka, kolendra,
kardamon
Nuta serca:
cedr, ambra
Nuta bazy:
róża, jaśmin, frezja
42

nowoczesny, energetyzujący

Nuty zapachowe:
Nuta głowy:
mandarynka
Nuta serca:
neroli, kardamon
Nuta bazy:
paczula, cedr, absynt

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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HELLO HONEY COLLECTION

PYŁEK DO KĄPIELI

Czerp
radość
z kąpieli!

Bath powder
200 g

| 145,00 PLN/1 kg

Delikatnie myje i poprawia kondycję skóry. Tworzy subtelną
pianę, która otula ciało kwiatowym zapachem i działa
odprężająco. Do codziennej pielęgnacji.
Nie wymaga spłukiwania.
FM hh1

Ekstrakt
z bursztynu
skutecznie neutralizuje
wolne rodniki, pomagając skórze zachować
młodzieńczy wygląd
na dłużej.

NOWOŚĆ
44

		

29,00

PLN

EKSTRAKT Z MIODU
intensywnie nawilża.
NEKTAR DO MYCIA CIAŁA
Nectar body wash
220 ml

| 86,36 PLN/1 l

Łagodny płyn o delikatnej, olejkowej konsystencji. Doskonale się pieni,
oczyszcza i pielęgnuje skórę, pozostawiając ją miękką i pachnącą. Bogaty
w ekstrakt z miodu, kwas mlekowy i alantoinę, które zapewniają skórze
odpowiedni poziom nawilżenia. Do codziennego stosowania – zarówno
w wannie, jak i pod prysznicem.

CUKROWY PEELING
DO CIAŁA

FM hh3

Sugar body scrub
150 g

Rozpieść
zmysły
miodową
radością!
Ekstrakt
z czarnuszki
posiada właściwości
antyoksydacyjne, które
przyczyniają się do
opóźnienia procesów
starzenia.

19,00

PLN

| 240,00 PLN/1 kg

Dokładnie oczyszcza, wygładza i intensywnie natłuszcza skórę. Sprawia, że ciało
przepięknie pachnie, odzyskuje niezwykłą
miękkość i jędrność. Do stosowania dwa
razy w tygodniu.
FM hh2

36,00

Poczuj magię
miodu!

PLN

Olej arganowy
chroni naskórek przed
wysychaniem, poprawia
elastyczność i opóźnia
procesy starzenia.

Olej ze słodkich
migdałów, bogaty
w witaminy E, PP, witaminy
z grupy B, magnez, potas
i cynk, ma właściwości
wzmacniające.

Ekstrakty
z miodu i mleka
koziego
doskonale
nawilżają.

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

		

NOWOŚĆ

MIODOWY
RYTUAŁ
KĄPIELOWY

1. Rozpuść niewielką ilość pyłku do kąpieli pod
strumieniem ciepłej wody aż do utworzenia
delikatnej pianki i rozkoszuj się słodkim,
zmysłowym zapachem oraz aksamitnie miękką
skórą.
2. Umyj ciało cudownie pachnącym nektarem
o olejkowej konsystencji, który oczyści skórę
i wypielęgnuje.
3. Na umyte, wilgotne ciało nałóż cukrowy peeling,
delikatnie je masuj aż do momentu rozpuszczenia
się kryształków. Preparat usunie martwy naskórek,
pobudzi krążenie, pozostawi na skórze delikatną
warstwę natłuszczającą oraz przygotuje skórę do
dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
4. Na koniec rytuału nałóż na ciało pudding o niezwykle
lekkiej konsystencji, który zapewni skórze miękkość
i gładkość oraz pozostawi na niej subtelny zapach.

www.fmgroup.pl
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HELLO HONEY COLLECTION

TRIUMPH OF ORCHIDS COLLECTION

SIŁA
ORCHIDEI

SATYNOWA

MIĘKKOŚĆ

PUDDING DO CIAŁA
Body pudding
130 g

Olej ze słodkich
migdałów
i ekstrakt z miodu
doskonale
nawilżają.

NOWOŚĆ
46

| 269,23 PLN/1 kg

Cudownie pachnące masło o wyjątkowo
puszystej konsystencji. Długotrwale
i intensywnie nawilża skórę oraz nadaje
jej satynową miękkość. Przyjemnie
się rozprowadza i szybko wchłania.

LUKSUS DLA SKÓRY

FM hh4

35,00

PLN

Orchidee, delikatne kwiaty o wielkiej mocy, stały się inspiracją
do powstania naszej wyjątkowej kolekcji – Triumph of Orchids.
Formuły kosmetyków oparte zostały na nieocenionym w pielęgnacji
ekstrakcie z orchidei, który słynie ze swoich przeciwstarzeniowych,
zmiękczających i nawilżających właściwości. Ze względu na działanie
przeciwutleniające jest także wspaniałym źródłem energii dla skóry.
Delikatne kwiaty orchidei nie bez powodu symbolizują wieczną
młodość, wdzięk, doskonałość oraz luksus. W FM GROUP kojarzone
są również z elitarnym Klubem Liderów.

Masło shea
odżywia skórę.

Moc orchidei drzemie w korzeniach. To w nich magazynowane
są życiodajne składniki zapewniające kwiatom właściwe
odżywienie nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach.
Niech orchidea zatriumfuje także
w Twoim domu – poznaj jej siłę!

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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3 KROKI

DO PERFEKCYJNEJ
CERY

AŻ 92%

uczestników badania
zakupiłoby nasz produkt
ze względu na jego
pielęgnacyjno-myjące
właściwości!*
*Badanie przeprowadzone
przez niezależne laboratorium na grupie 30 kobiet
i mężczyzn w wieku 21-65 lat.

TRIUMPH OF ORCHIDS COLLECTION

KROK 2:

dwa razy w tygodniu stosuj
peeling, który wygładza
i przygotowuje skórę
do dalszych zabiegów
pielęgnacyjnych
AKTYWNY PEELING
ENZYMATYCZNY
DO TWARZY
Active enzyme face peel
50 ml			

| 640,00 PLN/1 l

Na bazie papainy, z delikatnymi drobinkami
bambusa. Łagodnie złuszcza, oczyszcza skórę,
poprawia jej koloryt i przywraca blask. Cera
staje się miękka, wygładzona i idealnie przygotowana do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
FM op3

Masa
perłowa
dodaje skórze
blasku.

KROK 1:

PLN

Papaina z papai
i drobinki bambusa
to podwójna moc
peelingująca – skóra
jest miękka i aksamitna
w dotyku.

dokładnie oczyść skórę
twarzy, szyi i dekoltu

SERUM REWITALIZUJĄCE
Revitalising serum
30 ml			

| 199,33 PLN/1 l

Bogata formuła oparta o kwas mlekowy,
który stymuluje odnowę komórek,
i roślinną glicerynę zapewniającą skórze
intensywne nawilżenie.
Do codziennej pielęgnacji cery normalnej,
mieszanej, tłustej oraz wrażliwej.

Kompleks
ceramidów
aktywnie wzmacnia
barierę lipidową
naskórka.

FM op1

48

29,90

na oczyszczoną skórę
nałóż skoncentrowane,
intensywnie działające
serum rewitalizujące

NOWA LEKKA
FORMUŁA!

NAWILŻAJĄCY ŻEL
DO MYCIA TWARZY
Moisturising face wash
150 ml			

KROK 3:

NOWOŚĆ

32,00

PLN
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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| 1500,00 PLN/1 l

Jego delikatna konsystencja błyskawicznie
się wchłania, pozostawiając skórę jędrną,
napiętą i elastyczną. Zawiera znany
z właściwości nawilżających ekstrakt
z orchidei, poprawiającą koloryt cery
masę perłową i wygładzającą drobne
zmarszczki elastynę. Zmarszczki stają się
mniej widoczne, a twarz nabiera blasku.
FM op4

45,00

PLN
49

OLŚNIEWAJĄCY

| 107,60 PLN/1 l

Łagodnie oczyszcza, pielęgnuje i wygładza skórę, nie naruszając jej naturalnej
bariery ochronnej. Zawiera odmładzający
ekstrakt z orchidei. Do każdego rodzaju
skóry, szczególnie suchej i wrażliwej.
FM oa2

26,90

BLASK

ODŻYWIENIE

I GŁĘBIA KOLORU

KAŻDEGO DNIA

AKSAMITNY PŁYN
DO KĄPIELI
Velvet bubble bath
250 ml			

TRIUMPH OF ORCHIDS COLLECTION

PLN

SATYNOWY OLEJEK
DO CIAŁA I WŁOSÓW

WITAMINOWA MGIEŁKA
DO CIAŁA

Satin body & hair oil
75 ml			

Vitamin body mist
75 ml			

| 332,00 PLN/1 l

Przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji
skóry i włosów – zabezpiecza przed
przesuszeniem. Ma lekką, nieobciążającą
włosów konsystencję, a rozpylony na
skórę natychmiast się wchłania, nadając
jej jedwabistą gładkość i miękkość.
FM oa1

24,90

PLN

| 238,67 PLN/1 l

Nawilża, pielęgnuje i poprawia kondycję
skóry, otulając ciało kwiatowym zapachem. Lekka, nietłusta formuła pozwala
na wielokrotną aplikację w ciągu dnia.
FM oa3

17,90

– dla osiągnięcia optymalnego
efektu stosuj razem!
Opracowane z myślą
o kompleksowej pielęgnacji
włosów farbowanych,
poddawanych częstym
zabiegom fryzjerskim.

PLN

Witaminowa
bomba:

Ekstrakt z alg
brunatnych
doskonale nawilża
i ujędrnia ciało.

SZAMPON + MASKA

A+E+F

MASKA DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH
Colour extend hair mask
200 ml			

| 170,00 PLN/1 l

Zachowuje głębię koloru i zapobiega jego
wypłukiwaniu. Z olejem arganowym,
sokami owocowymi, masłem shea
i ekstraktem z czerwonokrzewu (rooibos).
FM og2

34,00

PLN

Naturalny
polimer ochronny
sprawia, że włosy
są bardziej podatne
na stylizację i łatwo
się rozczesują.

SZAMPON DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH
Colour extend shampoo
200 ml			

| 124,50 PLN/1 l

Naturalna formuła na bazie delikatnych
substancji myjących łagodnie oczyszcza
i pielęgnuje włosy, nie podrażniając
skóry głowy. Chroni przed utratą
koloru i zapobiega elektryzowaniu.
FM og1

Olej arganowy
intensywnie
odżywia skórę
i włosy.
50

24,90
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TRIUMPH OF ORCHIDS COLLECTION

GOLD REGENESIS COLLECTION

PROFESJONALNA
PIELĘGNACJA

ZŁOTO
KOLOIDALNE

DŁONI I STÓP
W DOMOWYCH
WARUNKACH

Ekskluzywna linia Gold Regenesis została stworzona
po to, by skutecznie zwalczać oznaki starzenia.
Bogata formuła kosmetyków
jest oparta o unikalny składnik aktywny
– bioprzyswajalne złoto koloidalne.

Regeneration expert hands & feet mask
160 ml			 | 212,50 PLN/1 l

EKSTRAKT Z ORCHIDEI

posiada właściwości antyoksydacyjne i zapobiega
przedwczesnemu starzeniu się naskórka.

FORMUŁA
MŁODOŚCI
(40+)

FM od1

34,00

PLN
Do stosowania
na suchą skórę.
Przeznaczony do skóry
wrażliwej i spierzchniętej,
która źle znosi stosowanie
peelingów
mechanicznych.

Certyfikowany
olej arganowy
wspomaga utrzymanie
naturalnej bariery
lipidowej skóry.

PEELING AHA DO DŁONI I STÓP
Expert AHA hands & feet peel
160 ml				

| 205,63 PLN/1 l

Luksusowy peeling na bazie kwasów AHA zawartych w naturalnych
ekstraktach owocowych (10%). Puder z pestek moreli delikatnie masuje skórę, pobudzając mikrokrążenie, wzmacnia efekt wygładzenia.
FM od2
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32,90

PLN

Stosuj codziennie
przez miesiąc,
a efekt przerośnie

Twoje
oczekiwania!
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Innowacyjna
żelowa formuła!
Doskonale
się wchłania.

EFEKT:
jędrna,
odświeżona
i wygładzona
skóra.

Złoto koloidalne:
• niweluje istniejące
zmarszczki i zapobiega
powstawaniu nowych
• stymuluje syntezę kolagenu
i elastyny, dbając o odpowiednie
napięcie skóry
• wpływa na optymalne nawilżenie
• ułatwia wnikanie składników
aktywnych w głębsze warstwy
naskórka, zapewniając
intensywne odżywienie
• likwiduje przebarwienia
• przywraca skórze naturalny
blask i witalność
• aktywuje naturalny system
obronny skóry
www.fmgroup.pl

TONIK ODMŁADZAJĄCY
W ŻELU
Anti-ageing gel toner
150 ml			

Wygodne
opakowanie
z higieniczną
pompką.

NOWOŚĆ

Błyskawiczna odnowa:
Twoje dłonie i stopy odzyskają naturalną
miękkość i jedwabistą gładkość.

REGENERUJĄCA MASKA
DO DŁONI I STÓP

Intensywnie działająca maska – wystarczy
zaledwie 5 minut, aby zregenerować
oraz nawilżyć suchą, spierzchniętą,
a nawet zrogowaciałą skórę dłoni i stóp.

– TWÓJ SPRZYMIERZENIEC
W WALCE Z UPŁYWAJĄCYM CZASEM

| 240,00 PLN/1 l

Luksusowy kosmetyk przeznaczony do cery
dojrzałej. Jego łagodna, bezalkoholowa
formuła przywraca odpowiedni poziom pH,
aktywując funkcje obronne skóry. Zawiera
złoto koloidalne, które niweluje zmarszczki,
a w połączeniu z kwasem hialuronowym
zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia
skórze. Obecne w toniku resweratrol i witamina E chronią przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Woda różana koi i przywraca cerze młodzieńczy blask.
FM ot1

36,00

PLN
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GOLD REGENESIS COLLECTION

ALOE VERA COLLECTION

24 H

PIELĘGNACJA

ZŁOTO KOLOIDALNE

CODZIENNA PIELĘGNACJA
SKÓRY DOJRZAŁEJ

przyspiesza wnikanie składników
aktywnych w głębokie warstwy
skóry, pobudza produkcję
kolagenu i elastyny.

I UKOJENIE

(40+)

KREM ODMŁADZAJĄCY NA DZIEŃ
Anti-ageing day cream
50 ml				

U
APLIK

PLN

EM SZ
P

UŁK Ą

84,00

R
JK

AT

FM kd1

ZIELONY
CUD NATURY

| 1680,00 PLN/1 l

Wyraźnie spłyca zmarszczki, przywraca skórze elastyczność
i zapewnia jej optymalne nawilżenie.

Cenne właściwości aloesu są znane i wykorzystywane
od wieków. Przynosi ukojenie, nawilża i wycisza skórę.
Zawiera dobroczynne dla skóry witaminy, enzymy, minerały,
cukry i aminokwasy, które korzystnie wpływają na jej wygląd
i samopoczucie.

Przed
aplikacją

stonizuj
skórę.

KOLEKCJA ALOE VERA TO:
KREM
ODMŁADZAJĄCY
POD OCZY

KREM ODMŁADZAJĄCY NA NOC

Anti-ageing eye cream
20 ml				

Odżywia, nawilża i intensywnie regeneruje skórę, wygładzając zmarszczki i modelując owal twarzy podczas snu.

Anti-ageing night cream
50 ml				

| 3700,00 PLN/1 l

Przywraca delikatnej skórze wokół oczu sprężystość
i gładkość. Walczy z oznakami starzenia i przebarwieniami.
Przebadany pod nadzorem lekarza okulisty.
FM ko3

74,00

JAK
NAKŁADAĆ
KREM
POD OCZY?
54

PLN

FM kn2

• delikatne formuły i hipoalergiczna
kompozycja zapachowa
• kompleksowa pielęgnacja
• kosmetyki do każdego rodzaju skóry,
także wrażliwej i wymagającej szczególnego
traktowania
• produkty na bazie certyfikowanego aloesu
z czystych, bezpiecznych upraw

| 1680,00 PLN/1 l

84,00

PLN

RESWERATROL Z CZERWONYCH WINOGRON
wpływa na procesy naprawcze i chroni skórę przed
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Nie nakładaj go zbyt blisko
oka. Najlepiej nanieś niewielką
ilość kremu na wysokości
kości oczodołowej i wykonaj
opuszkami kilka wolnych okrążeń wokół oczu, pobudzając
mikrokrążenie skóry.

Następnie delikatnie wklep
krem opuszkami palców, kierując się od zewnętrznego kącika
ku wewnętrznemu (chyba że
chcesz zlikwidować poranne
opuchnięcia – wtedy zrób to
w odwrotnym kierunku).

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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Zanieczyszczone środowisko,
niekorzystne czynniki zewnętrzne,
zła dieta – Twoja skóra musi się
bronić. Pierwszą pomocą będzie
dla niej ukojenie, jakie daje
cenny aloes.

ALOE VERA COLLECTION

PODARUJ SKÓRZE

CODZIENNIE

UKOJENIE

Podążaj za naszymi wskazówkami:

Umyj twarz
1 PIANKĄ DO MYCIA 		
TWARZY.

Jeśli masz cerę normalną,
mieszaną lub tłustą,
2 dwa razy w tygodniu
stosuj MASECZKĘ DO
TWARZY PEEL-OFF.

Przywróć odpowiednie
pH TONIKIEM
DO TWARZY, który
3
doskonale usunie
również resztki
maseczki.

PIĘKNIEJSZA

PIANKA DO MYCIA TWARZY
Facial cleansing foam
150 ml				

Z NATURALNYMI
FILTRAMI UV

| 180,00 PLN/1 l

Łagodna, ale skuteczna i bogata w składniki nawiżające – idealna do codziennej pielęgnacji! Zmywa makijaż i usuwa zanieczyszczenia, a Twoja skóra jest
odświeżona, ukojona i doskonale nawilżona.
FM av1

27,00

PLN

ŻEL-KREM DO TWARZY
Facial gel-cream
50 ml			

MASECZKA
DO TWARZY PEEL-OFF

Peel-off facial mask
50 ml			

Wyjątkowo lekki, szybko się wchłania. Intensywnie nawilża, odżywia i koi skórę. Nadaje jej
aksamitną miękkość i świeży, zdrowy wygląd.
Doskonale nadaje się pod makijaż.

| 458,00 PLN/1 l

FM av4

25,00

Delikatnie złuszcza martwy naskórek, doskonale
oczyszcza i zwęża pory. Zapobiega świeceniu
się skóry, nadaje jej miękkość, elastyczność
i uczucie przyjemnego odświeżenia. Z łagodzącym ekstraktem z jaśminu oraz regulującym
wydzielanie sebum wyciągiem z kory drzewa
Enantia chlorantha.
FM av2

22,90

PLN

PLN

Hipoalergiczny.

POCZWÓRNA
SIŁA ŁAGODZĄCA:

aloes + pantenol + bisabolol
+ ekstrakt z jaśminu

ŻEL-KREM DO TWARZY
4 dostarczy skórze
składników aktywnych.

TONIK DO TWARZY
Facial toner
150 ml			

Hipoalergiczna
formuła!

| 500,00 PLN/1 l

Do cery
normalnej,
mieszanej,
tłustej.

| 160,00 PLN/1 l

Przywraca skórze właściwe pH oraz zapewnia
jej odpowiedni poziom nawilżenia. W postaci
wygodnej w użyciu, delikatnej mgiełki.
FM av3

24,00

PLN
Bezalkoholowy
i hipoalergiczny.

56

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl

57

ALOE VERA COLLECTION

NOWOŚĆ

KOMFORT

KUFEREK NA KOSMETYKI*

I OCHRONA

Cosmetic box
Funkcjonalny i pojemny kuferek z praktycznym uchwytem
oraz dodatkową kieszenią wewnętrzną na drobiazgi. Wykonany z wytrzymałej i łatwej do utrzymania w czystości tkaniny.
O wymiarach dostosowanych do oferty produktowej
FM GROUP.
19 cm

EMULSJA DO HIGIENY INTYMNEJ
26 c
m

Intimate hygiene wash
200 ml				

| 99,50 PLN/1 l

19,90

INTENSYWNA
REGENERACJA

Długość: 26 cm
Szerokość: 17 cm
Wysokość: 19 cm

FM g268

Wzmacnia naturalną barierę ochronną okolic intymnych i przywraca
im odpowiednie pH. Łagodzi podrażnienia, nawilża oraz zmniejsza
ryzyko wystąpienia infekcji. Delikatnie myje, zapewnia uczucie czystości
i świeżości. Hipoalergiczna formuła przebadana pod nadzorem ginekologa.
FM av5

m
17 c

ß-GLUCAN ACTIVE COLLECTION

37,90

PLN

DOBROCZYNNY
BETA-GLUKAN Z OWSA

*Dostępny tylko
do wyczerpania zapasów.

PLN

Natura kryje w sobie największe skarby. Sięgamy po nie dla
Ciebie! Jednym z największych odkryć ostatnich lat jest działanie
przeciwzmarszczkowe i zdolność do wyjątkowo głębokiego wnikania
w skórę beta-glukanu, czyli polisacharydu zawartego w owsie.
Już w starożytności był on stosowany jako środek kojący
podrażnienia skóry i leczący płytkie otarcia.
SKUTECZNOŚĆ BETA-GLUKANU ZOSTAŁA
POTWIERDZONA LICZNYMI BADANIAMI:
• zapewnia skórze optymalne nawilżenie
• pobudza produkcję kolagenu, przez co działa
odmładzająco i przeciwstarzeniowo
• regeneruje suchą skórę, łagodzi podrażnienia,
wspomaga procesy gojenia
• uelastycznia i napina skórę, sprawiając, że staje
się sprężysta i gładka

Kwas
mlekowy
przywraca
fizjologiczne
pH.

• jest naturalnym czynnikiem zabezpieczającym przed
promieniowaniem UV

Polecana również dla

kobiet w ciąży,
po porodzie i nastolatek.

SERUM DO TWARZY
Ekstrakt
z żurawiny
chroni przed
infekcjami dróg
moczowych.

58

POZNAJ MOC ALOESU!
•
•
•
•
•
•

Bogata
formuła:
beta-glukan
z owsa,
srebro koloidalne,
olej kokosowy,
witamina C.

łagodzi podrażnienia
działa nawilżająco i zmiękczająco
redukuje zaczerwienienia
wspomaga regenerację tkanek
walczy z wolnymi rodnikami
poprawia elastyczność
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl

Face serum
30 ml

		

| 2040,00 PLN/1 l

Nowoczesny, intensywnie działający kosmetyk do każdego rodzaju skóry, szczególnie polecany do cery z problemami trądzikowymi, wrażliwej,
zmęczonej i przesuszonej. Przeznaczone do regularnego stosowania
w zastępstwie kremu, najlepiej rano i wieczorem, jak również
na wybrane miejsca na twarzy i ciele, wymagające specjalnej
pielęgnacji. Nie zawiera alergenów.
FM sr1

61,20

PLN
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ß-GLUCAN ACTIVE COLLECTION

W ODPOWIEDZI
NA POTRZEBY

JEŚLI TWOJA SKÓRA

JEST SUCHA I ODWODNIONA,
WYBIERZ:

TWOJEJ
SKÓRY

KREM NAWILŻAJĄCY
Moisturising face cream
30 ml				

| 1926,67 PLN/1 l

Głęboko nawilża skórę, która z każdym dniem odzyskuje witalność i zdrowy
wygląd. Beta-glukan z owsa wspomaga syntezę kolagenu, kwas hialuronowy, mleczan sodu i gliceryna zapobiegają przesuszeniu skóry, a estry
wyższych kwasów tłuszczowych odbudowują płaszcz lipidowy naskórka.
FM kn1

JEŚLI TWOJEJ
SKÓRZE

BRAKUJE SPRĘŻYSTOŚCI
LUB MASZ SKÓRĘ
MIESZANĄ, WYBIERZ:
KREM PÓŁTŁUSTY
Semi-rich face cream
30 ml
| 1926,67 PLN/1 l
Zawiera składniki odżywcze
i regenerujące oraz delikatnie
natłuszczające. Beta-glukan
aktywnie odbudowuje skórę
i ją uelastycznia, estry wyższych kwasów tłuszczowych
pomagają utrzymać właściwy
poziom nawilżenia naskórka,
a olej kokosowy i masło shea
przywracają jędrność.
FM kp1

Połączone działanie

mleczka,
toniku
oraz preparatu do demakijażu oczu.

JEŚLI TWOJA
SKÓRA

JEST PRZESUSZONA
I PODRAŻNIONA, WYBIERZ:

Przebadana pod nadzorem
lekarza okulisty.

KREM TŁUSTY
Rich face cream
30 ml
| 1926,67 PLN/1 l
Doskonale dobrane składniki
pielęgnacyjne natłuszczają
skórę i tworzą na jej
powierzchni warstwę
ochronną, zabezpieczając
przed wysuszeniem
i działaniem czynników
zewnętrznych.

EMULSJA DO DEMAKIJAŻU 3 W 1
3 in 1 facial cleanser
200 ml				

| 159,50 PLN/1 l

Wyjątkowo łagodna, hipoalergiczna formuła o lekkiej
konsystencji. Doskonale zmywa makijaż, także
wodoodporny, skutecznie usuwa zanieczyszczenia i tonizuje,
pozostawiając twarz gładką i odżywioną.
Nie wymaga spłukiwania.
FM ed1

60

31,90

PLN

Siła
składników:
beta-glukan z owsa,
pantenol,
olej ze słodkich migdałów,
witamina E,
hydrolat oczarowy,
ekstrakt z róży
stulistnej.

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Jak stosować krem na dzień?
Na początek dokładnie oczyść twarz żelem
lub emulsją do demakijażu 3 w 1. Nakładając
krem na dzień, zacznij od szyi i wmasuj krem,
kierując się w górę, ku brodzie. Skóra szyi pozostanie wtedy dłużej jędrna i napięta. Podobnie
postępuj, rozprowadzając krem na twarzy:
ruchy kieruj ku skroniom, a nie ku brodzie.
Przed wykonaniem makijażu, nałożeniem bazy
lub fluidu, odczekaj kilka minut, aż krem się
wchłonie. Dzięki temu makijaż będzie trwalszy.
www.fmgroup.pl

FM kt1

Każdy krem za:

57,80 PLN
61

ß-GLUCAN ACTIVE COLLECTION

CZY WIESZ, ŻE…

Beta-glukan z owsa dobrze wnika w skórę,
penetrując nawet głębokie warstwy skóry
właściwej, i ułatwia działanie innych
składników aktywnych zawartych
w kosmetykach.

DO ZADAŃ
SPECJALNYCH
REGENERUJĄCO-ODŻYWCZY
KREM DO RĄK

CODZIENNA
PIELĘGNACJA
NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY
KREM DO RĄK

SPA SENSES COLLECTION
NAWILŻAJĄCY
BALSAM
DO CIAŁA
Moisturising body balm
300 ml
| 119,67 PLN/1 l
Nawilża i odżywia skórę,
nadając jej jędrność
i elastyczność. Do pielęgnacji
każdego rodzaju skóry.
FM bn1

35,90 PLN

Regenerating & nourishing
Moisturising & smoothing
hand cream
hand cream
50 ml
| 598,00 PLN/1 l 50 ml
| 598,00 PLN/1 l
Stworzony w odpowiedzi na
potrzeby przesuszonej, bardzo
zniszczonej skóry rąk stale narażonych na działanie szkodliwych
czynników zewnętrznych.
Intensywnie odżywia i wygładza
skórę oraz poprawia kondycję
paznokci, nadając im zdrowy
i zadbany wygląd.

Długotrwale nawilża i koi skórę
dłoni, sprawiając, że staje się
aksamitnie gładka w dotyku.
Systematycznie stosowany
poprawia koloryt skóry
i wzmacnia matowe,
kruche paznokcie.

CHWILA
RELAKSU

ZACHWYCAJĄCE
EFEKTY:
widoczne stopniowe
ustępowanie zmian cellulitowych już po 4 tygodniach
stosowania!*

FM kr3

DOMOWY RYTUAŁ
ODPRĘŻENIA

FM kr2

ANTYCELLULITOWY
BALSAM
DO CIAŁA

Spa to nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, ale również relaks dla zmęczonego ciała
i ukojenie zmysłów. Paniom polecamy wyjątkowe aromaty wanilii, brzoskwini,
kwiatu wiśni i werbeny, a panom – zmysłową paczulę.

Anticellulite body balm
300 ml
| 133,00 PLN/1 l

Doskonała
formuła:
beta-glukan,
olej ryżowy,
olej rycynowy,
alantoina.

Każdy krem za:
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29,90 PLN

Czy wiesz, że…

Zawiera unikalny kompleks
Anticellulite Forte, który
modeluje sylwetkę i wzmacnia
tkanki. Regularnie stosowany
stopniowo redukuje efekt
tzw. skórki pomarańczowej,
w widoczny sposób
wysmuklając uda, biodra,
pośladki i okolice brzucha.
FM cel1

39,90 PLN
* Badanie przeprowadzone
przez niezależne laboratorium na grupie 28 kobiet
w wieku 29-49 lat w okresie
4 tygodni.

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Opakowania kolekcji Spa Senses zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie
designerskim Art of Packaging. Kosmetyki zostały również wyróżnione godłem
Superprodukt 2011 Czytelniczek „Świata Kobiety”, a peeling solny do ciała został
okrzyknięty Hitem Dekady przez klientów FM GROUP.

Werbena

Brzoskwinia

Kwiat wiśni

Wanilia

Paczula

Ma świeży, cytrusowy
zapach, który zmniejsza
uczucie zmęczenia,
rozluźnia, koi zmysły.
Ten intensywny aromat
pochodzi z liści krzewów
werbeny cytrynowej,
zwanej lippią trójlistną.

Posiada słodki, soczysty
aromat, który dodaje
optymizmu. To
prawdziwy zapach lata.
W starożytnych Chinach
owoc brzoskwini był
otaczany czcią.

To kojarzony z wczesną
wiosną, słoneczny zapach radości. Subtelny,
urzekający aromat
relaksuje i wprawia
w dobry nastrój.

To prawdziwa słodycz
tropików. Jej ciepła, balsamiczna woń pomaga
regenerować siły, co jest
zasługą aromatycznej
waniliny, zawartej
w roślinnych strąkach.

Posiada przyjemny,
ziołowo-ziemny aromat,
który łagodzi stres
i odświeża. Zapach
ten jest szczególnie
polecany dla mężczyzn.
Przeniesie Cię do
tropikalnych krajów Azji.

www.fmgroup.pl
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TWÓJ

PACHNĄCY
PROGRAM

Bath salt
600 g 				

2

3

| 33,50 PLN/1 kg

Naturalna sól morska z wybrzeży Brazylii, bogata w wapń, magnez,
brom, jod, potas i żelazo, wzmacnia i uelastycznia skórę. Cudowny
relaks w pachnącej kąpieli.

20,10

PIELĘGNACJI
CIAŁA

1

SPA SENSES COLLECTION

SÓL DO KĄPIELI

Wybierz zestaw
kosmetyków
Spa Senses
o ulubionym zapachu.
Napełnij wannę ciepłą
wodą, wsyp odrobinę
soli do kąpieli i zapal
świecę zapachową.
Sól wzmacnia i uelastycznia skórę,
a jej przyjemny zapach
działa odprężająco.
Spieszysz się?
Z naszym żelem Spa
Senses nawet prysznic
może być relaksujący.
Na zwilżone
i oczyszczone
po kąpieli ciało
nałóż niewielką ilość
peelingu solnego.
Wcieraj go okrężnymi
ruchami, delikatnie
masując. Peeling
sprawi, że skóra stanie
się gładka, jędrna
i miła w dotyku.
Następnie dokładnie
opłucz ciało ciepłą
wodą i wytrzyj do
sucha.

PLN

FM 01s werbena
FM 02s brzoskwinia
FM 03s kwiat wiśni
FM 04s wanilia
FM 05s paczula

ŚWIECA ZAPACHOWA

FM pl03 kwiat wiśni
FM pl04 wanilia
FM pl05 paczula

PEELING SOLNY DO CIAŁA

Scented candle
430 g 				

| 46,74 PLN/1 kg

Idealne dopełnienie serii Spa Senses. Roztacza przyjemny aromat
i pomaga stworzyć niepowtarzalny nastrój.

20,10

Salt body scrub
250 ml 				

FM sw01 werbena
FM sw02 brzoskwinia
FM sw03 kwiat wiśni
FM sw04 wanilia
FM sw05 paczula

| 133,20 PLN/1 l

Kryształki soli delikatnie oczyszczają skórę, by stała się aksamitnie gładka i miła w dotyku. Łagodny olejek nawilża i lekko
natłuszcza ciało.

PLN

Po kąpieli możesz
zastosować masło do
ciała, które doskonale
nawilża i odżywia.
Zawarte w nim masło
shea oraz masło
kakaowe sprawiają,
że skóra staje się
zachwycająco miękka,
sprężysta i gładka.
64

Zawarte w peelingu
kryształki soli usuwają
martwe komórki naskórka,
a warstwa olejowa nawilża
i delikatnie natłuszcza. Dzięki silnemu
działaniu ścierającemu kryształków soli
peeling pobudza mikrokrążenie
i oczyszcza naskórek z toksyn.
Dodatkowo składniki mineralne,
w które obfituje sól, popraFM pl01 werbena
wiają kondycję skóry.
FM pl02 brzoskwinia

33,30
MASŁO DO CIAŁA
Body butter
250 ml 			

| 139,60 PLN/1 l

Powstało z myślą o relaksujących zabiegach
pielęgnacyjnych w zaciszu domowej łazienki.
Ma zmysłowo kremową konsystencję. Zawiera
odżywcze masło shea, masło kakaowe, olej
z orzechów makadamia i olej lniany.

34,90
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

PLN

www.fmgroup.pl

PLN

FM sm01 werbena
FM sm02 brzoskwinia
FM sm03 kwiat wiśni
FM sm04 wanilia
FM sm05 paczula

65

SPA SENSES COLLECTION

BODY SIGN COLLECTION

POBUDŹ ZMYSŁY

ZAPACHEM

I DOBRZE
ROZPOCZNIJ DZIEŃ
ŻEL POD PRYSZNIC
Shower gel
250 ml 				

| 80,40 PLN/1 l

Zawiera prowitaminę B5, która sprawia, że skóra staje się
odżywiona i nawilżona. Z aromatycznym żelem Spa Senses
odkryjesz, że prysznic to coś więcej niż tylko mycie się.

FM 001g werbena
FM 002g brzoskwinia
FM 003g kwiat wiśni
FM 004g wanilia
FM 005g paczula

20,10

PROSTO
Z NATURY

PLN

BĄDŹ ECO –
WYBIERZ BODY SIGN!
Życie w zgodzie z naturą i biologicznym rytmem organizmu
to nie tylko dieta i dbanie o formę. Pokochaj serię Body Sign.
To kosmetyki naturalne, bogate w składniki, które rozpieszczają
Twoją skórę: masło shea, olej kokosowy, olej ze słodkich
migdałów, olej ryżowy, olej z nasion ogórecznika lekarskiego.
Część z nich doceniła nawet organizacja promująca weganizm,
gdyż nie zawierają żadnych składników odzwierzęcych.

Czy wiesz, że…

Kosmetyki Body Sign nie zawierają syntetycznych konserwantów, więc
są bardziej narażone na działanie czasu i wymagają przechowywania
w niskiej temperaturze. Konsekwencją naturalnych składów są krótsze
terminy przydatności do użycia.

CZY WIESZ, ŻE…

Poranny prysznic pobudza nasz umysł,
zwiększa koncentrację i poprawia
samopoczucie.
66

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

www.fmgroup.pl
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BODY SIGN COLLECTION

STYL
ŻYCIA

Czerpiemy z natury to, co najlepsze,
by dać Ci to, czego potrzebujesz!

| 1260,00 PLN/1 kg

Kusząca miękkość płynąca z połączenia
trzech naturalnych olejów: kokosowego,
ryżowego, ze słodkich migdałów. Rozkosz
dla ust!
FM bs05 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs25 czarne porzeczki ze śmietanką

NATURALNE MYDŁO
Natural soap
140 g

Zawiera wysokiej jakości składniki naturalne, które nawilżają
i odżywiają skórę, sprawiając, że staje się ona jędrna i elastyczna.
Kryształki cukru dokładnie oczyszczają skórę, a kawałki suszonych
owoców przyjemnie masują ciało, pobudzając mikrokrążenie.
FM bs03 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs23 czarne porzeczki ze śmietanką

FM bs02 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs22 czarne porzeczki ze śmietanką

16,90
po
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PLN
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NATURALNY MUS DO CIAŁA
Natural body mousse
180 ml 				

| 255,00 PLN/1 l

Aksamitny mus kryje moc odżywczych olejów i masła shea,
bogatego w witaminy, minerały i kwasy tłuszczowe, które wnikają
w głąb skóry, zmiękczają ją i uelastyczniają.
FM bs04 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs24 czarne porzeczki ze śmietanką

45,90

PLN

Prosto
z natury:
masło shea,
olej kokosowy,
olej z nasion ogórecznika
lekarskiego,
olej ze słodkich
migdałów.

ra
tu

Stosuj dwa razy w tygodniu.

ó

PLN

18,90

| 120,71 PLN/1 kg

Uwodzi fascynującym zapachem
i oryginalnym wyglądem. Wykonane ręcznie
z najwyższej jakości składników naturalnych.
Doskonale nawilża, dzięki obecności
gliceryny pochodzenia roślinnego,
i skutecznie łagodzi podrażnienia za
sprawą wysokiej zawartości soku z aloesu.

| 243,89 PLN/1 l

43,90

Natural lip balm
15 g

Kosmetyki przechowuj w temperaturze 4-25°C.

NATURALNY CUKROWY PEELING
DO CIAŁA
Natural sugar body scrub
180 ml 				

NATURALNY BALSAM
DO UST

CZY WIESZ, ŻE…

Regularne wykonywanie
peelingu jest kluczem
do zachowania gładkości
i jędrności skóry.
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BODY SIGN/SKIN LAB COLLECTION

DLA CIAŁA
I DUCHA

SKIN LAB COLLECTION

Aromatyczny masaż na ciepło
działa na wszystkie zmysły. Pobudza
mikrokrążenie, niweluje zmęczenie
i relaksuje, a skóra staje się gładka,
miękka i pachnąca. To kojący eliksir
dla ciała i ducha.

W ZGODZIE
Z NATURĄ

NATURALNE MASŁO DO CIAŁA NA GORĄCO

NATURALNY ŻEL
POD PRYSZNIC

Natural warm body butter
65 g 				

Natural body wash
200 ml

| 767,69 PLN/1 kg

Stworzone z najwyższej jakości naturalnych składników, takich jak olej
kokosowy i olej ze słodkich migdałów, które regenerują skórę i zapobiegają
utracie przez nią wilgoci. Odżywcze masło shea intensywnie nawilża i koi,
a także chroni przed działaniem czynników zewnętrznych i opóźnia proces
starzenia. Zawarty w maśle naturalny wosk pszczeli odbudowuje płaszcz lipidowy
naskórka, sprawiając, że skóra staje się gładka, sprężysta i miła w dotyku.
Płomień świecy zamienia kosmetyk w ciepły i aromatyczny olejek do masażu.

Do aplikowania
na ciepło.

FM bs01 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs21 czarne porzeczki ze śmietanką
FM sl13 męski, drzewno-owocowy aromat

49,90

| 109,50 PLN/1 l

Zawiera łagodne, niskopieniące substancje
myjące oraz roślinną glicerynę, która głęboko
i długotrwale nawilża skórę, pomagając
w utrzymaniu jej naturalnej, hydrolipidowej bariery ochronnej. Hydrolizat protein
owsa dba o odpowiednią kondycję skóry
i skutecznie ją odżywia, a prowitamina B5
łagodzi podrażnienia i sprawia, że skóra staje
się miękka, gładka i elastyczna.
FM sl15

21,90

PLN

PLN

Zawiera
wysokiej jakości
certyfikowane składniki
pochodzenia
roślinnego.

KIERUJ SIĘ
INSTYNKTEM – WYBIERZ TO,
CO NAJLEPSZE
SPECJALNIE DLA MĘŻCZYZN

Zmęczony codzienną bieganiną poszukujesz
nowoczesnych i skutecznych rozwiązań?
Mamy dla Ciebie linię kosmetyków Skin Lab,
przeznaczonych do intensywnej pielęgnacji
nawet najbardziej wymagającej skóry.
Skin Lab to kosmetyki o oryginalnym drzewno-owocowym zapachu stworzone z najwyższej
jakości składników. Właśnie po to, by
jeszcze lepiej zatroszczyć się
o Twoją skórę.
Baza
organiczna
certyfikowana
przez Soil
Association.
Natural soap bar
100 g 				

JAK STOSOWAĆ?
Uwaga!

Naturalne masło do ciała
może ulec krystalizacji,
co nie wpływa na jakość
ani na właściwości produktu.
70

| 129,00 PLN/1 kg

Wykonane ręcznie z najwyższej jakości składników naturalnych,
nie zawiera sztucznych barwników. Wysoka zawartość roślinnej
gliceryny zapewnia bardzo dobre nawilżenie skóry, a sok z aloesu
w połączeniu z olejem kokosowym łagodzi podrażnienia.

Zapal knot i poczekaj, aż masło zacznie się rozpuszczać.
Następnie zdmuchnij płomień i upewnij się, że temperatura kosmetyku
nie jest zbyt wysoka. Stosuj do masażu ciała, dłoni i stóp, nanosząc
bezpośrednio na skórę lub najpierw na dłoń. Pozostałą część kosmetyku
pozostaw w pojemniku do stężenia i kolejnej aplikacji.
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

NATURALNE MYDŁO

FM sl11

www.fmgroup.pl

12,90

PLN
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SKIN LAB COLLECTION

REFRESHING COLLECTION MAN

DLA

PODSTAWA
MĘSKIEJ
PIELĘGNACJI

WYMAGAJĄCYCH
KREM DO TWARZY
O EFEKCIE MATUJĄCYM

Bogactwo
składników:
olej ze słodkich migdałów,
olej kokosowy,
masło shea, wosk pszczeli,
olej z nasion słonecznika,
olej z awokado.

Mattifying effect face cream
30 ml
| 963,33 PLN/1 l
Stworzony z myślą o codziennej pielęgnacji
skóry potrzebującej natychmiastowego
zmatowienia i wygładzenia. Kwas hialuronowy i witamina E stymulują odbudowę
naturalnej warstwy ochronnej naskórka,
a aloes działa kojąco i przeciwzapalnie.

Ekstrakt
z liści aloesu
działa nawilżająco
i regenerująco.

FM sl12

28,90

PLN

ABY GOLENIE
POSZŁO GŁADKO…

Bez podrażnień, wrastających włosków,
uczucia wysuszenia – zadbaj o swoją
skórę w trakcie golenia i po nim.

Działaj jak profesjonalista!

1. Opłucz twarz ciepłą wodą, a następnie
pokryj zarost pianką do golenia o swoim
ulubionym zapachu. Upewnij się, że pianka
jest dokładnie rozprowadzona.
2. Przystąp do golenia.
Ruchy maszynką powinny być
zdecydowane – długie i posuwiste.

NATURALNY
KREM DO CIAŁA
Natural body cream
130 g

			

| 330,00 PLN/1 kg

Alantoina
łagodzi podrażnienia
i przyspiesza
gojenie się ran.

Z ekstraktem z awokado, który jest bogaty w witaminy A, B, C, E i PP, intensywnie
nawilża i pielęgnuje przesuszoną skórę, poprawiając jej wygląd. Olej migdałowy
i masło shea wygładzają naskórek, a olej kokosowy działa łagodząco i spowalnia
proces starzenia się skóry. Zawarte w oleju słonecznikowym sole mineralne
i nienasycone kwasy tłuszczowe poprawiają kondycję skóry. Doskonale sprawdza
się w pielęgnacji całego ciała, w szczególności przesuszonych łokci i kolan.
FM sl14

72

			

www.fmgroup.pl

| 88,60 PLN/1 l

Skutecznie zmiękcza zarost i ułatwia perfekcyjne golenie, dając uczucie
gładkości, świeżości i dobrze wypielęgnowanej skóry twarzy.
Dostępne zapachy FM: p052

42,90 PLN
Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

PIANKA DO GOLENIA
Shaving foam
250 ml

22,15 PLN
73

REFRESHING COLLECTION MAN

BODY CARE COLLECTION MAN

PACHNĄCA
PIELĘGNACJA

CODZIENNY KOMFORT

DLA NIEGO
3.Opłucz twarz chłodną wodą,
a następnie zastosuj wodę po
goleniu o zapachu Twojej ulubionej
wody perfumowanej FM GROUP.
Jeśli masz wrażliwą i skłonną do
podrażnień skórę, wybierz balsam
po goleniu. Zawarty w nim sok
z aloesu złagodzi zaczerwienienia
i da Ci uczucie delikatnego
orzeźwienia.

WODA PO GOLENIU
After shave
100 ml

Intensywnie pachnąca woda po goleniu
to doskonałe zwieńczenie perfekcyjnego
golenia. Chłodzący mentol przynosi
przyjemne orzeźwienie, a alantoina
koi podrażnioną skórę.

18,90

| 498,00 PLN/1 l

Zawiera składniki kojące i nawilżające
podrażnioną po goleniu skórę twarzy,
a przy tym dobrze się wchłania, zapewniając
komfort przez cały dzień.
Dostępne zapachy FM: b052, b134, b199

Odżywczy
olej makadamia,
bogaty w kwasy omega
6, 7 i 9, głęboko nawilża
skórę, nadaje jej
przyjemną miękkość
i gładkość.

24,90

MĘSKI
WYBÓR

Dostępne zapachy FM:
s043, s052, s056, s064, s110, s134, s199

BALSAM PO GOLENIU
After shave balm
50 ml

| 189,00 PLN/1 l

PLN

NOWOŚĆ

Działaj jak profesjonalista!

PLN

BEZZAPACHOWY
ANTYPERSPIRANT W KULCE
UNISEX

O zapachach
najpopularniejszych
wód perfumowanych

Fragrance-free antiperspirant roll-on
50 ml
| 338,00 PLN/1 l
Bezzapachowy, uniwersalny roll-on można
połączyć z dowolnym zapachem perfum.

PERFUMOWANY
KREM DO RĄK
Ze zmiękczającym
mocznikiem!

Perfumed hand cream
100 ml

FM 00t
| 159,00 PLN/1 l

Bogaty w witaminy A i B5 oraz w substancje
o silnych właściwościach nawilżających
i ochronnych.

16,90

PLN

Dostępne zapachy FM: 52n, 134n

15,90

PLN

PERFUMOWANY
ANTYPERSPIRANT
W KULCE
Perfumed antiperspirant roll-on
50 ml
| 338,00 PLN/1 l

Pantenol
skutecznie
regeneruje skórę,
odbudowując
jej barierę
ochronną.
74

Alantoina
łagodzi podrażnienia
i przyspiesza
gojenie się ran.

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Nie brudzi
ubrań.

Unikalna formuła likwiduje skutki
nadmiernej potliwości, a kompozycje
perfumeryjne idealnie współgrają
z wodami perfumowanymi. Zapewnia
poczucie komfortu i świeżości.
Dostępne zapachy FM:
43t, 52t, 56t, 64t, 110t, 134t, 199t

16,90

www.fmgroup.pl

PLN

Długotrwała
ochrona przed
przykrym
zapachem.

75

BODY CARE COLLECTION MAN
Do
codziennego
stosowania.

BODY CARE COLLECTION WOMAN

PACHNĄCY
I ZADBANY

PACHNĄCA
PIELĘGNACJA

PERFUMOWANY
ŻEL POD PRYSZNIC

PERFUMOWANY BALSAM DO CIAŁA

Perfumed shower gel
200 ml

| 84,50 PLN/1 l

Starannie oczyszcza ciało, pozostawiając
na nim zmysłowy zapach najpiękniejszych
wód perfumowanych. Zawiera działający
nawilżająco i regenerująco pantenol.
Dostępne zapachy FM:
43e, 52e, 56e, 64e, 110e, 134e, 199e

16,90

PLN

PERFUMOWANY
BALSAM DO CIAŁA
Perfumed body balm
200 ml

| 109,50 PLN/1 l

Nadaje skórze piękny zapach współgrający
z nutami wód perfumowanych.
Wzbogacony o substancje nawilżające skórę,
m.in. pantenol, witaminę E i alantoinę.
Dostępne zapachy FM: 52m, 199m

21,90

PLN

DLA NIEJ

Perfumed body balm
200 ml

TWOJA CODZIENNA
DAWKA ULUBIONYCH
PERFUM
Kosmetyki stosujemy po kolei, zaczynając
od użycia pachnącego żelu podczas kąpieli lub prysznica,
który pozostawi na skórze delikatny zapach.
Zapach ten warto po wytarciu ciała wzmocnić
nawilżającym perfumowanym balsamem do ciała
oraz perfumami do włosów. Zabiegi pielęgnacyjne
kończymy użyciem perfum, nakładanych
w miejscach, w których szybciej krąży krew,
takich jak nadgarstki, szyja, dekolt,
zgięcia łokci i kolan.

| 109,50 PLN/1 l

Aksamitny balsam otula skórę aurą najpiękniejszych perfum.
Zawiera składniki nawilżające i aktywnie regenerujące. Wzmacnia
zapach Twoich ulubionych perfum. Z witaminą E, B5 i alantoiną.
Dostępne zapachy FM: 05m, 10m, 21m, 23m, 33m, 81m, 97m,
101m, 173m
Dostępne próbki balsamu FM: 23m, 33m, 81m

21,90

PLN

Wzmacnia
zapach Twoich
ulubionych
perfum!

PERFUMOWANY ŻEL POD PRYSZNIC
Perfumed shower gel
200 ml

| 84,50 PLN/1 l

Rozpieszcza zmysły jedwabistą konsystencją i pięknym zapachem.
Delikatnie oczyszcza ciało, pozostawiając na nim mgiełkę
ulubionych perfum.
Dostępne zapachy FM:
05e, 10e, 18e, 21e, 23e, 25e, 33e, 81e, 97e, 98e, 101e, 173e

16,90

PERFUMY DO WŁOSÓW

Cudownie trwały zapach

Hair fragrance
50 ml

Nakładanie zapachu warstwami, czyli layering, to łatwy
sposób na przedłużenie trwałości perfum. Polega on
na stosowaniu perfum i kosmetyków o tej samej nucie
zapachowej – zwykle są to żel pod prysznic i balsam
do ciała. Dzięki intensyfikacji zapachu piękny aromat jest
wyczuwalny na całym ciele, a jego trwałość – jeszcze
większa. Sprawdź, jaki pachnący zestaw stworzysz dla
swojego zapachu, w tabeli na str. 87.

| 378,00 PLN/1 l

Sprawiają, że z każdym ruchem uwalnia się zmysłowy zapach
perfum. Specjalnie dobrane polimery delikatnie utrwalają fryzurę
i nadają połysk, a ceramidy odbudowują i wygładzają włosy.
W formie wygodnego sprayu, który możesz nosić w torebce.
Dostępne zapachy FM: 18w, 33w, 81w, 147w*, 173w

18,90

*Dostępny tylko do wyczerpania zapasów.
76

PLN
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NOWOŚĆ
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BODY CARE COLLECTION WOMAN

HAIR CARE COLLECTION

O ZAPACHACH
WSPÓŁGRAJĄCYCH
Z NAJPOPULARNIEJSZYMI
PERFUMAMI
PERFUMOWANY
KREM DO RĄK I PAZNOKCI
Perfumed hand & nail cream
100 ml
| 139,00 PLN/1 l
Bogaty w witaminy i składniki nawilżające,
jest idealny do codziennej pielęgnacji dłoni
i paznokci. Pozostawia dyskretny aromat
najpiękniejszych perfum FM.
Dostępne zapachy FM: 33n, 81n, 98n, 173n

13,90

PLN

PIELĘGNACJA
WŁOSÓW
SZAMPON
DO WŁOSÓW
SUCHYCH
I ZNISZCZONYCH

ODŻYWKA
DO WŁOSÓW
SUCHYCH
I ZNISZCZONYCH

Dry and damaged hair shampoo

Dry and damaged hair conditioner

200 ml

150 ml

| 98,50 PLN/1 l

STOSUJ

| 111,00 PLN/1 l

Z ekstraktem z alg czerwonych
i pantenolem.
Efekt: zregenerowane
i zdrowo wyglądające włosy.

Z ekstraktem z alg i sokiem
z aloesu oraz proteinami
pszenicy i ceramidami A2.
Spłukiwana.

FM w09

FM w11

W DUECIE!

19,70 PLN 16,65 PLN

PERFUMOWANY
ANTYPERSPIRANT
W KULCE
Perfumed antiperspirant roll-on
50 ml
| 338,00 PLN/1 l
Dzięki połączeniu właściwości antyperspirujących z kompozycją zapachową zapewnia
poczucie komfortu i świeżości. Idealny dla
kobiet aktywnych, dynamicznych.

STOSUJ

Dostępne zapachy FM:
05t, 18t, 23t, 25t, 33t, 81t, 97t, 101t, 173t

16,90

NOWOŚĆ
78

W DUECIE!

PLN

Sprawdź, jaki
pachnący zestaw
stworzysz
dla swojego zapachu,
w tabeli
na str. 87.

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Specjalnie dobrane
składniki nadają
włosom puszystość
i optycznie zwiększają
ich objętość.

Piękne
i lśniące włosy
każdego dnia!

www.fmgroup.pl

SZAMPON
DO WŁOSÓW
CIENKICH
I POZBAWIONYCH
PUSZYSTOŚCI

ODŻYWKA
DO WŁOSÓW
CIENKICH
I POZBAWIONYCH
PUSZYSTOŚCI

Fine and flat hair shampoo
200 ml
| 100,50 PLN/1 l

Fine and flat hair conditioner
150 ml
| 111,00 PLN/1 l

Z sokiem z aloesu i składnikami
nadającymi puszystość.
Efekt: zwiększona objętość
i podatność na układanie.

Lekka formuła z sokiem
z aloesu, wyciągiem z alg
oraz składnikami nadającymi
puszystość nie obciąża
włosów. Spłukiwana

FM w10

FM w12

20,10 PLN 16,65 PLN
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HAIR CARE COLLECTION

FOOT CARE COLLECTION

PIĘKNE
WŁOSY

W TROSCE
O SKÓRĘ
STÓP

KAŻDEGO
DNIA

KOMFORT
I WYGODA

NA KAŻDYM
KROKU

Dla optymalnego
efektu – stosuj
regularnie.
Świeżość
przez długi
czas.

Przywraca skórze
głowy naturalną
równowagę.

SZAMPON DLA MĘŻCZYZN
Men’s shampoo
200 ml 				

Perfekcyjnie
gładka i miękka
skóra.

| 89,25 PLN/1 l

Z wyciągiem z alg i składnikami kondycjonującymi skórę głowy, które
ograniczają przetłuszczanie się włosów, a także zapobiegają
pojawieniu się łupieżu. Efekt: mocne, zdrowe, pełne blasku włosy.

ANTYPERSPIRANT
DO STÓP

FM w08

17,85

PLN
SZAMPON
PRZECIWŁUPIEŻOWY
Anti-dandruff shampoo
200 ml 			

Do codziennego
stosowania.
Pozostawia na włosach
przyjemny, cedrowo-korzenny zapach.
80

| 108,50 PLN/1 l

Z minerałami z Morza Martwego. Działa
przeciwłupieżowo, przywracając zdrowy
wygląd i pozostawiając włosy błyszczące
i miękkie.
FM w06

21,70

PLN

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Antiperspirant foot spray
150 ml 			

| 132,67 PLN/1 l

Stworzony na bazie wyselekcjonowanych
składników aktywnych z myślą
o codziennym komforcie stóp. Wyciąg
z kasztanowca o właściwościach uszczelniających naczynia krwionośne koi i łagodzi
skórę. Działający antybakteryjnie wyciąg
z szałwii zmniejsza potliwość stóp,
zapewniając uczucie świeżości.
FM s009

19,90

www.fmgroup.pl

PLN

PEELING DO STÓP
Scrub foot cream
75 ml 			

| 185,33 PLN/1 l

Drobinki naturalnego pumeksu i łupinki
pestek oliwek złuszczają naskórek i wygładzają skórę. Odżywczy olej słonecznikowy
i ekstrakt z ogórka nadają przyjemną miękkość, a prowitamina B5 stymuluje odnowę
komórek, przywracając zdrowy wygląd.
O zapachu liczi i mango.
FM s007

13,90

PLN
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FOOT CARE COLLECTION

AQUA MAGIC COLLECTION

AKSAMITNA
MIĘKKOŚĆ
I ULGA DLA
ZMĘCZONYCH
STÓP
Uczucie lekkości
i fantastyczne
ochłodzenie.

Głębokie
i intensywne
nawilżenie.

DLA
DZIECI

GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY
KREM DO STÓP
Deep moisturising foot cream
75 ml 			

ZAMIEŃ KĄPIEL
W NIEZAPOMNIANĄ
PRZYGODĘ!

| 238,67 PLN/1 l

Intensywnie nawilża suchą i szorstką skórę stóp, doskonale odżywia, regeneruje i wygładza. Olej z kiełków
pszenicy nadaje skórze zdrowy wygląd, wzmacnia ją
i delikatnie natłuszcza, a gliceryna i mocznik przywracają
miękkość i elastyczność. O przyjemnym, herbaciano-cytrynowym zapachu.
FM s010

17,90

Wypróbuj także
preparaty do pielęgnacji
paznokci z katalogu

NOWOŚĆ
Odżywka
do paznokci
8w1

82

PLN

Do stosowania od 3. roku życia
KOJĄCO-ODŚWIEŻAJĄCY
ŻEL DO STÓP
Soothing & refreshing foot gel
75 ml 			

Delikatna skóra Twojego dziecka wymaga odpowiedniej pielęgnacji.
O jego codzienną higienę i bezpieczeństwo troskliwie zadba
kolekcja Aqua Magic. Nasze produkty dla maluchów to również
doskonała zabawa pełna inspirujących wrażeń.
Pamiętaj, że Twoje dziecko to mały odkrywca – pozwól mu
poznawać świat także w czasie kąpieli.

| 226,67 PLN/1 l

Zawiera wyciąg z arniki, który wzmacnia naczynia
krwionośne i poprawia krążenie, zmniejszając obrzęki
i dając uczucie lekkości. Naturalny ziołowy kompleks
z wierzbą białą i manuką działa antybakteryjnie,
ograniczając pocenie. Z chłodzącym mentolem.
FM s008

17,00

PLN
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AQUA MAGIC COLLECTION

TWOJE DZIECKO

POKOCHA MYCIE
WŁOSÓW!

PIANKA DO MYCIA CIAŁA
Body wash foam
200 ml 				

Łagodna myjąca pianka może być stosowana nawet kilka razy
dziennie. Wzbogacona o odżywczy olej ze słodkich migdałów,
ekstrakt z rumianku i alantoinę, jest hipoalergiczna i pięknie
pachnie żurawiną, a dzieci ją wprost uwielbiają!
FM d005

Nie szczypie
w oczy!

84

18,90

PLN

SPRAY
NABŁYSZCZAJĄCO-ROZPLĄTUJĄCY

| 94,50 PLN/1 l

Jednym delikatnym kosmetykiem umyjesz i ciało, i włosy.
Specjalna hipoalergiczna formuła, opracowana z myślą
o dzieciach, zawiera m.in. prowitaminę B5 i ekstrakt z nagietka.
Cudownie pachnie tropikalnymi owocami.
FM d002

19,90

Nie wymaga
spłukiwania!

SZAMPON-ŻEL DLA DZIECI
Shampoo & body wash 2 in 1
200 ml 				

| 99,50 PLN/1 l

Łatwe
rozczesywanie!

PLN

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

Hair shine detangling spray
200 ml 				

FM d004

www.fmgroup.pl

| 99,50 PLN/1 l

Wystarczy spryskać włosy – mokre lub suche – i po prostu
rozczesać! Bez spłukiwania i elektryzowania się włosów.
Dzięki sprayowi kosmyki stają się miękkie, lśniące i puszyste.
I pachną pięknie, jak świeży melon.

19,90

PLN
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SPIS ZAPACHÓW
ZAPACHY
FM 01 str. 09
FM 05 str. 08
FM 06 str. 06
FM 07 str. 09
FM 09 str. 06
FM 10 str. 09
FM 12 str. 06
FM 14 str. 09
FM 16 str. 08
FM 17 str. 09
FM 18 str. 08
FM 20 str. 09
FM 21 str. 09
FM 23 str. 06
FM 24 str. 06
FM 25 str. 09
FM 26 str. 06
FM 29 str. 09
FM 32 str. 06
FM 33 str. 06
FM 34 str. 08
FM 80 str. 08
FM 81 str. 09
FM 97 str. 09
FM 98 str. 06

ZAPACHY
FM 43 str. 12
FM 45 str. 14
FM 52 str. 15
FM 54 str. 12
FM 55 str. 14
FM 56 str. 13
FM 57 str. 14
FM 62 str. 14
FM 63 str. 12
FM 64 str. 15
FM 68 str. 13
FM 93 str. 14
FM 110 str. 13
FM 134 str. 14

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

damskie
typ: Tajemnicze
typ: Zmysłowe
typ: Świeże
typ: Biznesowe
typ: Tajemnicze
typ: Prowokujące
typ: Zmysłowe
typ: Ekstrawaganckie
typ: Słodkie
typ: Seksowne
typ: Prowokujące
typ: Słodkie
typ: Ponadczasowe
typ: Romantyczne
typ: Ekstrawaganckie
typ: Czarujące
typ: Słodkie
typ: Przebojowe
typ: Ekstrawaganckie
typ: Świeże
typ: Szykowne
typ: Słodkie
typ: Delikatne
typ: Przebojowe
typ: Biznesowe

PRODUKTY
FM 101 str. 06
FM 125 str. 09
FM 132 str. 10
FM 141 str. 24
FM 142 str. 24
FM 146 str. 24
FM 147 str. 24
FM 149 str. 24
FM 162 str. 25
FM 173 str. 07
FM 174 str. 10
FM 177 str. 07
FM 180 str. 10
FM 181 str. 10
FM 183 str. 10
FM 192 str. 25
FM 237 str. 11
FM 239 str. 11
FM 241 str. 11
FM 257 str. 07
FM 263 str. 07
FM 271 str. 10
FM 272 str. 10
FM 281 str. 21
FM 283 str. 22

typ: Tajemnicze
typ: Przebojowe
typ: Ponadczasowe
typ: Romantyczne
typ: Prowokujące
typ: Słodkie
typ: Biznesowe
typ: Zmysłowe
typ: Ponadczasowe
typ: Tajemnicze
typ: Romantyczne
typ: Zmysłowe
typ: Tajemnicze
typ: Romantyczne
typ: Seksowne
typ: Ekstrawaganckie
typ: Przebojowe
typ: Czarujące
typ: Ponadczasowe
typ: Szykowne
typ: Słodkie
typ: Biznesowe
typ: Sportowe
typ: Słodkie
typ: Słodkie

FM 286 str. 27
FM 287 str. 22
FM 291 str. 22
FM 292 str. 23
FM 296 str. 33
FM 297 str. 35
FM 298 str. 23
FM 303 str. 34
FM 313 str. 35
FM 317 str. 23
FM 318 str. 33
FM 319 str. 31
FM 320 str. 29
FM 321 str. 29
FM 322 str. 29
FM 323 str. 29
FM 351 str. 26
FM 352 str. 26
FM 353 str. 31
FM 354 str. 32
FM 355 str. 31
FM 356 str. 21
FM 357 str. 32
FM 358 str. 28
FM 359 str. 33

typ: Seksowne
typ: Tajemnicze
typ: Czarujące
typ: Świeże
typ: Szykowne
typ: Seksowne
typ: Świeże
typ: Tajemnicze
typ: Szykowne
typ: Zmysłowe
typ: Seksowne
typ: Prowokujące
typ: Romantyczne
typ: Biznesowe
typ: Ponadczasowe
typ: Romantyczne
typ: Zmysłowe
typ: Prowokujące
typ: Słodkie
typ: Delikatne
typ: Zmysłowe
typ: Seksowne
typ: Tajemnicze
typ: Ponadczasowe
typ: Ekstrawaganckie

FM 360 str. 31
FM 361 str. 26
FM 362 str. 25
FM 363 str. 30
FM 364 str. 30
FM 365 str. 28
FM 366 str. 31
FM 367 str. 34
FM 400 str. 10
FM 401 str. 10
FM 402 str. 07
FM 404 str. 07
FM 406 str. 10
FM 407 str. 10
FM 408 str. 10
FM 409 str. 10
FM 410 str. 10
FM 411 str. 10
FM 412 str. 10
FM 413 str. 07
FM 414 str. 05
FM 415 str. 05
FM 600 str. 20

typ: Czarujące
typ: Świeże
typ: Zmysłowe
typ: Tajemnicze
typ: Ekstrawaganckie
typ: Szykowne
typ: Prowokujące
typ: Zmysłowe
typ: Szykowne
typ: Romantyczne
typ: Seksowne
typ: Szykowne
typ: Ponadczasowe
typ: Szykowne
typ: Romantyczne
typ: Zmysłowe
typ: Zmysłowe
typ: Czarujące
typ: Świeże
typ: Słodkie
typ: Szykowne
typ: Czarujące
typ: Młodzieżowe

LISTKI TESTOWE
W ETUI
Nanieś odrobinę perfum na pasek
testowy i zapisz na nim numer kompozycji. W ten sposób bez problemu
zapamiętasz zapach, który najbardziej
Ci się podoba. W etui znajduje się
80 listków.
FM g11

2,46

PLN

FM 135 str. 13
FM 151 str. 41
FM 152 str. 41
FM 160 str. 41
FM 169 str. 41
FM 189 str. 13
FM 195 str. 40
FM 198 str. 38
FM 199 str. 39
FM 207 str. 14
FM 208 str. 14
FM 210 str. 13
FM 224 str. 15
FM 225 str. 13

typ: Lekkie
typ: Biznesowe
typ: Eleganckie
typ: Lekkie
typ: Lekkie
typ: Zdecydowane
typ: Eleganckie
typ: Zdecydowane
typ: Eleganckie
typ: Biznesowe
typ: Eleganckie
typ: Przebojowe
typ: Przebojowe
typ: Sportowe

FM 226 str. 13
FM 300 str. 38
FM 301 str. 38
FM 302 str. 42
FM 325 str. 42
FM 326 str. 39
FM 327 str. 36
FM 328 str. 39
FM 329 str. 36
FM 331 str. 36
FM 332 str. 37
FM 333 str. 37
FM 334 str. 40
FM 335 str. 37

typ: Zdecydowane
typ: Sportowe
typ: Zdecydowane
typ: Biznesowe
typ: Wyzwolone
typ: Przebojowe
typ: Zdecydowane
typ: Eleganckie
typ: Wyzwolone
typ: Wyzwolone
typ: Sportowe
typ: Wyzwolone
typ: Lekkie
typ: Biznesowe

FM 336 str. 37
FM 450 str. 14
FM 451 str. 13
FM 452 str. 14
FM 454 str. 15
FM 455 str. 13
FM 457 str. 14
FM 458 str. 15
FM 459 str. 15
FM 601 str. 20

typ: Zdecydowane
typ: Wyzwolone
typ: Sportowe
typ: Sportowe
typ: Wyzwolone
typ: Eleganckie
typ: Sportowe
typ: Wyzwolone
typ: Zdecydowane
typ: Młodzieżowe

ELEGANCKIE
OPAKOWANIA
NA PRÓBKI
Jeśli chcesz podarować próbkę
polecanego przez Ciebie zapachu,
włóż ją w specjalny kartonik. Profesjonalna prezentacja to pierwszy krok
do sukcesu. Dostępne są w wydaniu
damskim i męskim. Pakowane
po 10 szt.

owocowe

PLN

Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World

feromony

Hot
Collection

żel
pod prysznic

balsam
do ciała

10

10, 17

10

10

antyperspirant perfumy
w kulce
do włosów

25

25

97

97

97

97

97

81

81

81

81

81

81

81

21

21

21

33

33

25

FM | 14, 20, 132, 147
orientalne

krem do rąk
i paznokci

FM | 29, 271, 272, 292, 321, 322, 323, 415
FM | 25, 408, 600

147*

FM | 97, 183, 317, 352, 353, 401, 409
FM | 146, 239, 297, 318, 354, 355

wodne

KWIATOWE

ORIENTALNE
DRZEWNE

SZYPROWE

FM | 7, 141, 174, 361, 410, 411

zielone

FM | 1, 81

aldehydowe

FM | 21

cytrusowe

FM | 283, 298, 360

drzewne

FM | 320, 351, 365, 406, 407, 414

cytryna

FM | 33

33

33

33

33

33

mandarynka

FM | 23, 296

23

23

23

23

23

pomarańcza

FM | 6

kwiatowe

FM | 9, 101, 257, 263, 402, 404

101

9

101

101

101

owocowe

FM | 12, 98, 237, 286, 413

98

98

98

drzewne

FM | 26, 142, 162, 359, 363, 364
173

173

173

173

5

korzenne

FM | 24, 173, 177, 366

ambrowe

FM | 32

kwiatowe

FM | 241, 287, 313

owocowe

FM | 319, 358

owocowe

FM | 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362

5

5

5

drzewne

FM | 18, 357

18

18

18

orientalne

FM | 356

98
173

PRODUKTY

ORIENTALNE

DRZEWNE

FOUGERE

CYTRUSOWE
WODNE

18

średnio intensywne

zapachy

feromony

Hot
żel
Collection pod prysznic

balsam
do ciała

antyperspirant
w kulce

krem
do rąk

pianka
do golenia

woda
po goleniu

owocowe

FM | 169, 210

drzewne

FM | 56

56

56

56

56

56

zwierzęce

FM | 110

110

110

110

110

110

kwiatowe

FM | 52, 302, 328

52

52

52

52

52

owocowe

FM | 325
199

199

64

64

64

43

43

134

134

korzenne

FM | 199, 224, 336, 454, 459

ambrowe

FM | 64, 458

drzewne

FM | 301, 326, 335

owocowe

FM | 55, 195, 208, 333

paczula

FM | 160, 198, 207, 327, 331, 334

wetiwer

FM | 45, 151, 152, 329, 450

wodne

FM | 457

paproć

FM | 43, 135, 332

lawenda

FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300, 601

wetiwer

FM | 455

cytryna

FM | 57, 62

mandarynka

FM | 134, 452

pomarańcza

FM | 93

cytrusowe

FM | 226

zielone

FM | 451

www.fmgroup.pl

173

delikatne

męskie

rodzina zapachów

SZYPROWE

173

5
18

intensywne

damskie: FM g195
męskie: FM g295

1,35

zapachy
FM | 10, 17, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 367, 400, 412

CYTRUSOWE

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Katalog produktów FM GROUP nr 23 obowiązuje od września 2015 r.
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca od września 2015 r. aż do wyczerpania zapasów albo wprowadzenia nowego katalogu.
Szczegółowe informacje o produktach i sposobie ich użycia znajdują się na stronie internetowej www.fmgroup.pl. Katalogi, Plan Marketingowy oraz inne materiały reklamowe,
promocyjne i informacyjne wydane lub wyraźnie zaakceptowane przez FM GROUP World, FM GROUP Polska są jedynymi oficjalnymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie
produktów FM GROUP.

86

rodzina zapachów

męskie
typ: Sportowe
typ: Przebojowe
typ: Przebojowe
typ: Biznesowe
typ: Biznesowe
typ: Zdecydowane
typ: Eleganckie
typ: Sportowe
typ: Przebojowe
typ: Eleganckie
typ: Biznesowe
typ: Lekkie
typ: Wyzwolone
typ: Lekkie

damskie

52

52

52

199

199

199

64

64

43

43

43

134

134

134

52

balsam
po goleniu

134

134

* Produkty dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

2014

2015

Masz pytania? Zadzwoń!
Call Center, tel. 71 327 00 00, tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)
Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/FMGroupPolska
Odwiedź sklep internetowy: www.sklep.fmgroup.pl
www.fmgroup.pl

Wypróbuj także inne produkty FM GROUP:
kosmetyki do makijażu z katalogu produktów FM GROUP MAKE UP
chemię gospodarczą z katalogu produktów FM GROUP FOR HOME
kawy i herbaty z katalogu produktów AURILE
usługi telekomunikacyjne i produkty z nimi związane z Przewodnika FM GROUP Mobile; www.fmgroupmobile.pl
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tel. 71 327 00 00
tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)
faks 71 327 00 53, 71 327 00 54
e-mail: zamowienia@perfumy.fm

tel. 71 327 00 23, 71 327 00 24,
71 327 00 25
tel. kom. +48 727 92 00 12
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. 71 328 98 90

Pobierz katalog
na smartfona:

Poland
©

FM GROUP WORLD
WWW.FMWORLD.COM
2015 PA Ź D Z I E R N I K

POL 01

© FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, NIP: 895-187-00-93, KRS: 0000268185, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 2015

