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Дія:
Зменшує проникність і крихкість 
капілярів

Пригнічує здатність крові згущуватись

Покращує мікроциркуляцію в судинах

Венопротекторна, венотонізуюча, 
спазмолітична та заспокійлива дія
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ТРИМАЙ СЕБЕ
В ТОНУСІ

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

N E W

Добавка має 
позитивний вплив 
на весь організм 
людини в цілому

Рекомендовано 
для покращення стану 
судин та загального 
зміцнення організму.

КВЕРЦЕТИН сприяє 
зміцненню капілярної 
сітки та зменшенню 
набряків у ногах

ГІНКГО БІЛОБА 
розширює дрібні артерії, 
підвищує тонус вен, 
тим самим регулюючи 
кровонаповнення судин
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Крем-бальзам для вен 
з екстрактом п'явки LIVESTA, 75 мл
111802
150 

79 2,3 ББ

грн

Призначення:
При набряково-больовому синдромі ніг
При гострій або хронічній венозній 
недостатності
При варикозному розширенні вен
В якості профілактики при постійному 
перебуванні на ногах або великих 
навантаженнях на ноги

Потужні компоненти:

Рутин

Екстракт медичної п'явки  

Екстракт кінського каштана

Олія ялиці

Олія м'яти

Ментол

R

Дієтична добавка
"Тонус вен" LIVESTA, 60 таблеток
114702
270 

169 4,8 ББ

грн

КІНСЬКИЙ КАШТАН 
покращує роботу 
судинної системи 
і застосовується проти 
варикозу



ШВИДКА ДОПОМОГА  
СУГЛОБАМ
ВІДНОВЛЕННЯ  
ПІСЛЯ ТРАВМ 
Універсальний бальзам  
для комплексного вирішення 
проблем, пов’язаних 
із захворюваннями 
опорно-рухового апарату,  
а також при забиттях  
і розтягненнях.

Ефект:
Знеболює та знімає запалення

Зменшує набряки

Прискорює регенерацію 
ушкоджених тканин

Чинить розслабляючу дію
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ЦІНА
на знайомство

N E W
Рекомендовано для 
профілактики захворювань 
суглобів та підтримки функцій 
опорно-рухового апарату 
в нормальному стані.

Дієтична добавка
"Молоді суглоби" LIVESTA, 60 таблеток
114703
230 

129 3,7 ББ

грн

ХОНДРОІТИНСУЛЬФАТ 
і ГЛЮКОЗАМІН 
перешкоджають 
руйнуванню та сприяють 
відновленню суглобового 
хряща, поліпшуючи 
рухливість та гнучкість 
суглобів

ВІТАМІНИ В1, В6, В12 
сприяють зменшенню 
запальних процесів 
при артрозі, артриті, 
ревматизмі та інших 
дегенеративних 
станах суглобів

ЗДОРОВІ СУГЛОБИ АКТИВНЕ ЖИТТЯ

Крем-бальзам для суглобів  
"Акулячий хрящ" LIVESTA, 75 мл
111801
150 

К Р У Т А  Ц І Н А

79грн
2,2 ББ

4 5

Ефективне поєднання 
компонентів:
Акулячий хрящ (хондроїтину 
сульфат натрію) сприяє 
відновленню хрящів, збільшує 
рухливість суглобів, зменшує 
набряклість

Гідролізат колагену пришвидшує 
регенерацію тканин, послаблює 
болі в суглобах

Екстракти та олії лікарських 
рослин (живокосту, звіробою, 
лопуха, оману, обліпихи, 
евкаліпту, м’яти) підтримують 
здоров’я хрящової тканини і 
суглобів, чинять протизапальний 
ефект при артритах, артрозах, 
подагрі, ревматизмі



Живить та зміцнює волосся зсередини

Захищає від дії ультрафіолету

Поліпшує стан локонів після фарбування

Відновлює пошкоджені ділянки

Робить волосся міцнішим

Відроджує структуру

Захищає від дії навколишнього середовища

Рекомендовано для фарбованого волосся

Протеїни 
кератину – 
порятунок 
для сухого, 

пошкодженого 
й ослабленого 

волосся!

СИЛА КЕРАТИНУ 
КЕРАТИН - ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МІЦНОГО ВОЛОССЯ

Добавка прискорює ріст 
та зміцнює волосся та 
нігті, запобігає процесам 
старіння шкіри, роблячи 
її більш еластичною 
та пружною

Є додатковим 
джерелом вітамінів 
та мінералів, що 
добре засвоюються 
організмом

ЦІНА
на знайомство

N E W

Дієтична добавка 
для шкіри, нігтів та волосся 
"Вітамінний б`юті-комплекс" 
LIVESTA, 60 таблеток
114701
200 

119 3,4 ББ

грн

ВІТАМІНИ 
ПРИВАБЛИВОСТІ

Рослинні екстракти проса 
і пророслих зерен пшениці 
у поєднанні з біотином 
прекрасно впливають на 
загальний стан шкіри та 
нігтів, відновлюють здоровий 
вигляд і структуру волосся

Активний комплекс 
діючих речовин, 
що включає вітаміни 
А і Е та кальцій, 
відроджує природні 
сили і функціонування 
організму в цілому

Мрієш про локони, як у рекламі? 
Після цього шампуню прядки 
розсипаються та струменіють 
по плечах, наче шовк!

Шампунь відновлюючий  
з протеїнами шовку  
та кератином LIVESTA, 330 мл
110101
150 

99 2,8 ББ

грн

Подолає ламкість і пухнастість  
та подарує об‘ємне, слухняне,  
живе волосся

Маска для волосся відновлююча  
з протеїнами шовку та кератином 
LIVESTA, 500 мл
112101
250 

149 4,3 ББ

грн6 7
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FORCE

Бальзам з екстрактом 
червоного перцю та перцю чілі 
LIVESTA, 500 мл
111901
250 

149 4,3 ББ

грн

Бальзам з екстрактом 
кінського каштана 
LIVESTA, 500 мл
111902
250 

Х І Т   
П Р О Д А Ж У

Гель з екстрактом каштана  
має протизапальну 
та охолоджуючу дію 
Зменшує больові відчуття, 
викликані варикозом, 
зміцнює судини та знімає набряки 
Допомагає зменшити біль 
в області шиї, плеч та ніг
Екстракти арніки, розмарину 
і звіро  бою  
покращують циркуляцію крові 
в шкірі, заспокоюють
і розслабляють тканини та м’язи

К Р У Т А  Ц І Н А

129грн
3,7 ББ
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Екстракти червоного перцю 
та перцю чилі  
стимулюють кровообіг і мають 
зігріваючий ефект
Екстракт імбиру  
сприяє утворенню колагену, завдяки 
чому покращується структура шкіри
Екстракт кропиви  
знімає подразнення і заспокоює 
шкіру
Ментол та камфора  
надають відчуття свіжості



N E W

N E W

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

Зволожувальний крем 
для стоп від загрубілої шкіри
LIVESTA, 115 мл
111601
300 

169 4,8 ББ

грн

Скраб для ніг 
із вулканічної пемзи і перліту 
LIVESTA, 200 мл
110801
670 

299 8,5 ББ

грн

Гель-кератолітик 
для видалення загрубілої шкіри 
ніг LIVESTA, 200 мл
111602
590 

299 8,5 ББ

грн

з першого застосування 
відчутно пом’якшує та 
зволожує шкіру стоп
попереджає появу 
загрубілостей і натоптнів
загоює мікротріщини
свіжість надовго

вулканічний мінерал перліт 
і пудра абрикосових кісточок 
м’яко відлущують
пудра вулканічної пемзи 
бездоганно полірує шкіру, робить 
стопи ніжними та гладенькими
екстракти звіробою та алое 
позбавляють сухості, пом’якшують 
та зволожують
відчуття легкості та чистоти

Гель-кератолітик – це дієвий і при 
цьому делікатний засіб для видалення 
мозолів, натоптнів та огрубінь на 
стопах. Виняткова формула (сечовина, 
алантоїн, 6 рослинних екстрактів, 
масла бабасу та кокоса) розм'якшує 
загрубілу шкіру, легко усуває верхній 
ороговілий шар і запобігає швидкому 
повторному огрубінню. Зберігає шкіру 
здоровою, загоює мікротріщини, 
прибирає сухість та лущення, миттєво 
пом'якшує стопи.

Досі вважаєш, що професійний догляд можливий лише в салоні? А ось і ні! 
Інноваційна лінійка доглянутих ніжок Foot Care швидко поверне красу стопам 
у домашніх умовах без зайвих переплат. Усі формули протестовані подологами, 
тож гарантують позбавлення тріщинок, загрубілостей, мозолів і натоптнів на 
стопах, піклуються про нігті та  роблять шкіру м’якенькою і ніжною, мов у дитинки.

Livesta Foot Care – твій особистий майстер салонного 
педікюру вдома!

ПРОФЕСІЙНИЙ САЛОН ВДОМА

10 11

УНІКАЛЬНИЙ СКЛАД

олія кісточок чорної смородини, винограду, персика

кора берези

сосновий екстракт

полин

хвощ польовий

листя шавлії

трава причепа

авокадо

макадамія

лимон

ресвератрол



N E W

N E W

ЦІНА
на знайомство

100% захисту від запаху
усуває втому та набряки
відмінно тонізує ноги, освіжає
антисептичний ефект

пом'якшує та відновлює кутикули 
після обрізного педикюру
попереджає загрубіння 
та пересушування кутикул і шкіри 
навколо нігтів
запобігає розвитку бактеріальних 
та грибкових інфекцій
відбілює та покращує колір нігтів
сприяє росту здорової нігтьової 
пластини

Охолоджувальний дезодорант 
для ніг із м'ятою та ментолом 
LIVESTA, 100 мл
111603
420 

249 7,1 ББ

грн

Антибактеріальна загоююча олія 
для нігтів і кутикул 
LIVESTA, 15 мл
111604
280 

149 4,3 ББ

грн

ЦІНА
на знайомство

Охолоджувальний гель 
для масажу ніг із кінським каштаном 
та ментолом LIVESTA, 200 мл
111903
570 

299 8,5 ББ

грн

Охолоджувальний масажний 
гель - must-have регулярного 
догляду за ніжками! Він ефективно 
позбавляє відчуття втоми та 
важкості в ногах після активного 
дня, зміцнює судини, запобігає 
появі судинних зірочок, чудово 
заспокоює та освіжає. Підсилений 
гідролатом м’яти, чайним деревом 
і ромашкою склад покращує 
кровообіг й тонізує, прискорює 
відтік лімфи та зменшує набряки, 
інтенсивно зволожує та навіть 
вирівнює колір шкіри. 
Шикарний продукт!

LIFE

Комплексна  
програма

 з суміші цінних 
рослинних масел 
для красивих нігтів 

та догляду 
за кутикулами

12 13



FORCE
Зачіска як після салону:  
локони гладенькі й шовковисті,  
з відновленою структурою  
та приємним ароматом трав

ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ВОЛОССЯ

Відновлює природну густину  
та наповнює волосся здоров’ям  
і силою

ДЛЯ СУХОГО ВОЛОССЯ

Єдине рішення багатьох 
проблем: надмірна 
жирність, випадіння, 
ламкість, лупа та тьмяність

ДЛЯ ЖИРНОГО ВОЛОССЯ

Концентровані рослинні сироватки 
та запатентований фітокомплекс 
відновлюють активний ріст  
та зміцнюють корені волосся

ПРОТИ ВИПАДІННЯ

Спробуй wow-ефект!  
Живі, сильні та блискучі 
локони

ДЛЯ НЕСЛУХНЯНОГО  
ТА СЛАБКОГО ВОЛОССЯ

Антисептичні властивості ялівцю  
проти лупи, подразнень, лущення  
та сухості шкіри голови

ПРОТИ ЛУПИ

1 2

3 4

5 6

ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ PH 5.5  
СПРИЯТЛИВО  

ВПЛИВАЄ НА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН 
ШКІРИ ГОЛОВИ І ВОЛОССЯ  

В ЦІЛОМУ

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ ФІТОКОМПЛЕКС АНL 
З 24 НАТУРАЛЬНИХ РОСЛИННИХ 

КОМПОНЕНТІВ ЗУПИНЯЄ  
ВИПАДІННЯ

Шампунь THALIA з фітокомплексом, 300 мл
220106 - Для нормального волосся з кропивою
220107 - Для жирного волосся з лавандою
220108 - Для сухого волосся з пшеницею
220109 - Проти лупи з ялівцем
220110 - Проти випадіння з часником
220111 - Для неслухняного та слабкого волосся з арганою

1

2

3

4

5

6

SH
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Будь-який за:
220 

169 4,8 ББ

грн
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СЕКРЕТ РОЗКІШНОЇ ЗАЧІСКИ - 
У КІЛЬКОХ КРАПЛЯХ ЦІЄЇ УНІКАЛЬНОЇ 
ОЛІЇ! 
В ній ідеально все: неперевершений 
аромат, легка маслянисто-
гелева консистенція, насичена 
доглядаючими рослинними оліями 
аргани і жожоба формула, 
економна витрата.  
Must-have для догляду за сухим, 
ламким та пошкодженим волоссям!

Олія для волосся  
з арганою та жожоба 
PHYTOCOMPLEX AHL, 75 мл
232102
320 

199 5,7 ББ

грн

BEAUTY
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НАСИЧЕНА БІО-ОЛІЯМИ  
ТА ЕКСТРАКТАМИ ФОРМУЛА  
МАСОЧКИ ДАЄ ЕФЕКТ ВЖЕ  
ЧЕРЕЗ 2 ХВИЛИНИ ЗАСТОСУВАННЯ!

Відновлююча маска  
для волосся з оливковою 
олією THALIA, 20 мл
220115
30 

19 0,5 ББ

грн

30 

19 0,5 ББ

грн

Рослинний шампунь  
для слабкого волосся  
з оливковою олією THALIA, 20 мл
220116

Олія оливи швидко зміцнить,  
позбавить ламкості та 
посіченості, поверне життєву 
силу ослабленому волоссю

ДЛЯ ОСЛАБЛЕНОГО ВОЛОССЯ

Відновлююча маска  
для волосся з оливковою 
олією THALIA, 175 мл
222104
245 

К Р У Т А  Ц І Н А

159грн
4,5 ББ
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ОБЕРІГАЄМО ПРИРОДУ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ ПЛАНЕТИ РАЗОМ!  
ВИБІР ТВЕРДОГО ШАМПУНЮ ЗАМІСТЬ ЗВИЧАЙНОГО:
- забезпечує до 90% економії води як на етапі виробництва, так і на етапі  
застосування продукту
- через відсутність пляшки скорочує споживання пластику на 66% 
- після повного використання не залишає небезпечних відходів 
- виготовляється згідно з міжнародним сертифікатом PETA (People for the Ethical 
Treatment of Animals - Люди за етичне ставлення до тварин)

ЩО ЦЕ?
Шампунь у вигляді твердого мила виробляється з піноутворюючих 
речовин (ПАР), кондиціонуючих інгредієнтів, рослинних олій  
та екстрактів. На відміну від рідкого шампуню не містить води  
і консервантів. Відрізняється приємним рослинним ароматом, 
відмінними очищаючими властивостями та економічністю.

ПРИЗНАЧЕННЯ: 
Повністю натуральний та безпечний догляд для всіх, що здатен 
подолати проблеми шкіри голови (запалення, осередки псоріазу, 
свербіж) та ефективно оздоровити волосся.

ЯК ПРАВИЛЬНО КОРИСТУВАТИСЯ? 
Намочи волосся. Спіни твердий шампунь в руках, трохи змочивши їх. 
Помасажуй шкіру голови пальцями, потім нанеси пінку на волосся.  
Ретельно змий та заверши процедуру будь-яким засобом для догляду  
за волоссям.

ПЕРЕВАГИ ТВЕРДИХ ШАМПУНІВ THALIA:
1. Веганська формула не містить жодних компонентів тваринного походження
2. Контейнер спеціальної форми зручно брати з собою в поїздки
3. Займає мало місця у ванній кімнаті й простий у використанні
4. Концентрований, тому дуже економний: одного бруска вистачить  
на 60-70 процедур миття голови (1 твердий шампунь=2 пляшки по 300 г 
звичайного шампуню)

НОВА ФОРМА ДОГЛЯДУ

2

3

1

Твердий шампунь для волосся THALIA, 115 г
220112 - Зволожуючий з календулою та кокосом
220113 - Проти випадіння з лавандою та розмарином
220114 - Проти лупи з шавлією

1

2

3 Будь-який за:
200 

139 4,0 ББ

грн

2 ТА БІЛЬШЕ ПО

грн119 3,4 ББ

* зі с. 18-19

18 19

ОСОБЛИВОСТІ: 
Після миття голови скористайся кондиціонером, бальзамом, маскою  
або зволожуючим спреєм. Інакше волосся буде здаватися чистим  
«до скрипу», але розчесати його буде важко. 
Рекомендується мити голову твердим шампунем раз на 2-3 дні. 
Підходить для миття тіла та прання дитячих речей.



BEAUTY

- лікування структури 
волосся зсередини
- стимуляція росту 
густого  
й сильного волосся
- підживлення коренів

- підтримка краси 
локонів
- збереження об’єму, 
блиску та еластичності
- зміцнення волосся 
будь-якого типу, 
боротьба з лупою

- відмінне живлення 
сухого волосся
- позбавлення ламкості
- повне відновлення 
волосся після фарбу-
вання

- відродження пошкоджених 
ділянок по всій довжині 
- нове життя тьмяного волосся
- повернення глибокого  
природного блиску

НЕ МІСТЯТЬ 
ШКІДЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я РЕЧОВИН  

(СУЛЬФАТІВ, ПАРАБЕНІВ, ЛУГІВ, ПАРАФІНОВИХ МАСЕЛ)
4

1 3

5

2

LI
FE

BEAUTY

Будь-який за:
200 

149 4,3 ББ

грн

Безсульфатний шампунь THALIA, 300 мл
220101 - З олією камелії японської
220102 - З екстрактом плодів маракуї
220103 - З натуральним прополісом
220104 - З екстрактом кореня півонії
220105 - З екстрактом кульбаби

1

2

3

4

5

- освіжаючий догляд для шов-
ковистості та м’якості прядок
- профілактика проблем 
зі шкірою голови
- завжди доглянуте волосся 
та шикарна зачіска

2 ТА БІЛЬШЕ ПО

* зі с. 20-21

грн1193,4 ББ

20 21



BEAUTY

Сила прополісу для всіх членів 
родини! Запашне мило підтримує 
баланс вологи та  здоровий стан 
шкіри, відмінно тонізує й дарує 
неперевершене відчуття свіжості  
після дощу

ПРОПОЛІС

Влаштуй собі маленьке свято!  
Мило з вираженим фруктово- 
амбровим ароматом створене  
для особливо чуттєвих моментів.  
А олія камелії глибоко зволожить  
шкіру, розгладить зморшки  
та розтяжки

КАМЕЛІЯ
Додай у свої будні фрукт 
кохання та щастя – маракую! 
Ніжна мильна пінка подбає  
про шовковистість шкіри,  
а фруктово-мускусні акорди 
наповнять бадьорістю  
та енергією

МАРАКУЯ

Поки ти насолоджуєшся 
витонченими квітково-
деревними нотами, 
екстракт півонії піклується 
про зволоження, пружність  
та еластичність твоєї шкіри

ПІВОНІЯ

21

3 4

5

Завдяки ідеально гармонійному 
поєднанню ароматів ванілі 
та інжиру, це мило стане 
невід’ємною складовою ритуалу 
купання! Багатий вітамінами  
й мінералами екстракт 
кульбаби щодня підтримуватиме 
молодість та здоров’я твого тіла

КУЛЬБАБА

В НІЖНИХ 
ОБІЙМАХ 

Натуральне мило THALIA, 150 г
220601 - З олією камелії японської 
220602 - З екстрактом плодів маракуї 
220603 - З натуральним прополісом 
220604 - З екстрактом кореня півонії 
220605 - З екстрактом кульбаби

1

2

3

4

5

Будь-яке за:

140 

К Р У Т А  Ц І Н А

79грн
2,2 ББ

22 23



Класична трояндова олія:
• отримана шляхом парової дистиляції пелюсток 
троянд
• додавання невеликої кількості трояндової олії  
в твої улюблені продукти по догляду за обличчям,  
тілом та волоссям значно покращить їх якість 
та ефект 
• дамаська троянда, соняшник, примула вечірня, 
шипшина - унікальний склад комплексної дії:  
живлення, зволоження, омолодження, заспокоєння, 
пом’якшення та оздоровлення стану шкіри 
• підходить будь-якому типу шкіри, навіть 
гіперчутливій та схильній до алергії
• прийняття ванни з декількома краплями цього  
диво-еліксиру заспокоює нервову систему,  
позбавляє від депресії та напруги після важкого 
робочого дня
• може використовуватися для розслабляючого 
масажу
• при перевтомі або безсонні додай олію  
в аромалампу чи дифузор: спокійний сон  
забезпечено
• абсолютно не жирнить

ПРАВИЛЬНИЙ 
РІВЕНЬ PH 3,5-4 

ПІДХОДИТЬ  
ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО 

ТИПУ ШКІРИ

ВІДЧУЙ ЯКІСТЬ 
ДОГЛЯДУ  
НОВОГО РІВНЯ

Активний тонік  
з кислотами для очищення 
шкіри обличчя THALIA, 200 мл
221302
300 

229 6,5 ББ

грн

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІЛІНГУЮЧИЙ ТОНІК ТВОРИТЬ СПРАВЖНІ ДИВА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ!  
СПРОБУЄШ І ПОЛЮБИШ НАЗАВЖДИ!

AHA (альфа)- і BHA бета-гідрокислоти ніжно відлущують омертвілі клітини  
епідермісу з поверхні шкіри
максимально глибоке очищення від жиру, забруднень та залишків макіяжу
регулює секрецію шкірного сала, помітно звужує пори
гліколієва кислота буквально “примушує” шкіру сяяти здоров'ям  
і чистотою, покращує колір обличчя та вирівнює мікрорельєф шкіри 
концентрація 5% гліколієвої кислоти ідеально підходить для щоденного  
вечірнього ритуалу очищення навіть для власниць чутливої шкіри
компоненти з посиленими регенеруючими властивостями для зменшення  
зморшок і протидії старінню
результат: сяюча, світла, пружна і еластична шкіра

LIFE

Натуральна трояндова олія 
THALIA, 30 мл
221513
370 

К Р У Т А  Ц І Н А

239грн
6,8 ББ
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Гіалуронова кислота
допоможе лишатися молодою  
і прекрасною! Врятує від 
старіння та пересушування, 
підтягне контур обличчя 
та розгладить зморшки

Потрібен помічник у боротьбі 
за здорову гладеньку шкіру без 
розширених пор, чорних цяток  
і неестетичних подразнень?  
Тоді дует ніацинаміду  
та вітаміну В5 – найкращий 
варіант для тебе!

Страждаєш через пігментні плями  
та нерівний тон шкіри?  
Не експериментуй, довірся альфа 
арбутину. Адже ця речовина 
рослинного походження ефективно 
позбавляє пігментації, вирівнює тон 
та ніжно освітлює колір шкіри

Колаген – синонім вічної молодості! 
Саме він є ідеальним антивіковим 
доглядом за обличчям, що замінить 
омолоджуючі процедури

Пілінгуючі AHA (альфа-гідрокислоти) 
і BHA (бета-гідрокислоти) – тепер 
твої кращі друзі! Ніжно відлущать 
відмерлі клітини, завдяки чому 
ти збережеш шкіру молодою та 
м’якенькою, а також позбавишся 
чорних цяток, плям і акне

Косметичне мило для вмивання обличчя THALIA, 100 г
220630 - Глибокозволожуюче з гіалуроновою кислотою
220631 - Відлущуюче з кислотами
220632 - Нормалізуюче з ніацинамідом
220633- Освітлююче з альфа арбутином
220634 - Антивікове з колагеном

1

2

3

4

5

Будь-яке за:
200 

139 4,0 ББ

грн

ВМИВАЙСЯ 
З КОРИСТЮ
КОРИСТУЙСЯ РЕГУЛЯРНО
ВРАНЦІ ТА ВВЕЧЕРІ

ТРИМАЙ В СУХОМУ МІСЦІ, 
ЩОБ УНИКНУТИ РОЗМОКАННЯ

1

2
4 5

3
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Святкуй перемогу над віком! 
Інтенсивний еко-протектор твоєї 
вроди від старіння, стресу,  
ознак втоми та шкідливого впливу 
навколишнього середовища

Вражаючі результати!  
Завдяки ексклюзивному складу  
з біоактивними компонентами  
на ранок обличчя по-юнацьки 
засяє здоров’ям і молодістю!

LIFE 1

2

Містять рослинні олії для регенерації  
клітин шкірного покриву та натуральні 
ферменти для насичення шкіри  
поживними речовинами

Органічний крем для обличчя  
з олією камелії японської THALIA, 50 мл
221005 - Денний
221009 - Нічний

1

2

Будь-який за:

490 

349 10,0 ББ

грн

КОЖНІЙ ЖІНЦІ - ПО РАВЛИКУ!  

Такий легкий і такий дієвий: чудово зволожує,  
вирівнює тон, підтягує, розгладжує зморшки та матує

РЕЦЕПТИ СУЧАСНОЇ  
ANTI-AGE ТЕРАПІЇ

SN
A
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C
O

V
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A
M

Відновлюючий крем для обличчя  
з муцином равлика THALIA, 50 мл
221010
320 

249 7,1 ББ

грн
28 29



Містить рослинні 
екстракти  
з підсиленими 
зволожуючими  
властивостями

Легка консистенція  
без жирності та липкості 
для правильного 
щоденного піклування  
про ручки

Відбірні рослини для 
спеціального догляду 
за жирною шкірою рук

1 2 3

Ексклюзивний склад  
для швидкого 
відновлення, живлення 
й омолодження сухої 
та зневодненої шкіри

Крем із невагомою, 
м'якою текстурою 
є відмінним 
зволожувачем та 
надійним захисником  
від сонця

Ісландський мох і вербена 
позбавляють від запалень  
та почервонінь, прибирають 
жирний блиск і роблять 
шкіру обличчя рівномірно 
матовою

7 8 9

Крем для обличчя THALIA, 50 мл
221006 - Зволожуючий з гамамелісом і ваніллю
221007 - Омолоджуючий з білим мускусом та арганою  
221008 - Нормалізуючий з вербеною та ісландським мохом

7

8

9

Будь-який за:
125 

99 2,8 ББ

грн

Крем для рук THALIA, 75 мл
220301 - Зволожуючий з гамамелісом і ваніллю
220302 - Омолоджуючий з білим мускусом та арганою 
220303 - Нормалізуючий з вербеною та ісландським мохом

1

2

3

Натуральний склад 
глибоко живить  
та надає обличчю 
природного сяяння

Арганова олія  
та мускус чудово 
освіжають і дарують 
відчуття повного 
комфорту

Особлива формула ефективно 
очищає шкіру та пори від 
забруднень  і шкірного жиру,  
а також запобігає появі  
чорних цяток

4 65

Скраб для обличчя THALIA, 75 мл
220801 - Для сухої шкіри з гамамелісом і ваніллю
220802 - Для нормальної шкіри з білим мускусом та арганою 
220803 - Для жирної шкіри з вербеною та ісландським мохом

4

5

6 99 8,1 ББ

грн

Будь-який за:

125 

Будь-який за:
490 

К Р У Т А  Ц І Н А

285грн
8,1 ББ
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Тим часом науковці вже б'ють на сполох: 
блакитне світло (HEV), що випромінюється 
цифровими пристроями і сонцем, день 
за днем руйнує нашу красу. 
Дослідження підтверджують, що екрани 
комп‘ютерів, смартфонів, планшетів, ноутбуків 
і навіть рекламні банери в метро і на вулицях 
загрожують молодості шкіри. 
Передчасне старіння і в'янення, ранні пігментні 
плями, погіршення якості шкіри та посилення вже 
існуючих її проблем – далеко не всі небезпеки 
блакитного світла.  
Але без паніки: комплекс BLUE LITE забезпечить 
новий рівень захисту обличчя. 

В сучасному digital-світі ми тісно пов‘язані 
з різноманітними гаджетами, але рідко 
замислюємося про їх вплив на нашу шкіру. 

ПРОДУКТИ BOTO-ZONEX НА ОСНОВІ 
ANTI-AGE ТЕХНОЛОГІЇ НОВОГО 
ПОКОЛІННЯ NIOZOM ДОВЕДУТЬ,  
ЩО ЦЕ МОЖЛИВО! 

ЧАСУ 
БІЛЬШЕ НЕ 
ІСНУЄ

ЗАХИСТИ 
ШКІРУ  

ВІД  
ЦИФРОВОГО  

СТАРІННЯ

18+
    ДО НАБОРУ ВХОДЯТЬ: 
• Захисний зволожу-

ючий гель-крем для 
обличчя, 50 мл

• Сироватка для шкі-
ри навколо очей, 
15 мл

25+
    ДО НАБОРУ ВХОДЯТЬ: 
• Розгладжуючий гель-

крем для обличчя, 
50 мл 

• Омолоджуюча 
сироватка для шкіри 
навколо губ, 15 мл

МІКС КАПСУЛЬОВАНИХ  
ЗВОЛОЖУВАЧІВ ПОДОВЖУЄ  
МОЛОДІСТЬ

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ANTI-AGE 
ЕФЕКТУ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ КУРС  
З 2 УПАКОВОК 2-3 РАЗИ НА РІК.

ЗМЕНШЕННЯ 
ЗМОРШОК НА 

38%  
ВСЬОГО ЗА 

МІСЯЦЬ?

BLUE LITE: ЩО ВІН РОБИТЬ?
• екстракти зеленої водорості 
та хлорели оберігають шкіру від 
цифрового старіння на 48 годин 
• захищає структуру шкіри, 
попереджає оксидативний стрес  
та руйнівну дію вільний радикалів
• гелева текстура з активними 
компонентами опускається  
в найглибші шари шкіри та оберігає 
клітини, поглинаючи випромінювання 
будь-якого спектру: інфрачервоного 
(IR), сонячного (UVA/UVB) 
та високочастотного блакитного (HEV)

Набір для догляду за обличчям 
THALIA Blue Lite, 50/15 мл
221011

735 

549 15,7 ББ

грн

ЩО ОСОБЛИВОГО?
● повноцінний натуральний 
замінник ботоксу – комплекс 
гексапептидів-19 активно 
бореться з проявами старіння, 
глибокими зморшками та 
складками, запобігаючи появі 
нових
● олія з насіння чіа, гіалуронова 
кислота та екстракт кори 
магнолії запобігають втраті 
еластичності та підвищують 
пружність шкіри
● надлегка гелева текстура 
для більш глибокого проникнення 
активних компонентів 
● омолоджуюча сироватка для 
чіткого контуру губ, розгладження 
шкіри і мімічних зморшок 
над верхньою губою

Набір для догляду за обличчям 
THALIA BOTO-ZoneX, 50/15 мл
221012

735 

549 15,7 ББ

грн
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Глиняна маска для обличчя THALIA, 15 мл
Відновлююча з чорною ікрою
Підтягуюча з кофеїном
Поживна з прополісом і мигдалем

221507
221508
221509

65 

49 1,4 ББ

грн

Маска для обличчя THALIA, 15 мл
Глибокоочищаюча маска-пілінг 3 в 1
Золота маска-плівка
Нічна колагенова

221510
221511

221512
65 

49 1,4 ББ

грн

Маска з глиною та ікрою —  
справжній елітний beauty-делікатес!  
Красуні обожнюють ікру за відмінний  
ефект ліфтингу, вміння прискорювати 
оновлення клітин, омолоджувати  
та позбавляти ознак втоми.  
Бажаєш виглядати на 10 років молодше?  
Тоді не забувай «годувати» шкіру 1-2 рази  
на тиждень вишуканою стравою від THALIA!

Не відмовляй собі у задоволеннях — 
пригощайся корисним  
медово-горіховим десертом!  
Натуральна глина, багатий на вітамін Е 
солодкий мигдаль і запашний прополіс 
для глибокого очищення, зволоження 
та інтенсивного живлення. Мікс цих 
компонентів підходить для будь-якого  
типу шкіри.

Енергія еспресо для твого обличчя! 
Влаштовуй шкірі регулярні кавові ритуали  
і невдовзі помітиш приємні зміни.  
Адже саме цей компонент дає м'який 
«енергетичний поштовх» природним 
процесам саморегуляції шкіри, помітно 
покращує її якість, суттєво підтягує та 
розгладжує шкіру, коректує контур обличчя.

Три етапи глибокого очищення  
шкіри в одному продукті!  
Відлущуюча маска із саліциловою  
кислотою від THALIA — це комплексний  
догляд високого рівня для жирної,  
змішаної та схильної до комедонів 
шкіри. Позбавляє проблеми 
закупорених пор, протидіє акне, 
прибирає жирний блиск. 

Твоє обличчя – справжня цінність,  
що варта тільки найкращого!  
Отже починаємо перевтілення тьмяної 
шкіри на пружну, свіжу та сяючу! Активні 
компоненти масочки з потужною 
омолоджуючою дією блискуче оздоровлять 
шкіру, щоб вона засяяла, немов чисте 
золото. 

МІНІСЕКРЕТИ
МАКСІЕФЕКТИ

Відкрий секрет сплячої красуні!  
Якою б втомленою ні була твоя шкіра 
ввечері, ця маска-чарівниця на ранок  
не залишить жодного сліду  
від вчорашньої втоми!  
Нанось перед сном замість нічного  
крему і захоплюйся тим, як швидко 
колаген перетворює мрії на реальність! 

2 ТА БІЛЬШЕ ПО

* зі с. 34-35

грн39 1,1 ББ

34 35



- Сенсаційний ефект ліфтингу
- Багаті формули з великим антивіковим потенціалом
- Висока концентрація «еліксиру молодості» коензиму Q10 у поєднанні  
з коштовними оліями та корисними елементами
- Підтягнутий контур обличчя, пружне тіло без целюліту, відновлена 
структура клітин
- Тверда п’ятірка за швидку перемогу над старінням 
- Повністю безпечний для здоров’я склад без консервантів, сульфатів, 
парабенів, парафіну та тваринних жирів
- Підходять для тіла, обличчя та зони декольте

2

1

Крем-ліфтинг із коензимом Q10 THALIA, 175 мл
220912 - З аргановою олією
220913 - З оливковою олією

1

2

Будь-який за:
200 

149 4,3 ББ

грн
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Скраби-пілінги від THALIA забезпечать розкішний догляд за тілом завдяки 
вмісту натуральних ефірних олій та унікальним формулам. Вони поєднали 
в собі дію відразу трьох продуктів: гелю для душу, пілінгу та зволожуючого 
засобу. Вся користь екстрактів граната та плодів оливкового дерева 
приймається нашою шкірою із вдячністю.

Живильна текстура, ніжні абрикосові кісточки дрібного помолу, казкові 
аромати – це неповторна насолода, що залишає тіло наче вкритим 
дорогоцінним шовком, а шкіру – ідеально очищеною, бархатистою 
та доглянутою, якої так і хочеться торкатися!

СПРАВЖНІЙ СКАРБ
скраб

Шикарний омолоджуючий  
та пом‘якшуючий догляд! Гранат 
захистить шкіру від інфекцій, допоможе 
підтягнути тіло та покращить настрій своїм 
неймовірним ароматом

Комбінація оливкової олії 
та абрикосових кісточок 
для насолоди вау-ефектом 
і подвійною порцією живлення!

Скраб для тіла з екстрактом 
граната THALIA, 250 мл
220810
350 

249 7,1 ББ

грн

Скраб для тіла з екстрактом 
плодів оливи THALIA, 250 мл
220811
350 

249 7,1 ББ

грн36 37



BEAUTY

Весь світ шаленіє від авокадо! Цей 
суперфуд мегакорисний: він надійно 
захищає від пересихання та допомагає 
зберегти шкіру в ідеальному стані - 
свіжою, пружною та сяючою

Завжди молода і вродлива! Глина 
та авокадо – ідеальне поєднання 
для глибокого очищення будь-якого 
типу шкіри в будь-якому віці

Приєднуйся до авокадо-манії! Олія 
авокадо допоможе тримати шкіру 
в тонусі. Вона ефективно позбавляє 
лущень, а також попереджає старіння, 
зморшки та пігментні плями

Крем для обличчя  THALIA, 100 мл
221003 - Зволожуючий з олією авокадо
221004 - Розгладжуючий з екстрактом граната

5

6

300 
Будь-який за:

229 6,5 ББ

грн

Крем, що закохує! 
Мікс граната з олією 
рисових висівок 
покращить колір 
обличчя, розгладить 
зморшки, чудово 
пом'якшить шкіру, 
збереже її пружною
та еластичною, надасть 
заспокійливу дію

6

2

4

5 1

3

Енергійний гранат 
потурбується про 
належне зволоження, 
розгладження 
та відновлення

БУТИ КРАСИВОЮ!
ГОТУЙСЯ

Глиняна маска для обличчя THALIA, 100 мл
221502 - З олією авокадо
221503 - З екстрактом граната

1

2 300 
Будь-яка за:

229 6,5 ББ

грн183грн
5,2 ББ

Ц І Н А  П О  А К Ц І Ї 183грн
5,2 ББ

Ц І Н А  П О  А К Ц І Ї

Крем для обличчя та тіла THALIA, 250 мл
220906 - З екстрактом граната
220909 - З олією авокадо

3

4

350 
Будь-який за:

249 7,1 ББ

грн199грн
5,7 ББ

Ц І Н А  П О  А К Ц І Ї

КУПИ 2 ТА БІЛЬШЕ ПРОДУКТІВ
ТА ОТРИМАЙ ЗНИЖКУ

20%
зі с. 38-39

Переходь на новий рівень клітинного 
відновлення! Гранат — це сильний 
антиоксидант із підсиленою 
регенеруючою дією, який блискуче 
працює на сухій, зрілій та тьмяній шкірі

38 39



BEAUTY

1

3

3

2

Крем для обличчя THALIA, 100 мл
221001 - Відновлюючий з перлинною пудрою
221002 - Поживний з аргановою олією

1

2

300 
Будь-який за:

229 6,5 ББ

грн

Придивляєшся до зморшок на 
обличчі? Непокоїть кожна нова лінія? 
З цим фантастичним кремом ти 
забудеш про тривоги! Антивіковий 
комплекс з перлинною пудрою та 
олією паростків пшениці здатен 
ефективно гальмувати процеси 
старіння у клітинах шкірі. Дозволь 
своєму обличчю сяяти до старості 
без неприємних anti-age процедур!

ПЕРЛИННА ПУДРА
Чудове рішення  
в ексклюзивній упаковці 
від передчасних зморшок, 
сухості, лущення шкіри 
та неприємного відчуття 
стягнутості! Крем 
забезпечить грамотний 
щоденний омолоджуючий 
догляд із гарантованим 
результатом

АРГАН

ОБЛИЧЧЯ  
НА МІЛЬЙОН
Потужна очищаюча сила натуральних 
кислот проти підвищеної жирності  
та розширених пор. Must-have на 
теплий період для бажаючих мати 
бездоганно чисту, шовковисту 
та наповнену здоров’ям шкіру

КИСЛОТИ

300 

229 6,5 ББ

грн

Глиняна маска для обличчя  
з кислотами THALIA, 100 мл
221501

FA
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E
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M
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Арганова олія та вітаміни 
для королівського догляду 
за нормальною та сухою 
шкірою

АРГАН

Солоденька квітка алтея 
подарує неймовірне 
зволоження, м’якість  
та піднесений настрій

КВІТИ АЛТЕЯ

Висока концентрація 
оливкової олії миттєво підтягує 
шкіру та глибоко живить

ОЛИВКА

Ароматний екстракт кокоса – 
гарантія м'якості та еластичності 
шкіри. Обережно: крем 
настільки смачно пахне, 
що важко відірватися!

КОКОС

Ліпідний склад мигдальної олії 
ідеально гармонує  
з природною структурою 
чутливої і сухої шкіри

МИГДАЛЬ

50% чистого соку алое вера 
від усього складу – порятунок 
для зневодненої шкіри та після 
тривалого перебування на сонці

АЛОЕ ВЕРА

Неймовірно ніжні консистенції, чудові аромати, стильні упаковки - 
бренд THALIA презентує серію щоденних кремів, від яких буде в захваті 

будь-яка жінка! Органічні формули з натуральними зволожуючими 
екстрактами й цінними оліями не тільки забезпечать королівський 
догляд за обличчям і тілом, а й подарують справжнє задоволення 

від дотику до надлегких текстур.
Солоденька квітка алтея, освіжаючий алое, п'янкий мигдаль, енергійний 
гранат… Який з beauty-помічників супроводжуватиме тебе сьогодні?

5

7

6

21

3 4

FORCE

8

9

Корисні біоактивні молекули 
перлів на мінеральній основі 
для детоксикації, підтягнення 
та омолодження шкіри

ПЕРЛИННА ПУДРА

Рисові висівки - безмежне джерело 
здоров'я твоєї шкіри! Вони прекрасно 
зволожують, пом'якшують та сприяють 
регенерації шкіри, попереджають 
появу зморшок, підвищують пружність  
і еластичність шкірного покриву

РИСОВІ ВИСІВКИ

Твоя шкіра бездоганна! Шовковиста 
на дотик, приємна на запах, глибоко 
зволожена та здорова, без жодних 
недоліків. А аромат свіжих троянд 
сповнить кожен твій день романтикою 
та піднесеним настроєм!

ТРОЯНДА

К Р У Т А  Ц І Н А

209грн
6,0 ББ

Крем для обличчя та тіла THALIA, 250 мл
220901 - З аргановою олією
220902 - З оливковою олією
220903 - З екстрактом квітів алтея 
220904 - З алое вера
220905 - З кокосовою олією
220907- З перлинною пудрою
220908 - З мигдальною олією
220910 - З екстрактом квітки троянди  
220911 - З протеїном рисових висівок

1

2

3

4

5

6

7

8

Будь-який за:

9

350 
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ЩО МИ ЗНАЄМО  
ПРО ГРЕЙПФРУТ?

• унікальний фрукт з Ямайки

• найбільше вітамінів, мінералів  
та антиоксидантів міститься  
саме в рожевому сорті 

• грейпфрутовий сік -  
найбільш делікатний  
відбілюючий засіб для шкіри 

• завдяки своїй здатності 
сповільнювати процеси старіння 
вважається одним  
із найважливіших інгредієнтів  
у косметичній індустрії

BEAUTY

Глибокоочищаюча грязьова маска 
для обличчя з екстрактом рожевого 
грейпфрута THALIA, 125 мл
221504

149 грн4,3 ББ

190 

Відновлюючий гель-пілінг для 
обличчя з екстрактом рожевого 
грейпфрута THALIA, 170 мл
220804

149 грн4,3 ББ

190 

РОЖЕВИЙ ГРЕЙПФРУТ ПЕРЕВЕРНЕ ТВОЄ УЯВЛЕННЯ 
ПРО МОЛОДУ І ЗДОРОВУ ШКІРУ!
У складі пілінгу він здатен глибоко очищати 
пори, видаляти шрами й плями від прищів, 
вирівнювати мікрорельєф шкіри  
та покращувати колір обличчя. На відміну  
від звичайного “грубого” скрабу, засіб  
від THALIA містить фруктові кислоти  
та особливо ніжні мікрогранули,  
які при розтиранні не ошкоджують  
і не подразнюють шкірний покрив. 
Гарантуємо: після застосування диво-
пілінга THALIA ти будеш у захваті від своєї 
свіжої, бездоганно зволоженої та безмежно 
м’якенької шкіри!

ШУКАЄШ ДЕЩО ОСОБЛИВЕ 
ДЛЯ СВОЄЇ КОМБІНОВАНОЇ 
ШКІРИ? Пропонуємо 
поринути в освіжаючу 
фруктову піну! Грейпфрут 
містить натуральні кислоти, 
які делікатно освітлюють 
шкірний покрив, покращують 
текстуру шкіри та освіжають 
колір обличчя

Натуральне мило з екстрактом 
грейпфрута THALIA, 100 г
220613

120 

89 2,5 ББ

грн

MUST-HAVE РЕГУЛЯРНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ЖИРНОЮ 
ТА СХИЛЬНОЮ ДО АКНЕ ШКІРОЮ — ЗАПАШНА 
МАСОЧКА З ПРИГОЛОМШЛИВИМ СКЛАДОМ! 
Тільки подивись на компоненти: натуральна 
глина, кофеїн, корисні кислоти та безліч фруктів 
(екстракти маракуї, грейпфрута та його шкірки, 
соки лимона й манго). Отже здібности маски 
вражають: вона розблоковує закупорені пори  
й розчиняє бруд, регулює жирність шкіри  
й зменшує формування чорних цяток,  активно 
бореться із запаленнями, прищами та 
недосконалостями,  насичує клітини шкіри 
мінералами та вітамінами. Саме час розпочати 
своє перевтілення з обличчя!

44 45



ТВОЯ ШКІРА НІЗАЩО НЕ 
ВІДМОВИТЬСЯ ВІД СМАЧНОГО 
МОРКВЯНОГО ДЕСЕРТУ!  
Бета-каротин, що міститься  
у моркві, є попередником 
вітаміну А - вітаміну, що 
відповідає за регенерацію клітин 
і допомагає швидко відновити 
пошкоджені ділянки шкіри. 
Захисні, зволожуючі та лікувальні 
властивості екстракту моркви  
у поєднанні з протизапальною  
й пом’якшуючою дією олії 
соняшника роблять це мило 
ідеальним для очищення чутливої   
та схильної до подразнень шкіри

СУХА ШКІРА, ЩО ПОСТІЙНО 
ЛУЩИТЬСЯ? Відчуваєш 
пересушення після сонячних 
ванн? Огірок дозволить шкірі 
швидко «напитися» та поповнити 
нестачу вологи!  Завдяки 
високому вмісту води  
та полісахаридів огірок  
є природним зволожувачем,  
з яким ти забудеш  
про сухість і отримаєш  
заряд свіжості на весь день

Лимонне мило з густою піною  
та м’яким цитрусовим ароматом-  

ЦЕ НАЙПРИРОДНІШИЙ СПОСІБ  
ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ЖИРНОЇ 

ШКІРИ.  
Саме лимон є невичерпним  

джерелом кальцію, вітаміну С,  
магнію та калію. Тому він 

якнайкраще підходить  
для оздоровлення шкіри,  

волосся та нігтів 

Невже томати вміють 
омолоджувати?  

Переконайся сама! Лікопін, 
лютеїн, зеаксантин, а також 

флавоноїди у високій 
концентрації перетворюють 

антивікові здібності помідора  
на справді видатні. Олія насіння 

томатів підтримує молодий 
вигляд шкіри, гальмує появу 
зморшок, зменшує шрами  

і розтяжки. Тому ТОМАТНЕ 
МИЛО ВАРТО СПРОБУВАТИ ДЛЯ 

ЗРІЛОЇ ТА СТАРІЮЧОЇ ШКІРИ

ПОКАЖИ СВОЮ КРАСУ ЧЕРЕЗ ЗДОРОВУ ШКІРУ!  
Користуйся тільки якісним милом лінійки Healthy Beauty. 
Миюча основа без шкідливих для здоров’я речовин, 
натуральні екстракти, веганські формули, феноменальні 
аромати - кожен у родині знайде своє улюблене!
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LIFE

Натуральне мило THALIA, 
100 г

120 

К Р У Т А  Ц І Н А

69грн
2,0 ББ

ЗДАТНЕ  
ТВОЄ МИЛО?

А НА ЩО 

46 47



НАЙСМАЧНІШИЙ ДЕСЕРТ ДЛЯ ШКІРИ! 
Натуральний гранатовий сік  
покращить колір обличчя, додасть 
сяяння, розгладить зморшки  
та помітно подтягне тіло

ХОЧЕШ НІЖНУ ТА СЯЮЧУ ШКІРУ? 
Запашне мило не тільки подовжить 
молодість, поборить целюліт й 
підтягне шкіру, але й заспокоїть після 
активного дня завдяки шоколаду

збагачені 
мигдальною 

олією

спеціальні 
пальчики для 
прекрасного 
масажного 

ефекту

зволожуюча 
дія

реальне 
зменшення 

целюліту

шкіра сяє, 
вона пружна 
та здорова

Масажне мило THALIA, 110 г

129 грн3,7 ББ

180 

Неповторна свіжість 
квітів кактуса особливо 
приємна влітку

"КВІТКА КАКТУСА"

Незабутній аромат 
тропічного манго  
для моментів повного 
релаксу

"МАНГОВЕ БЛАЖЕНСТВО"

Стиглий лайм із 
пряною ноткою для 
відчуття довершеної 
чистоти

"ПІКАНТНИЙ ЛАЙМ"
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Натуральне гурманське 
мило THALIA, 150 г

129 грн3,7 ББ

180 

ДЛЯ СПРАВЖНІХ
ГУРМАНІВ
"ДИКИЙ ГРАНАТ"

"ШОКОЛАД ТА АПЕЛЬСИН"
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Натуральне мило THALIA, 125 г

180 

129 3,7 ББ

грн

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ  
ТА СХИЛЬНОЇ ДО ВИСИПІВ ШКІРИ!  
Глибоко очищає та освіжає, підсушує  
запалення, нормалізує роботу сальних залоз

СІРЧАНЕ

ЯЛІВЕЦЬ – НАЙКРАЩИЙ У БОРОТЬБІ  
З ВИСИПАМИ, ПРИЩАМИ ТА ЗАПАЛЕННЯМИ!  
Також активно бореться з лупою й целюлітом  
та навіть лікує екземи

З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ЯЛІВЦЮ

БАГАТИЙ СКЛАД МИЛА ПІДТРИМУЄ ШКІРУ 
М‘ЯКОЮ ТА ШОВКОВИСТОЮ, ретельно 
видаляє омертвілі клітини  та чорні цятки без 
пересушування

З КОЗИНИМ МОЛОКОМ

Натуральна арганова олія  
ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗВОЛОЖЕННЯ, ЖИВЛЕННЯ  
ТА ВІДЧУТТЯ ПОВНОГО КОМФОРТУ!  
Підходить навіть для чутливої шкіри

АРГАНОВЕ

СПРОБУЙ ЯК ОМОЛОДЖУЮЧУ МАСКУ! 
Залиш піну з чарівним ароматом  
на 5 хвилин на обличчі та насолождуйся 
антивіковою дією коензиму Q10

АНТИВІКОВЕ З КОЕНЗИМОМ Q10

Чарівне крем-мило з густою піною  
на основі гіалуронової кислоти  
ПОВЕРТАЄ МОЛОДІСТЬ, ЕЛАСТИЧНІСТЬ  
ТА ПРИРОДНЕ СЯЯННЯ ШКІРИ

ЗВОЛОЖУЮЧЕ

Кремоподібна мильна основа ідеально 
підходить для щоденного очищення 
обличчя та тіла.  
МАСЛО ШИ НАДІЙНО ОБЕРІГАЄ ШКІРУ 
ВІД ПЕРЕСУШУВАННЯ ПІД ВПЛИВОМ ВІТРУ  
ТА СОНЦЯ

З МАСЛОМ ШИ

ІДЕАЛЬНЕ МИЛО ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДОСТІ 
БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ШКІРИ! Делікатний склад  
з алантоїном ніжно очищає, загоює та доглядає 
за шкірою, попереджає старіння, підходить навіть 
для інтимної гігієни

З АЛАНТОЇНОМ

ПРИГОСТИ СВОЮ ШКІРУ СМАЧНЕНЬКИМ! 
Поєднання меду й маточного молочка миттєво 
освіжає та розслабляє, відмінно видаляє омертвілі 
клітини, швидко пом'якшує та відновлює шкіру

З МЕДОМ

ХОЧЕШ ПРИСКОРИТИ РІСТ ВОЛОССЯ?  
Бажаєш оздоровити локони? Мрієш про доглянуту 
й гладеньку шкіру? Спробуй лікувальну силу 
кропиви та відчуй її чудодійний ефект

З ЕКСТРАКТОМ КРОПИВИ
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Олія фісташки є дуже ЕФЕКТИВНОЮ ПРИ ПРИЩАХ, 
ПСОРІАЗІ, ГРИБКАХ, ЕКЗЕМАХ ТА ШКІРНИХ 
ІНФЕКЦІЯХ. Вона заспокоює свербіж, а також 
допомагає при варикозному розширенні вен 
завдяки здатності посилювати кровообіг 

ФІСТАШКОВЕ
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Ексклюзивне натуральне мило  
THALIA, 150 г

180 

129 3,7 ББ

грн
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1 2 3

LIFEПРИРОДА  
МАЄ ВСЕ ДЛЯ КРАСИ

Цінне масло камелії 
японської ідеально 
підтримує красу 
ручок, а також 
дарує справжнє 
задоволення від 
своєї ультрам'якої 
консистенції  
та тонкого аромату

Вдосконалена 
формула  
для доглянутих рук  
і міцних нігтів. 
Неперевершена 
насолода  
для пошкодженої  
або сухої шкіри!

• м'які, натуральні складові ефективно
   очищають ніжну шкіру інтимної зони
• молочна кислота нормалізує 
   мікрофлору 
• позбавляє неприємного запаху 
• алое вера для належного зволоження
   та заспокоєння подразнень 
• захищає вразливу зону від патогенних
   мікроорганізмів 
• економний гель не викликає сухості,
   подразнень та алергічних реакцій
• без сульфатів, парабенів і барвників
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ДЛЯ ЩОДЕННИХ
ІНТИМ-ПРОЦЕДУР!

Гель для інтимної гігієни 
THALIA, 300 мл
220201

99 грн2,8 ББ

150 
                    Крем для рук THALIA, 75 мл
220304 - Інтенсивний з олією камелії японської 
                    та маслом ши
220305 - Поживно-відновлюючий   
                    з кокосовою олією
220306 - Нормалізуючий з екстрактом 
                    квітки троянди

1

2

3

Будь-який за:

125 

К Р У Т А  Ц І Н А

77 грн
2,2 ББ

Дорогоцінний 
склад цього 
духмяного крему 
ідеальний для сухої  
та пошкодженої 
шкіри
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По каштану в кожен дім! 
Активні екстракти з вираженою 
охолоджуючою дією ефективні 
навіть від головного болю, при 
варикозі, застуді, набряках, 
м'язовій напрузі, важкості  
в ногах

З КІНСЬКИМ КАШТАНОМ

Тепло, і ще тепліше! Покращуй 
стан шкіри зсередини та ззовні: 
сила термоефекту стимулює 
кровообіг і синтез колагену, 
усуває подразнення, приємно 
зігріває та заспокоює

З ПАПРИКОЮ, ПЕРЦЕМ  
ЧІЛІ ТА КОФЕЇНОМ

ПОДВІЙНА 
СИЛА

3

1

2

4

Масажний гель-бальзам Форте THALIA, 500 мл
221901 - З паприкою, перцем чілі та кофеїном
221902 - З кінським каштаном

3

4

Будь-який за:

250 
К Р У Т А  Ц І Н А

159грн
4,5 ББ

• виключно натуральний склад 
   без важких хімічних речовин
• активний догляд та здоров‘я ясен
• комплексний захист ротової

             порожнини від розмноження
             бактерій протягом ночі завдяки
             унікальним компонентам

• користуйся перед сном, щоб
             запобігти появі небажаних утворень  
             в ротовій порожнині

• відновлення природної білизни
             зубів завдяки мінералам  
             та рослинним екстрактам

• попередження розвитку карієсу 
             та появи нальоту на емалі

• ментол і м'ята перцева для
             тривалого відчуття чистоти

• користуйся вранці та
             насолоджуйся сяючою  
             посмішкою протягом дня

Зубна паста THALIA, 75 мл
221701 - Відновлююча з місваком та алое вера
221702 - Відбілююча з прополісом та м'ятою

1

2

Будь-яка за: 79 грн2,3 ББ

100 
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ТОП ПРИЧИН ДЛЯ ВІЧНОГО КОХАННЯ
• 4 сезони
• щоденне зволоження
• інноваційна ліпосомальна технологія
• захист від старіння
• жива та сяюча шкіра з ідеально  

рівним тоном
• швидке поглинання
• без липкості, жирності та білих слідів
• ніжний ненав'язливий аромат
• замість бази під макіяж

Підходить для  
всіх сезонів року

Сонцезахисний зволожуючий 
крем-протектор для обличчя  
з SPF 50+ THALIA, 50 мл
222001

629 грн18,0 ББ

800 

БЕЗПЕЧНА НАСОЛОДА 
СОНЦЕМ

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ?
• стійкий до води, вологи та поту
• легка кремова текстура
• максимум сонцезахисту
• містить мінеральні фільтри,  

які безпечні для організму  
та не викликають алергії

• заспокоює та відновлює
• посилене зволоження
• незамінний для світлої та чутливої  

до сонця шкіри
• приємний аромат із ноткою кави

Сонцезахисний зволожуючий 
крем-протектор для тіла  
з SPF 50+ THALIA, 175 мл
222002

629 грн18,0 ББ

800 

SPF
50+

• високий вміст пантенолу (9%)
• безпечний для всієї родини
• гіпоалергенна формула без запаху
• заспокоює, знімає запалення  
   та відновлює шкіру після засмаги,  
   сонячних опіків і холодних температур 
• ефективний для підвищення рівня  
   колагену та еластичності шкіри
• чудово загоює подряпини та ранки  
   (у тому числі  після гоління)

ПАНТЕНОЛ: 
ШВИДКЕ  
ПОЛЕГШЕННЯ

LIFE

Глибокозволожуючий 
лосьон-спрей для тіла з 
пантенолом THALIA, 150 мл
221801

відіграють активну роль  
у позбавленні сухості,  
лущень та подразнень

Провітамін В5, гліцерин,  
масло ши та алое 

370 

249 7,1 ББ

грн

3+

Вітамін C

Центелла азіатська

Вітамін E
Вітамін E

Пантенол

Водостійкість

Сяюча шкіра
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FORCE LIFE
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Відтепер ти знаєш, як 
миттєво привернути увагу 
та підкреслити свій стиль.  
Адже кожен акорд 
Confident відразу захоплює 
емоції й додає впевненості  
у собі. Поєднання теплих  
пряно-шкіряних нот  
із багатогранним ірисом  
та екстравагантною 
туберозою - безпрограшний 
рецепт коктейлю для 
справжнього переможця!

Feminity – це дивовижна 
подорож до себе, 
сповнена романтичних 
таємниць.  
Граціозна композиція 
парфуму розкривається 
повільно і красиво, не 
втрачаючи при цьому свій 
самобутній характер. 
Закрий очі, увімкни уяву 
та відчуй фантастичний, 
чуттєвий і такий колоритний 
світ Жіночності!

ВЕРХНІ НОТИ:  
спеції, ром, тютюн  
НОТИ СЕРЦЯ:  
шкіра, ірис, тубероза  
ШЛЕЙФОВІ НОТИ:  
боби тонка, бензоїн, 
гуаякове дерево

CONFIDENT

пряні, деревні, шкіряні 

Чоловіча 
парфумована вода 
THALIA, 100 мл

1 400 

699 20,0 ББ

грн
Жіноча 
парфумована вода 
THALIA, 100 мл

1 400 

699 20,0 ББ

грн

АРОМАТИ THALIA МІСТЯТЬ 20-22% 
ВІДБІРНИХ ПАРФУМЕРНИХ КОМПОНЕНТІВ 
Й ЕСЕНЦІЙ від видатного французького 
концерну Mane, який входить до десятки 
провідних компаній світу в цій галузі

22
45

09

ВЕРХНІ НОТИ:  
груша, бергамот

НОТИ СЕРЦЯ: 
тубероза, жасмин 
індійський, 
апельсиновий цвіт 

ШЛЕЙФОВІ НОТИ: 
пачулі, ваніль, 
амброксан, ветивер

квіткові, солодкі

22
45

14

П А Х Н Е Ш  Б Е З Д О Г А Н Н О !

FEMINITY

ВЕРХНІ НОТИ:  
водяний жасмин,  
зелений мандарин,  
квітка імбиру

НОТИ СЕРЦЯ:  
ваніль, сіль 

ШЛЕЙФОВІ НОТИ: 
кашмеран, сіра амбра, 
сандал

східні, квіткові 

MEDEA

58 59



22
45

04

22
45

02

Парфумована вода 
Glory створена для 
переможців, які вміють 
граціозно святкувати свою 
перемогу. Елегантний та 
стійкий аромат підкорює 
цікавим поєднанням 
свіжих цитрусових  
із чистими акордами 
самої природи.

Аромат Vetiver Nuances — це втілення 
елегантності у деревно-фруктовому вбранні.
Гармонійна композиція створена
для чоловіків і жінок, які прагнуть знайти свій 
власний фірмовий аромат.

GLORY

VETIVER NUANCES

свіжі, пряні, деревні

деревні, фруктові

Millie миттєво приверне  
ВАШУ увагу своїми 
соковитими нотками  
із вприскуванням  
освіжаючого морського 
акорду, які плавно 
перетікають в теплу 
розмариново-амброву 
базу. Millie — це боротьба 
протилежностей:  
з одного боку, вишуканий  
і стриманий, з іншого – 
схожий на грайливий  
та веселий концерт

MILLIE

ароматичні, амброві, 
цитрусові

Парфумована вода 
THALIA, 75 мл (унісекс)

1 200 

599 17,1 ББ

грн

ВЕРХНІ НОТИ:  
яблуко, лимон, бергамот  

НОТИ СЕРЦЯ:  
перець, береза, 
гвоздика, дягель, пачулі

ШЛЕЙФОВІ НОТИ:  
кедр, ірис, мускус, 
дубовий мох

ВЕРХНІ НОТИ:  
грейпфрут, імбир, 
бергамот 
НОТИ СЕРЦЯ:  
акватична нота, шавлія, 
розмарин, герань

ШЛЕЙФОВІ НОТИ:  
амброксан, амбра, 
лабданум

ВЕРХНІ НОТИ:  
ветивер 
НОТИ СЕРЦЯ:  
чорний інжир

ШЛЕЙФОВІ НОТИ:  
гальбанум, деревина, 
фруктовий акорд

22
45

03
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Крем-втілювач заповітних 
жіночих мрій про сяючий  
погляд без ознак старіння!  
Щільна поживна текстура  
з багатим складом та приємним 
ароматом для належного 
антивікового догляду

BEAUTY
23

10
02

23
10

03

23
11

01

Органічний крем 
для шкіри навколо 
очей з олією камелії 
японської Beany, 30 мл
231101

490 

349 10,0 ББ

грн
Органічний денний крем  
для обличчя з олією  
камелії японської Beany, 50 мл
231002

370 

279 8,0 ББ

грн

Органічний нічний крем 
для обличчя з олією камелії 
японської Beany, 50 мл
231003

370 

279 8,0 ББ

грн

6 ФАКТІВ НА КОРИСТЬ 
КАМЕЛІЇ: 
1. Найпопулярніша олія  
в Японії та секрет вічної молодості 
японських гейш
2. Незамінна для догляду  
за будь-яким типом шкіри завдяки 
високому вмісту антиоксидантів, 
вітамінів і жирних кислот
3. М’яко відбілює, зменшує 
пігментацію, прибирає тіні під очима, 
набряки та сліди від прищів

4. Знімає подразнення, заспокоює 
     чутливу шкіру 
5. Основне правило профілактики  
     передчасного старіння
6. Потужний антиоксидантний 
     комплекс, що міститься в олії  
     камелії, має сонцезахисну дію

ТАКА ДОРОГОЦІННА  
Й  ТАКА ПРЕКРАСНА!

62 63



ГО
ТО

В
А

 Д
О

 Т
И

ТУ
Л

У
 «

М
ІС

 Д
О

С
К

О
Н

А
Л

ІС
ТЬ

»

БАЖАЄШ МАТИ ІДЕАЛЬНО РІВНИЙ ТОН 
ОБЛИЧЧЯ ТА ОДНОЧАСНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ШКІРІ 
НЕОБХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗВОЛОЖЕННЯ?  
Тоді BB крем від красивого бренду Beany 
було вдосконалено саме для тебе! З цим 
дбайливим помічником ти отримаєш відразу 
безліч переваг: довершене личко, ретельний 
догляд за станом шкіри та надійний захист  
від шкідливих УФ-променів завдяки SPF 15.  
Просто обери потрібний відтінок і дивуй 
оточуючих своїм шикарним виглядом!

 

1 ПРОДУКТ=7 ЕФЕКТІВ

1. УФ-захист SPF 15
2. Зволоження завдяки  
    олії жожоба
3. Корекція недоліків
4. Природне сяйво  
    та свіжий вигляд 
5. Досконалий тон
6. Пом’якшення
7. Маскування дефектів

MEDIUM  
TO DARK

LIGHT  
TO MEDIUM

23
43

01

23
43

02

SPF 
15

FORCE

BB крем із SPF 15 
Beany, 50 мл

190 

3,1 ББ

грн109 
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Висококонцентрований та водночас легкий beauty-продукт – типова складова 
догляду за обличчям у Кореї. Технологічна лінійка сироваток Beany дозволить 
тобі легко сконцентруватися на головному – на бездоганності твоєї шкіри. 
Завдяки чому?
Сироватки розроблені на інноваційній технології, що дає максимальні 
результати за найкоротший час. Крім того, рідка текстура миттєво 
поглинається шкірою, поєднуючи легкість формули з високою ефективністю.
Звучить переконливо? Саме час обрати свій приголомшливий догляд  
та підтримати власну красу!

КОНЦЕНТРАЦІЯ КРАСИ  
В ОДНІЙ КРАПЛІ

ВІДКРИЙ КЕФІР  
ЗАНОВО

Підходять для догляду за обличчям та зоною навколо очей в будь-якому віці 
як окремий косметичний продукт, так і як концентрована сироватка 
під улюблений крем

Стабільна форма  
вітаміну С, вітамін В3  
і лимонна кислота  
для догляду за шкірою 
з недосконалостями 
й вираженою 
пігментацією,  
а також за тьмяною  
та зрілою шкірою

Хочеш свіжу та сяючу 
шкіру? Звернися до 
експертів з питань 
омолодження — 
колагену й еластину. 
Вони не тільки подовжать 
молодість та підтягнуть 
шкіру, але й дозволять 
забути про сухість, 
подразнення, набряки 
або почервоніння

Насичений зволожуюче-
антивіковий склад із 
гіалуроновою кислотою  
та натрієм PCA бореться  
зі старінням, захищає 
клітини від зневоднення, 
значно покращує стан 
сухої шкіри, підтримує  
її пружність

ДО НАБОРУ ВХОДЯТЬ:

Крем для обличчя та зони декольте, 50 мл

Сироватка для обличчя, 15 мл

Крем для рук, 50 мл

1
2
3

18+

1

2

3

1 2 3

LIFE

199 5,7 ББ

грн

Сироватка для обличчя Beany, 30 мл
231503 - З колагеном та еластином
231505 - З вітаміном С
231506 - З гіалуроновою кислотою

1

2

3

Будь-яка за:

270 

КРЕМ ДЛЯ РУК  
У ПОДАРУНОК!

Знайомся з найкращим біодоглядом із доведеною ефективністю - 
комплексом PRE-PRObiotics на основі екстракту кефіру. 

дружні до шкіри концентровані кефірні пре- і пробіотики та біоактивні 
молочні пептиди усувають ознаки втоми шкіри, викликані стресом  
і агресивними факторами ззовні, а також грають ключову роль  
в зміцненні захисного шару шкіри і прискоренні регенерації клітин
живить, пом‘якшує та підтримує природний баланс шкіри, покращуючи 
її загальний стан з кожним нанесенням
через 30 хвилин після нанесення рівень зволоженості шкіри зростає  
на 55% і тримається протягом 24 годин
клінічно доведена омолоджуюча, захисна та протизапальна дія

Набір для догляду за обличчям  
з екстрактом кефіру Beany 
PRObiotics, 50/50/15 мл
231005
370 

6,5 ББ

грн229 
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Коли востаннє твоя шкіра отримувала 
потужний заряд зволоження від самої 
природи? З органічною серією ALOE VERA 
це можливо робити щодня прямо вдома! 
Інноваційні продукти цієї лінійки містять 
від 50 до 90% соку алое вера. З давніх часів 
ця рослина відома як невичерпне джерело 
мінералів, амінокислот та вітамінів. 
Вона відмінно живить, відновлює шкіру 
та волосся, зупиняє процеси старіння.

ПОДВІЙНА ПОРЦІЯ 
ЗВОЛОЖЕННЯ

BEAUTY
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Моментально відновить 
пошкоджену шкіру рук та нігті, 
а також захистить вразливу 
шкіру від шкідливої дії сонця 
та низьких температур

Ніжна ароматна 
пінка м’яко очистить, 
зволожить та позбавить 
відчуття стягнутості

Крем із унікальною текстурою здатен 
тривалий час утримувати вологу  
в клітинах шкіри та інтенсивно живити  
її шар за шаром, сповнюючи 
здоров’ям 

Зволожуючий крем для обличчя 
з алое вера Beany, 50 мл
231001
370 

279 8,0 ББ

грн

Особлива формула з алое, оліями лісового горіха 
й камелії, екстрактами ісландського моху та листя 

чорної смородини чудово загоює тріщини,
зменшує утворення 

затверділих шорстких 
ділянок та підтримує 

доглянутий вигляд стоп

СЕРІЯ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

SOS-сироватка для обличчя  
з алое вера Beany, 10 мл
231501
190 

149 4,3 ББ

грн

Очищаюча пінка для вмивання  
з алое вера Beany, 150 мл
231201
190 

149 4,3 ББ

грн

Зволожуючий крем для ніг 
з алое вера Beany, 75 мл
231601
125 

К Р У Т А  Ц І Н А

77грн
2,2 ББ

Зволожуючий крем для рук  
з алое вера Beany, 75 мл
230301
125 

К Р У Т А  Ц І Н А

77грн
2,2 ББ
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FORCE

Миттєво позбавить 
сухості, лущень  
та подразнень

ALOE 
VERA

90%

Неймовірне живлення для 
будь-якого віку та статі! 
Підходить навіть для гіперчутливої 
та реактивної шкіри Натуральний зволожуючий шампунь 

з алое вера Beany, 300 мл
230101
185 

139 4,0 ББ

грн

Дбайливий догляд за сухим 
та фарбованим волоссям, що 
вирішує проблеми шкіри голови, 
лупи та ламкості волосся

Вона вміє оживляти! Ідеальна 
маска для експрес відновлення 
волосся після фарбування, хімічних 
процедур та використання термічних 
приладів для укладки

Зволожуюча маска для волосся 
з алое вера Beany, 175 мл
232101
185 

139 4,0 ББ

грн

СЕРІЯ ДЛЯ  
ВСІЄЇ РОДИНИ

Заспокійливий зволожуючий гель 
для тіла з алое вера Beany, 250 мл
231801
190 

149 4,3 ББ

грн

КУПУЙ ШАМПУНЬ
ТА ЗАМОВЛЯЙ МАСКУ

ЗА ПІВ ЦІНИ

69,5
грн
1,9 ББ

Ц І Н А  П О  А К Ц І Ї
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Мило з ніжним ароматом 
чудово заспокоює 
подразнену та проблемну 
шкіру, усуває чорні цятки  
та очищає пори

З ГЛИНОЮ

Заряджай свою шкіру 
енергією та ніжно-солоденьким 
запахом абрикоса! 
Багата вітамінами А та Е 
абрикосова олія для гладенького, 
свіжого обличчя та природного 
блиску шкіри

З АБРИКОСОМ

Лаврова олія — один  
із найцінніших скарбів 
Туреччини. Вона чудово 
впливає як на шкіру, так і на 
волосся: оздоровлює, долає 
сухість, протистоїть шкірним 
захворюванням (грибок, 
екзема, псоріаз, висипи). 
А легкий масаж лавровим 
милом заспокоює, розслабляє 
та дарує шкірі максимум 
комфорту

З ЛАВРОВОЮ 
ОЛІЄЮ

Після дотиків міцелярного 
зволожуючого мила з екстрактом 
квітки алтея обличчя та тіло 
сяятимуть від задоволення! 
Попереджає пересихання 
та появу небажаних утворень 
на шкірі

МІЦЕЛЯРНЕ
Натуральне мило Beany, 120 г
230601 - З глиною
230602 - З абрикосом
230603 - З лавровою олією
230609 - Міцелярне

1

2

3

4

Будь-яке за:
100 

79 2,3 ББ

грн
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ЗДОРОВЕ ВОЛОССЯ 
БЕЗ КОМПРОМІСІВ

Мікс органічних рослин лікує  
та відновлює локони, покращуючи 
структуру кожної волосинки  
та значно прискорюючи ріст

Протизапальна сила олій 
ялівцю та чайного дерева проти 
лупи, псоріазу та подразнень 
на шкірі голови

BEAUTY

3 4

1

2

Рослинні шампуні Beany – це: 
Концентровані рослинні сироватки 
Натуральні екстракти, що запобігають випадінню 
та відновлюють активний ріст волосся
Глибоке очищення та природний блиск

Корисний часник для 
інтенсивного догляду 
як за жирним, так і за сухим  
та фарбованим волосся

Порятунок для жирного 
волосся! Не плутає прядки, 
позбавить від лупи та 
випадіння, подарує м’якість 
та здоровий блиск

БЕЗ SLS/SLES

Будь-який за:

320 

Рослинний шампунь PHYTOCOMPLEX AHL, 300 мл
230102 - Проти випадіння волосся з часником та женьшенем
230103 - Для жирного волосся з сіркою та червоним перцем
230104 - Для стимуляції росту волосся з кропивою та кінським каштаном
230110 - Від лупи з ялівцем та чайним деревом

1

2

3

4

К Р У Т А  Ц І Н А

179грн
5,1 ББ
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BEAUTY

Кератиновий шовк 
для освітленого та 
пошкодженого волосся

Відмінно розгладжує 
та відновлює структуру, 
зберігає форму зачіски  
та полегшує укладання, 
надає блиск, повертає 
втрачену еластичність, 
сприяє утриманню 
вологи та помітно 
зміцнює корені

Кератин&Біотин  
для краси та сили

Потужна комбінація 
кератину та біотину,  
що є частиною сімейства 
вітамінів групи B, 
допомагає підтримувати 
локони здоровими, 
транспортуючи кисень  
до клітин волосся. 
Кератин є дуже сильним 
джерелом білка для 
структури волосся

Кератиновий 
мультивітамін для 
тонкого та тьмяного 
волосся

Блискавична  
дія мультивітамінів 
і активних речовин 
миттєво оживить 
тьмяне волосся 
та суттєво прискорить 
ріст за короткий 
період

1 32
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СЕРІЯ KERATIN 
ЕКСПРЕС ВІДНОВЛЕННЯ

Безсульфатний шампунь PHYTOCOMPLEX AHL, 300 мл
230107 - Відновлюючий з протеїнами шовку для сухого та пошкодженого волосся
230108 - Ущільнюючий з кератином і біотином для всіх типів волосся
230109 - Зміцнюючий з мультивітамінами для тонкого та тьмяного волосся

1

2

3

Будь-який за:

320 

199 5,7 ББ

грн

4 5

З лавандою та шавлією
Шампунь з незрівнянним 
ароматом лаванди 
потурбується про красу 
та здоров'я будь-якого
типу волосся

З аргановою олією
Поживно-зволожуючий 
коктейль для відродження, 
об’єму та м’якості 
слабких й тьмяних  
локонів

БЕЗ SLS/SLES

Будь-який за:

320 

Рослинний шампунь PHYTOCOMPLEX AHL, 300 мл
230105 - Для всіх типів волосся з лавандою та шавлією
230106 - Для сухого та пошкодженого волосся з аргановою олією

4

5

К Р У Т А  Ц І Н А

179грн
5,1 ББ
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ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ ДЛЯ ДІВЧАТОК

ГІПОАЛЕРГЕННА 
ФОРМУЛА НЕ МІСТИТЬ 
ПАРАБЕНІВ, ПАРАФІНУ, 

СПИРТУ, БАРВНИКІВ  
ТА КОНСЕРВАНТІВ !

Натуральні антигрибкові 
компоненти захищають вразливу 
шкіру малечі від шкірних 
захворювань

Лагідна вершкова пінка  
для щоденного догляду  
не подразнює оченята малюків

Мило з казковим ароматом 
полегшує процес засинання дитини

Природні складники для м’якенької 
шкіри та шовковистого волосся як 
новонароджених, так і старших 
дівчаток

LIFE

Натуральне дитяче мило Beany,  100 г
232701 - Для хлопчиків
232702 - Для дівчаток

3

4

Будь-яке за:
95 0+

Натуральний дитячий шампунь-пінка Beany, 200 мл
232703 - Для хлопчиків
232704 - Для дівчаток

1

2

Будь-який за:
190 

К Р У Т А  Ц І Н А

54грн
1,5 ББ

К Р У Т А  Ц І Н А

129грн
3,7 ББ

78 79



Запашне червоне яблуко освіжає, наче 
ковток прохолодного повітря у літньому 
фруктовому саду

Апетитний запах цукрової 
вати поверне у найсолодші 
дитячі спогади, а натуральна 
миюча основа потурбується 
про зволоження шкіри

З АРОМАТОМ  
ЦУКРОВОЇ ВАТИ

Опинись на тропічному 
острові серед фруктових 
дерев папаї та відчуй, як 
твоя шкіра наповнюється 
життєвою енергією сонця

Додай веселі нотки  
у звичайний ритуал догляду  
за шкірою!  
Цитрусове мило бадьорить, 
підіймає настрій та лагідно  
піклується про шкіру

З АРОМАТОМ МАНДАРИНА

З АРОМАТОМ ПАПАЇ

З АРОМАТОМ ЧЕРВОНОГО ЯБЛУКА
Соковита мильна пінка з ароматом 
полуничного варення забезпечить 
делікатний догляд за шкірою

З АРОМАТОМ ПОЛУНИЦІ 

Мило-макарон Beany, 
100 г

100 

75 2,1 ББ

грн

ДОДАЙ 
МАКСИМУМ 
   ДОГЛЯДУ 
   ГАРНОГО 
   НАСТРОЮ 
   АРОМАТIВ  
У КОЖЕН  
СВIЙ ДЕНЬ!

57 1,6 ББ

грн

       БУДЬ-ЯКІ 2 
ТА БІЛЬШЕ МИЛА ПО

зі с. 80-81

23
06

04

23
06

06

23
06

08

23
06

07
23

06
05
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Матуючий 
праймер  
для обличчя  
ALIX AVIEN, 30 мл

750 

499 14,3 ББ

грн

254303

Сяюча база  
під макіяж ALIX AVIEN,  
45 мл

750 

499 14,3 ББ

грн

254302

ЦІНА
на знайомство

СС крем із SPF 15  
ALIX AVIEN, зелений, 40 мл

850 

499 14,3 ББ

грн

254320

ЦІНА
на знайомство

Відтінки декоративної косметики можуть відрізнятись від представлених у каталозі

BE
A

U
TY

N E W

SPF 
15

БЕЗДОГАННЕ 
ОБЛИЧЧЯ

82 83



BEAUTY
254313

402 OCHRE 
BEIGE

254312

401 SOFT 
IVORY

254315

20 LIGHT 
TO MEDIUM

254314

10 FAIR  
TO LIGHT

SPF 
15

Матуючий тональний крем 
ALIX AVIEN, 40 мл

770 

399 11,4 ББ

грн

BB крем із SPF 15  
ALIX AVIEN, 40 мл

670 

299 8,5 ББ

грн

Рідкий консилер  
ALIX AVIEN, 3 мл

265 

189 5,4 ББ

грн

254304
103 CREAMY 
BEIGE

254316
104 WARM 
BISQUE

254305
105 COOL 
ROSE

Пензель для консилера  
та тіней ALIX AVIEN

500 

239 6,8 ББ

грн

255501

ЖОДНИХ НЕДОЛІКІВ!

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

84 85



BEAUTY

254306

501 LIGHT 
BEIGE

254307

502 PALE 
SAND

254308

503 SOFT 
PEACH

ТОН ЗАДАЄШ ТИ

SPF 
15

Омолоджуюча тональна  
основа з SPF 15 ALIX AVIEN, 
35 мл

990 

499 14,3 ББ

грн
Рідка тональна основа  
з SPF 35 ALIX AVIEN, 35 мл

850 

449 12,8 ББ

грн

254309

301 SOFT 
IVORY

254310

302 OCHRE 
BEIGE

254311

304 BUFF

SPF 
35

М
О

Я 
У

Л
Ю

БЛ
ЕН

А
 Б

А
ЗА

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

86 87



253203

05 BISQUE

253201

02 TRUE BEIGE

253202

04 LIGHT IVORY

Шовковиста компактна 
пудра ALIX AVIEN, 9,5 г

550 

299 8,5 ББ

грн

Пудровий хайлайтер  
ALIX AVIEN, 10 г

680 

349 10,0 ББ

грн

253304

PINK

253305

NUDE

Пензель для рум’ян і 
хайлайтера ALIX AVIEN

640 

319 9,1 ББ

грн

255504

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

88 89



BEAUTY

Розсипчаста пудра 
ALIX AVIEN, 21,5 г 

590 

299 8,5 ББ

грн
253206

01 ПРОЗОРА

253207

02 NUDE IVORY

253204

201 NUDE IVORY

253205

202 SOFT PEACH

Ультратонка 
запечена пудра  
ALIX AVIEN, 11 г

690 

399 11,4 ББ

грн

Універсальний пензель 
для пудри ALIX AVIEN

840 

419 12,0 ББ

грн

255503

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

90 91



Компактні рум'яна  
ALIX AVIEN, 10 г

520 

279 8,0 ББ

грн

253301

101 NUDE PINK

253302

105 BABE

253303

108 SWEET APRICOT

BEAUTY

253409

Палетка тіней для повік 
555 Coffee Time АLIX AVIEN, 
12х1,3 г

1 350 

799 22,8 ББ

грн

253503

Насичена чорна підводка 
для очей АLIX AVIEN, 5 мл

270 

189 5,4 ББ

грн

253504

Чорна підводка-фломастер 
для очей АLIX AVIEN, 1,1 г

300 

199 5,7 ББ

грн

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

92 93



Подвійні тіні для повік  
АLIX AVIEN, 2x1,5 г

530 

259 7,4 ББ

грн
253408

206 POWER OF PEARLS&CREAMY BROWN

253407

202 BLUE GRAY&PEARLY NAVY

253406

201 PEARLY WHITE&BLACK VELVET

Водостійкий контурний 
олівець для очей Smoky 
Eye ALIX AVIEN, 1,2 г

490 

299 8,5 ББ

грн

253825

253821 ТЕМНО-СИНІЙ

253820 ЧОРНИЙ

253822 КОРИЧНЕВИЙ

253824 ЗЕЛЕНИЙ

М'який олівець  
для очей ALIX AVIEN, 
1,14 г

180 

99 2,8 ББ

грн

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

94 95



Автоматичний олівець 
для брів ALIX AVIEN, 0,05 г

290 

149 4,3 ББ

грн

254204 02 СВІТЛО-КОРИЧНЕВИЙ

254205 03 КОРИЧНЕВИЙ

254206 СВІТЛО-КОРИЧНЕВИЙ

254207 КОРИЧНЕВИЙ

254208 НЮДОВИЙ

BEAUTY

Туш для вій 3 в 1
ALIX AVIEN, 10 мл

420 

229 6,5 ББ

грн

253602

Об'ємна туш для вій 
ALIX AVIEN, 10 мл

420 

229 6,5 ББ

грн

253603

Водостійка туш для 
вій ALIX AVIEN, 10 мл

420 

229 6,5 ББ

грн

253604

Пудровий олівець  
для брів ALIX AVIEN, 1,29 г

220 

129 3,7 ББ

грн

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

96 97



BEAUTY

301 BRIGHT PINK
253927

DUSTY RED
253701

LIGHT NUDE
253702

LIGHT PINK
253703

RED
253704

RUBY
253705

SALMON
253706

VERMILION
253707

304 NUDE APRICOT
253928

307 SHEER CORAL
253929

320 GLOSSY RED
253932

317 BRIGHT FUSCHIA
253931

314 DIRTY ROSE
253930

321 STUNNING RED
253933

323 RUBY RED
253941

Олівець для губ  
ALIX AVIEN, 1,14 г

220 

129 3,7 ББ

грн

Глянцева помада  
для губ ALIX AVIEN, 4 г

385 

189 5,4 ББ

грн

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

98 99



 407 DUSTY ROSE
253934

409 ROSE APRICOT
253936

411 SPICY TERRACOTTA
253938

504 SPICY TERRACOTTA

254001
508 BRIGHT ROSE

254003

509 BERRY

254004
510 DARK ROSE

254005

515 ROYAL CRANBERRY

254006
521 WILD ROSE

254007

408 SPICY ROSE
253935

410 ROSE CORAL
253937

415 DUSTY PINK
253939

424 RUBY RED
253940

Рідка матова 
помада для губ 
ALIX AVIEN, 3 мл

420 

219 6,3 ББ

грн

Матова помада  
для губ ALIX AVIEN, 4 г

410 

199 5,7 ББ

грн

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

100 101



251801
FAIR

251802
LIGHT

Тонуючий спрей  
для ніг та тіла  
ALIX AVIEN, 75 мл

420 

249 7,1 ББ

грн
Бронзуючий шиммер  
для тіла ALIX AVIEN, 75 мл

251803

420 

249 7,1 ББ

грн

Пензель для контуринга  
обличчя ALIX AVIEN

610 

299 8,5 ББ

грн

255505

Гребінець-щіточка  
для вій та брів  
ALIX AVIEN

330 

169 4,8 ББ

грн

255508

Пензель для тіней  
ALIX AVIEN

440 

219 6,3 ББ

грн

255506

Пензель для 
моделювання брів  
ALIX AVIEN

420 

209 6,0 ББ

грн

255507

Спрей для очищення 
пензлів ALIX AVIEN, 200 мл

420 

209 6,0 ББ

грн

255509

09 SOFTLY PINK 12 JUICY 
STRAWBERRY

 01 ROSE PINK

254101

254105 254106

02 DUSTY ROSE

254102
07 GLOSSY PURITY

254103
08 BABE NUDE

254104

Пом'якшуючий блиск  
для губ ALIX AVIEN, 3 мл

310 

159 4,5 ББ

грнБЛИСКУЧЕ!

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство

102 103



253402 СРІБНИЙ

253401 БІЛИЙ

253808

КОРИЧНЕВИЙ

253809

ЗЕЛЕНИЙ

253810

ТЕМНО- 
СИНІЙ

110 

79 2,3 ББ

грн
М'який олівець-каял  
для очей ALIX AVIEN,
0,5 г 

Мерехтливий 
олівець-тіні  
для очей 
ALIX AVIEN, 4 г 

120 

79 2,3 ББ

грн

Контурний олівець 
для очей Smoky 
Eye ALIX AVIEN, 
1,4 г

120 

79 2,3 ББ

грн

253816 ГЛИБОКИЙ СИНІЙ

253817 КОРИЧНЕВИЙ

253819 ТЕМНО-ЗЕЛЕНИЙ

253801

367

253802

361

253803

307

253804

362

253823

306

253805

300

253807

301

Олівець для 
очей ALIX AVIEN, 
1,4 г

120 

79 2,3 ББ

грн

49 1,4 ББ

грн

БУДЬ-ЯКІ 2  
ТА БІЛЬШЕ ОЛІВЦІ ПО

зі с. 104-105
104 105



254201

01

254202

02

254203

03

BEAUTY

25
35

01

Ультрачорна підводка 
для очей ALIX AVIEN, 
7 мл

150 

К Р У Т А  Ц І Н А

99грн
2,8 ББ

Олівець для брів  
зі щіточкою ALIX AVIEN, 
1,8 г

120 

К Р У Т А  Ц І Н А

79грн
2,2 ББ

253813

КОРИЧНЕВИЙ

253812

ТЕМНО- 
СИНІЙ

253811

ЗЕЛЕНИЙ

Контурний водостійкий 
олівець для очей  
ALIX AVIEN, 1,4 г

135 

99 2,8 ББ

грн

Олівець для очей 
металік ALIX AVIEN, 
синій, 1,14 г

135 

99 2,8 ББ

грн

253814 зі с. 10769 1,9 ББ

грн

БУДЬ-ЯКІ 2  
ТА БІЛЬШЕ ОЛІВЦІ ПО

зі с. 107
106 107



Туш для об'єму вій  
Sexy Black ALIX AVIEN, 8 мл

250 

149 4,3 ББ

грн

253605

Туш для об'єму вій 
Black&Perfect ALIX AVIEN, 8 мл

250 

149 4,3 ББ

грн

253606

Ультрачорна туш для вій 
та каял 2 в 1 АLIX AVIEN, 
3,5 г

150 

253601

Автоматичний 
консилер  
ALIX AVIEN, 2,8 мл

190 

02

25
43

01

2,2 ББ

грн79 

1,4 ББ

грн49 

108 109



Рідка матова 
помада для губ  
ALIX AVIEN, 3 мл

230 

169 4,8 ББ

грн

254008
ROSE 
PINK

254011
DARK 
NUDE

254012
BLACKBERRY

254013
CHOCOLADE

254010
 

ROSEWOOD

BEAUTYBEAUTY
МАТОВА РОЗКІШ

BEAUTY

253925
RED

253926
DARK RED

У КОЖНОЇ 
З НАС МАЄ 
БУТИ ЧЕРВОНА 
ПОМАДА!

190 

Матова помада 
для губ MATTE SLIM 
ALIX AVIEN, 2 г

зі с. 11199 2,8 ББ

грн

БУДЬ-ЯКІ 2  
ТА БІЛЬШЕ ПОМАДИ ПО

зі с. 111

1,9 ББ

грн69 
110 111



BEAUTY

Помада-блиск для 
губ SHINEPLUS  
ALIX AVIEN, 4 г

150 

99 2,8 ББ

грн

253920
01

253922
17

253924
10

Зволожуюча помада для 
губ MAXILIP ALIX AVIEN, 
4 г

150 

99 2,8 ББ

грн

253901
50

253902
69

253904
311

253905
320

253910
441

253908
420

253906
388

З 
ГЛ

ІТ
ТЕ

РО
М

BEAUTY

69 1,9 ББ

грн

БУДЬ-ЯКІ 2  
ТА БІЛЬШЕ ПОМАДИ ПО

зі с. 112-113
112 113



Універсальний крем-зволожувач  
з олією мигдалю BEBAK, 70 мл
240901
260 

SOS-рятівник при сухості, ранках 
і тріщинах! Швидке відновлення 
пересушеної, зневодненої та 
обвітреної шкіри на будь-яких ділянках 
(обличчя, руки, ноги, лікті, п’яти)

149 4,3 ББ

грн

ДІЯ ДЛЯ ШКІРИ:
- вирівнює тон 
- шкіра стає здоровішою на вигляд, 
наповнюється сяянням і вологою 
- запобігає утворенню тріщин  
- має антивіковий ефект
- захищає від шкідливих сонячних променів

ДІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ:
- відновлює прядки
- бореться з лупою
- сповнює локони життєвою силою

Чиста олія солодкого мигдалю 
холодного віджиму BEBAK, 30 мл
241501
590 

349 10,0 ББ

грн

Крем для рук та тіла  
з олією мигдалю BEBAK, 200 мл
240902
415 

Містер ідеал для всіх типів 
шкіри! Приємний бонус:  
тонкий аромат із легкою 
квітковою ноткою

249 7,1 ББ

грн

Найкращий засіб для зняття будь-
якого макіяжу! Приємна текстура 
з екстрактом гіркого мигдалю 
й коензимом Q10 для підтримки 
молодості та свіжого кольору 
обличчя в будь-якому віці

Мигдальне молочко  
для зняття макіяжу 
BEBAK, 215 мл
241401
350 

199 5,7 ББ

грн

Щоденний must-use для всіх! Миттєво 
тонізує та освіжає, прибирає сліди 
втоми та набряки під очима, знімає 
почервоніння та покращує колір шкіри. 
Спробуй замість тоніка для обличчя, 
ополіскувача для волосся, бальзаму 
після гоління та солі для ванни після 
важкого робочого дня

Трояндова вода BEBAK, 215 мл
241301
220 

149 4,3 ББ

грн

114 115



СИЛА В НІЖНОСТІ
ВСЕ БУДЕ SOFT! Особлива формула з рослинними олійками 
у складі цих чудо-кремів подарує шкірі неперевершене відчуття 
комфорту завдяки надзвичайній легкості текстури, підсиленим 
зволожуючим властивостям та дуже приємному аромату. 
Особливість софт-кремів також у тому, що вони швидко вбираються,  
не залишаючи відчуття липкості, та підходять для всього тіла й навіть  
для обличчя. 

 
ОБИРАЙ НЕОБХІДНИЙ САМЕ ДЛЯ ТВОЄЇ ШКІРИ SOFT-ДОГЛЯД!

ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА глибоко зволожує, бореться  
з почервоніннями, прищами та іншими висипаннями, 
усуває свербіж

1

2

3

4

АРГАНОВА ОЛІЯ сприяє 
регенерації пошкоджених 
клітин, попереджає 
передчасне старіння 
та ефективно запобігає 
сухості

ARGAN
oil

АЛОЕ ВЕРА захищає 
від впливу зовнішніх 
подразників, інтенсивно 
живить шкіру, відновлюючи 
її природний здоровий 
вигляд

ALOE VERA
juice

КОКОСОВЕ МАСЛО – 
гарантія м'якості 
та еластичності 
шкіри. Це найкращий 
компонент для живлення 
епідермісу з відмінними 
оздоровлюючими 
властивостями

COCONUT
butter

TEA TREE
oil

Зволожуючий софт-крем  
для рук та тіла BEBAK, 300 мл
240907 - З олією чайного дерева
240908 - З аргановою олією
240909 - З соком алое вера
240910 - З кокосовим маслом
Будь-який за:
245 

1

2

3

4

159 4,5 ББ

грн

116 117



LIFE

БЕЗ САЛОНІВ КРАСИ! 
Подаруй собі повне життєвої 
енергії, по-юнацьки свіже обличчя, 
що світиться здоров'ям! Гіалурон 
значно покращує стан сухої шкіри, 
бореться зі старінням, захищає 
клітини від зневоднення

ШКІРА, ЯК У КОРОЛЕВИ! 
Колаген ефективно розгладжує 
«гусячі лапки» та мімічні зморшки.  
Підтягнутий овал обличчя, 
омолоджена шкіра, відновлена 
структура клітин – потужний 
ефект в кожній краплі

ЧАС ГЛИБОКОГО 
ПРОНИКНЕННЯ 1 2

ШИКАРНІ ОЛІЙКИ 
ВІД BEBAK:

- на 100% чисті й натуральні
- якісні продукти по догляду за шкірою, волоссям, віями та кутикулою
- підходять для масажу обличчя та всього тіла
- збагачують дію звичних засобів за допомогою вітамінів у складі 
- відмінно поглинаються, не лишають жирного блиску
- не забивають пори
- для всіх типів шкіри 
- особливо рекомендуються для піклування за шкірою дитини

Чиста олія BEBAK, 20 мл
241504 - Абрикосових кісточок
241505 - Виноградних кісточок

1

2

Будь-яка за:
480 

299 8,5 ББ

грн

ДІЯ ДЛЯ ШКІРИ:
- помітно розгладжує дрібні зморшки, 
уповільнює процеси старіння 
- пом’якшує та відновлює шкіру
- зменшує запалення, набряки  
та ознаки втоми 
- ідеально підходить для зрілої  
шкіри

ДІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ:
- добре зволожує кінчики
- попереджає посіченість
- локони м’якенькі, шовковисті  
та блискучі

ДІЯ ДЛЯ ШКІРИ:
- завдяки олеїновій кислоті  
покращує еластичність
- вітаміни-антиоксиданти А та Е 
захищають від впливу вільних 
радикалів, що особливо  
актуально для жителів мегаполісів
- заспокоює, приводить шкіру  
в тонус

ДІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ:
- чудово зволожує та живить
- оздоровлює стан шкіри голови  
та волосся
- додає блиску

550 

349 10,0 ББ

грн

Інтенсивна зволожуюча сироватка  
з гіалуроновою кислотою BEBAK, 30 мл
241502

680 

399 11,4 ББ

грн

Омолоджуюча сироватка  
проти зморшок із колагеном BEBAK, 30 мл
241503
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250 

189 5,4 ББ

грн

Пінка для інтимної гігієни 
BEBAK, 200 мл
240201

250 

189 5,4 ББ

грн

Гель для інтимної гігієни 
BEBAK, 200 мл
240202

Справжнє відкриття для неслухняного 
і тонкого волосся! Позбавить ламкості 
та посіченості, зміцнить прядки 
та полегшить укладання

Двофазний кондиціонер 
для волосся BEBAK 
з протеїном та еластином, 160 мл
242101
330 

249 7,1 ББ

грн

Кохання з першого нанесення! 
Омега-3 і Омега-9 для відновлення 
від коренів до кінчиків та легкого 
розчісування

Двофазний кондиціонер 
для волосся BEBAK 
з арганою та кератином, 160 мл
242102
330 

249 7,1 ББ

грн

FORCE
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pH-збалансована формула підтримує природну мікрофлору
ромашка та білий чай запобігають подразненням і неприємному запаху
чистота, комфорт і свіжість протягом усього дня
зручний формат
дерматологічно протестовані
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СКАЖИ СОНЦЮ  
"ТАК"! 

Легка консистенція прибирає 
зайвий блиск та ідеально готує 
шкіру до нанесення макіяжу, 
а водостійка формула без масел 
підходить для всіх типів шкіри, 
особливо для світлої і білосніжної

Матуючий сонцезахисний крем  
із SPF 50+ BEBAK, 75 мл
242003
600 

399 11,4 ББ

грн

Активний склад із жировими 
компонентами та поживними оліями 
надійно захищає вразливу шкіру губ 
від пересушування й розтріскування 
під дією сонця, чудово зволожує 
та покращує зовнішній вигляд губ

Відмінно зволожує та пом’якшує  
ніжну шкіру малечі 
Помітно зменшує шорсткість 
епідермісу  
Мінімальний ризик алергії 
Легко розтирається, швидко 
вбирається, не липне

Сонцезахисний крем для дітей 
з SPF 50+ FLOSLEK, 50 мл
312002
860 

499 14,3 ББ

грн
З  6

МІСЯЦІВ

Схвалено  
Дитячим  

меморіальним  
інститутом  

здоров'я (IPCZD) – 
найбільшим  
інститутом  

педіатрії  
у Польщі

Приховує недоліки шкіри (плями, 
почервоніння, подразнення) 
Працює як ВВ крем: вирівнює тон шкіри
і надає красивого кольору обличчю
Інтенсивне зволоження та регенерація
Заспокійливий ефект

Сонцезахисний тонуючий крем 
із SPF 50+ для сухої та чутливої шкіри 
FLOSLEK, 50 мл
312001
1 430 

799 22,8 ББ

грн

Розкішний склад з антивіковим 
комплексом пептидів захищає 
від фотостаріння, впливу сонця, 
сильного вітру та солоної води, 
появи пігментних плям 
і родимок під час перебування 
на сонці, запобігає утворенню 
еритем (сильних почервонінь шкіри)

Сонцезахисний крем проти зморшок 
із SPF 30 FLOSLEK, 30 мл
312003
1 430 

799 22,8 ББ

грн

Сонцезахисний бальзам для губ  
із SPF 50+ BEBAK, 4,5 г
242001
245 

3,4 ББ

грн119 
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ГЕЛІ З ОЧАНКОЮ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ, 
ВТОМЛЕНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ, 

СХИЛЬНОЇ ДО ПОДРАЗНЕНЬ

94% СКЛАДНИКІВ НАТУРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ БЕЗ БАРВНИКІВ БЕЗ ВІДДУШОК БЕЗ ПАЛЬМОВОЇ 
ОЛІЇ

3

1 2 4 5

Усуває «мішки» під очима 
та ранкову припухлість, 
заспокоює втомлену 
і подразнену шкіру

Для втомлених очей,  
які щоденно страждають  
від пилу, сонячних променів  
і макіяжу

Відмінно розгладжує 
та пом’якшує шкіру, 
прибирає лущення

Миттєве заспокоєння 
подразнень, викликаних 
сльозами, погодними  
умовами, недосипанням 
або стресом

Усуває відчуття «важких повік» 
і швидко заспокоює 
почервоніння та печіння.
Незамінний для постійно 
працюючих за комп’ютером!

Гель для шкіри навколо очей  
FLOSLEK, 10 г
311101 - З очанкою лікарською
311102 - З очанкою лікарською та алое
311103 - З очанкою лікарською та подорожником
311104 - З очанкою лікарською та зеленим чаєм
311105 - З очанкою лікарською та волошкою

1

2

3

4

5

Будь-який за:
320 

К Р У Т А  Ц І Н А

149грн
4,2 ББ
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LIFE 90-98% СКЛАДНИКІВ  
НАТУРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ЗАЛИШ ПРОБЛЕМИ В МИНУЛОМУ
Скажи рішуче «ні» недосконалостям! Лікувально-косметичні засоби 
серії «Антиакне» — це ретельно підібрана дермопрограма, яка чинить 
дуже м’яку, не агресивну дію на проблемну шкіру обличчя. 
Продукти делікатно нормалізують стан та оздоровлюють шкірний покрив
із проблемами акне і вугровою хворобою, надмірним блиском 
і розширеними порами. 

Лінійка містить ефективні протизапальні та заспокійливі компоненти  
для лікування висипів і подальшого нормального функціонування шкіри,  
її регенерації та природного відновлення.

12+

Себорегулюючий 
комплекс та екстракт 
мильнянки гарантують 
чисте обличчя без 
запалень, прищів, 
комедонів

Стоп жирному блиску та недолікам! 
Завдяки освіжаючому тоніку з екстрактом 
дріжджів і саліциловою кислотою 
ти закохаєшся в свою ідеальну шкіру

При регулярному застосуванні 
змінює структуру проблемної  
шкіри на бездоганно матову, 
доглянуту та здорову

Натуральний лікувальний склад 
для успішної боротьби  
з жирністю, акне  
та недосконалостями

Антибактеріальний гель  
для вмивання  
FLOSLEK, 200 мл
311201
660 

К Р У Т А  Ц І Н А

349грн
9,9 ББ

Ензимний пілінг  
для проблемної шкіри обличчя 
FLOSLEK, 50 мл
311504
670 

К Р У Т А  Ц І Н А

349грн
9,9 ББ

Нормалізуючий тонік  
для проблемної шкіри обличчя 
FLOSLEK, 200 мл
311301
760 

К Р У Т А  Ц І Н А

399грн
11,4 ББ

Матуючий крем  
для проблемної шкіри обличчя 
FLOSLEK, 50 мл
311001
880 

К Р У Т А  Ц І Н А

449грн
12,8 ББ
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2

Серія з високою концентрацією муцину равлика — це комплексний догляд  
для всіх типів шкіри незалежно від віку. Равлик відмінно працює на сухій, 
зрілій та проблемній шкірі з недоліками, постакне, шрамами 
й дисколорацією (зміною природного кольору шкіри).

ПОВНЕ ОНОВЛЕННЯ ТА РЕГЕНЕРАЦІЯ

- зволоження, вирівнювання тону обличчя та зменшення зморшок 
- сприятливо впливає на загальний стан і зовнішній вигляд шкіри 
- чудово відновлює шкіру після косметологічних процедур та процедур 
естетичної медицини

Все в одному: 
розгладжує, регенерує та зволожує!

95-96% складників  
натурального  
походження

BEAUTY

РАВЛИКОВОГО СЛИЗУ
ФІЛЬТРАТУ95%

25+
НАДЗВИЧАЙНО ПОТУЖНИЙ  
КОНЦЕНТРАТ ІЗ ГЕЛЕВОЮ  
КОНСИСТЕНЦІЄЮ!

- на 68% покращує стан будь-якої 
шкіри 
- на 92% усуває сухість, викликану 
макіяжем і засобами для зняття 
макіяжу 
- на 50% зменшує кількість 
зморшок

Результат через  
28 днів користування:

Відновлюючий еліксир-концентрат  
для обличчя з муцином равлика 
FLOSLEK, 30 мл
311501
1 880 

К Р У Т А  Ц І Н А

999грн
28,5 ББ

Ідеальний крем-гель стане 
навіть ідеальнішим для 
старіючої, гіперчутливої  
та схильної до подразнень 
шкіри

Відновлюючий крем-гель  
для обличчя з муцином 
равлика FLOSLEK, 50 мл
311002
1 250 

1

К Р У Т А  Ц І Н А

699грн
19,9 ББ

Універсальний крем підходить для догляду  
за обличчям, шиєю, зоною декольте 
та шкірою навколо очей (зокрема після 
процедур укладання вій та перманентного 
макіяжу). Спробуй також в якості бази 
під макіяж!

Відновлюючий крем  
для обличчя з муцином равлика 
FLOSLEK, 50 мл
311003
1 250 

2

К Р У Т А  Ц І Н А

699грн
19,9 ББ
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FORCE Ти живеш активним життям, а радість і турботи по черзі залишають сліди 
на обличчі? Насолоджуйся життям, а зморшки залиш на Snake Effect! 
Основний активний інгредієнт цієї інноваційної серії для зрілої шкіри - 
синтетичний нейропептид SYN®-AKE. Він розслабляє м’язи обличчя 
та уповільнює їх скорочення, імітуючи дію зміїного яду. 

РОЗКРИЙ СВОЮ КРАСУ – ЧАС ДЛЯ ЗМІН НАСТАВ!

СТАРІННЯ 
ВІДМІНЯЄТЬСЯ!

Anti-age революція! Сік рослини 
сорго та нейропептид  SYN®-AKE 
гарантують миттєвий ефект: на 90% 
зменшення глибини зморшок  
на обличчі та освітлення шкіри  
навколо очей

35+

Зупини час та лишайся завжди 
молодою! Крем із пептидами 
та 3D ліфтинг-технологією подарує 
відпочилий вигляд без жодної 
зморшки та змодельований овал 
обличчя

Денний моделюючий крем  
для обличчя проти зморшок  
із SPF 20 Snake Effect FLOSLEK, 50 мл
311004
1 250 

1

К Р У Т А  Ц І Н А

699грн
19,9 ББ

Крем-альтернатива процедурам 
естетичної медицини! Вражаюча 
статистика: на 100% зменшення 
глибини зморшок та на 60% 
підтягнення в'ялої шкіри лише  
за місяць!

Нічний крем-заповнювач зморшок 
для обличчя 
Snake Effect FLOSLEK, 50 мл
311005
1 250 

2

К Р У Т А  Ц І Н А

699грн
19,9 ББ

Антивікова есенція-концентрат  
для обличчя Snake Effect  
FLOSLEK, 30 мл
311006
1 880 

К Р У Т А  Ц І Н А

999грн
28,5 ББ
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LIFE

Ефективна лінійка HYALURON ANTI-AGING містить низькомолекулярну 
гіалуронову кислоту, яка, на відміну від звичайної, здатна діставатися 
найглибших шарів шкіри. Формули продуктів серії підсилені сумішшю 
рослинних екстрактів, щоб інтенсивніше боротися зі зморшками 
та забезпечувати більш рівномірне зволоження.

HYALURON ANTI-AGING призначений для:
- зрілої шкіри, позбавленої природного сяйва
- сухої шкіри з потребами у глибокому зволоженні
- шкіри, що зневоднена внаслідок спеки або під впливом зовнішніх факторів 
(кондиціонер, вітер тощо)
- зони навколо очей з першими ознаками старіння й потребою у розгладженні

АНТИВІКОВА ТЕРАПІЯ
З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ

30+ 40+ 50+

- легка шовковисто-кремова текстура
- основні компоненти: гіалурон  
і пребіотики 
- результат: гладенька, м'яка на дотик 
шкіра з відновленим природним 
сяянням

- основні компоненти: гіалурон, 
центелла азіатська та гідролізат 
протеїнів рисових висівок 
- результат: доглянута шкіра, 
значно молодший вигляд, відчуття 
повного комфорту

1

2

96-97% СКЛАДНИКІВ  
НАТУРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

- підвищення пружності та еластичності 
ніжної шкіри навколо очей
- основні компоненти: гіалурон,  
пептиди, інулін та очанка лікарська
- результат: свіжий погляд без зморшок  
і темних кіл

- концентрована гелева текстура
- основні компоненти: гіалурон  
і пребіотики
- результат: відновлення рівня 
зволоженості, позбавлення відчуття 
стягнутості, менш помітні зморшки

Сироватка проти зморшок  
із гіалуроновою кислотою  
FLOSLEK, 30 мл
311502
1 260 

Крем для шкіри навколо очей проти зморшок 
із гіалуроновою кислотою 
FLOSLEK, 30 мл
311107
700 

Крем для обличчя  
з гіалуроновою кислотою 
FLOSLEK, 50 мл
311007 - Денний проти зморшок
311008 - Нічний відновлюючий

1

2

950 
Будь-який за:

К Р У Т А  Ц І Н А

499грн
14,2 ББ

К Р У Т А  Ц І Н А

699грн
19,9 ББ 499 14,3 ББ

грн
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BEAUTY ФІТОКОЛАГЕН:  
НОУ-ХАУ В ОМОЛОДЖЕННІ
Інноваційна лінійка руйнує стереотипи про омолоджуючий догляд 

Професійно підібрані продукти для обличчя, шкіри навколо очей і рота, 
а також для шиї та зони декольте

Передові формули: фітоколаген, хауттюйнія серцеподібна (рослина з Азії), 
сквалан оливковий, червоні водорості, ірландський мох, масло ши

Виняткова результативність підтверджена лабораторно, в тому числі  
на групі людей з чутливою та схильною до алергії шкірою

Інгредієнти натурального походження без глютену, лактози та барвників

1
2
3
4
5

1

2

3
4
5

Факти про фітоколаген
Має надзвичайні зволожуючі властивості, що перевершують 
гіалуронову кислоту! 
Затримує воду в глибоких шарах епідермісу з масою в 500 разів 
більшою за власну
Розгладжує зморшки, шкіра стає м’якою та оксамитовою на дотик
стимулює ріст клітин шкіри та прискорює загоєння ран
Дієва альтернатива гіалурону: краще засвоюється, краще гальмує 
старіння, краще бореться з акне

30+ 40+ 50+

Рослинний колаген отримано зі 
сніжного гриба Tremella fuciformis. 
Він набагато ефективніший 
за популярні тваринний та рибний 
колагени

Крем для зони навколо очей та губ 
проти зморшок  
із фітоколагеном FLOSLEK, 30 мл
311106
700 

Молочна сироватка для обличчя 
проти зморшок із фітоколагеном 
FLOSLEK, 30 мл
311503
1 450 

Крем для обличчя  
з фітоколагеном FLOSLEK, 50 мл
311009 - Проти зморшок
311010 - Зволожуючий

1

2

Будь-який за:
1 300 

К Р У Т А  Ц І Н А

629грн
17,9 ББ

К Р У Т А  Ц І Н А

349грн
9,9 ББ

К Р У Т А  Ц І Н А

699грн
19,9 ББ
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капіляри стають менш помітними, 
зникають почервоніння 
шкіра вирівнюється, набуває свіжого 
 та молодого вигляду 
аденозин підтягує контур обличчя, 
сприяє зменшенню дрібних зморшок 
муцин равлика стимулює регенерацію, 
відновлює пружність, попереджає старіння 
розкішно зволожує сухий епідерміс
екстракт центели азіатської пом’якшує  
та робить шкіру матовою 
повністю заміняє базу під макіяж 
оптимальний розмір для поїздок

Крем проти зморшок зі слизом 
равликів DermoFuture, 12 мл
321001 
200 

149 4,3 ББ

грн

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ? 
Помасажуй губи невеликою кількістю 
скрабу, поки всі кристали цукру 
не розчиняться. Готово!  
Губки в ідеальному стані та підготовлені  
до нанесення помади або блиску.

Більш ніякого пересихання 
та неприємної кірки!  
Цукровий скраб із вибуховим смаком 
груші та винограду для втілення мрії 
про чуттєві та гладенькі губки.

Ніжні кристали цукру для делікатного 
відлущення та розгладження
Морквяна олія та бета-каротин 
для прискореної регенерації
Масло ши для вражаючого зволоження 
та живлення
Бджолиний віск для безмежної м’якості
Олія соняшнику захищає від ультрафіолету

Цукровий скраб для губ 
Pera Limonera FLOSLEK, 14 г
310801
390 

Губи з ефектним  
глибоким блиском 
створені для поцілунків! 

М’яке мерехтіння діамантів підкреслить 
красу губ будь-якого кольору
Робить губи більш пухкими та 
спокусливими, візуально збільшує
7 олій у складі активно поповнюють 
нестачу вологи та ліпідів
Використовуй як окремий продукт  
або як фінальний штрих у макіяжі губ

К Р У Т А  Ц І Н А

199грн
5,6 ББ

Бальзам для губ із шимером 
Metalic Pink FLOSLEK, 10 г
314101
390 

К Р У Т А  Ц І Н А

199грн
5,6 ББ
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МОЛОЧНИЙ 
ПРОТЕЇН D-ПАНТЕНОЛ МАСЛО ШИУФ-ФІЛЬТРИ

1

3
4

2BEAUTY
G

RE
EN

BA
LA

N
C

E

GOLD
PROTEIN

ПРИЗНАЧЕННЯ
Для жирного волосся, позбавленого об'єму

Шампунь для волосся HEGRON, 230 мл
320101 - Для жирного волосся з зеленим чаєм
320104 - Для фарбованого волосся з молочним білком

1

2

Будь-який за:

200 

129 3,7 ББ

грн

ПРИЗНАЧЕННЯ
Для відновлення волосся, що регулярно піддається 
фарбуванню, впливу фену та термоукладці

Кондиціонер для волосся HEGRON, 180 мл
322104 - Для жирного волосся з зеленим чаєм
322102 - Для фарбованого волосся з молочним білком

3

4

Будь-який за:

200 

129 3,7 ББ

грн

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ГЛИНА D-ПАНТЕНОЛ
ПШЕНИЧНИЙ 

БІЛОК

КУПУЙ ШАМПУНЬ І КОНДИЦІОНЕР РАЗОМ 
ЛИШЕ ЗА

грн149 4,2 ББ

зі с. 138-139
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28
26

30

28
26

31

28
26

33

Жіночий роликовий 
дезодорант VIRGIN, 50 мл

190 

109 3,1 ББ

грн

Lo
ve

Po
w

er
fu

l28
46

02

28
46

03
Жіночий парфумований 
спрей для тіла STORM, 
250 мл

360 

229 6,5 ББ

грн

ОБЕРИ  
ЗАПАХ  
СВОГО  
ЛІТА

СТВОРИ СОБІ 
НАСТРІЙ!

28
02

03
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fu

l
28

02
04
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28
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01
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Жіночий 
парфумований гель 
для душу STORM, 
200 мл

200 

кокос, папая, фіалка
тубероза, жасмин, бузок, 
цукрова вата
мускус, деревина

мандарин, троянда, 
апельсиновий цвіт, листя 

пачулів

тепла деревина, 
орієнтально-бальзамічні 

акорди

амбра,  
мускус, деревина

фруктово-цитрусовий мікс
троянда, півонія, жасмин,  
іланг-іланг, магнолія, орхідея  
солодощі, мускус, 
деревина

фруктово-цитрусовий мікс
троянда, півонія, жасмин,  
іланг-іланг, магнолія, орхідея  
солодощі, мускус, деревина

чорна смородина, 
мандарин, груша
жасмин, квітка апельсина, 
деревина
мускус, сіра амбра,  
боби тонка

К Р У Т А  Ц І Н А

119грн
3,4 ББ

фруктово-цитрусовий мікс
троянда, ірис, малина  
сандал, амбра, мускус, 
ваніль
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ВОЛОССЯ 
БУДЕ 
ВДЯЧНЕ

Мммм, справжня райська насолода! 
Дивовижний аромат перенесе тебе 
на узбережжя тропічного острова,  
де екзотичні фрукти потурбуються  
про доглянутий вигляд і блиск твоїх 
локонів

280106

Користуйтеся разом!  
Універсальна формула підходить  
для жінок і чоловіків, для всіх типів  
волосся 

280114

Тр
оп

іч
ні

 ф
р

ук
ти

Ро
зг
ла

дж
ую

чи
й

С
ти

м
ул

ю
ю
чи

й

Кл
а
си

чн
ий

Шампунь для волосся EC1,  
700 мл

230 

159 4,5 ББ

грн

Розгладжуючий шампунь 
для волосся "Алое Вера"  
4 Square, 400 мл

190

119 3,4 ББ

грн
Волосся як у зірки! 
Активні компоненти 
відчутно зволожують, 
розгладжують 
та полегшують 
розчісування

280116

Стимулючий шампунь  
для волосся "Здоровий ріст"  
4 Square, 400 мл

190

119 3,4 ББ

грн
Хочеш якнайшвидше 
відростити волосся? 
Дай цьому шампуню 
шанс, і невдовзі 
отримаєш густі 
доглянуті локони 
своєї мрії

280117

ЦІНА
на знайомство

N E W
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спрощують процес гоління
належний догляд за різними 
типами шкіри без подразнень 
приємна ніжна текстура

відмінні результати 
при голінні 
волосся будь-якої 
довжини
моментально 
зволожує  
та освіжає шкіру 
економна витрата
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1

2

4

5

3

Піна для гоління EC1, 200 мл
282500 - Для жорсткої щетини з алое вера
282501 - Для жирної шкіри з ментолом
282502 - Для чутливої шкіри з гліцерином

1

2

3

Будь-яка за:
170 

99 2,8 ББ

грн

260 

149 4,3 ББ

грн

Гель для гоління з гліцерином 
та сорбітолом EC1, 200 мл
282504

Чоловічий роликовий дезодорант 
LOST, 50 мл
282620 - 74
282621 - 76

4

5

Будь-який за:

190 

109 3,1 ББ

грн

 для сміливих та мужніх

лимон, мускатний горіх, аміріс, шафран, 
нарцис, ваніль, мускус, ветивер, амбра, 
сандалове дерево, лабданум

для енергійних та активних

чорний перець, білий перець, бергамот, 
темний кедр, ароматна шавлія, боби тонка, 

амбра, смажені зерна какао
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Дитячий парфумований дезодорант-спрей 
для дівчаток STORM, 150 мл
282704 - Cute
282705 - Candy
282706 - Angel

1

2

3

Будь-який за:
180 

119 3,4 ББ

грн

Дитячий парфумований дезодорант-спрей 
для ХЛОПЧИКІВ STORM, 150 мл
282707 - Speedy
282708 - Dino
282709 - Skateboard

4

5

6

Будь-який за:
180 

119 3,4 ББ

грн

ПРИГОДИ 
ПОЧИНАЮТЬСЯ! 

Верхні ноти:  
ананас, ірис,  
пачулі, перець 
Ноти серця:  
жасмин, лимон,  
троянда
Шлейфові ноти:  
мускус, ваніль,  
пачулі 

Верхні ноти: 
цитруси, нота 
зелені
Ноти серця: 
квітковий 
акорд, мікс 
фруктів
Шлейфові ноти: 
солодкувата 
нота, мускус

Верхні ноти: 
яблуко, персик, 
кокос, малина
Ноти серця: 
жасмин, кедр, 
пачулі 
Шлейфові ноти: 
пудрова нота, 
сандал, мускус

Верхні ноти: 
лимон, 
солодкувата 
нота, зелене 
яблуко, слива
Ноти серця: 
конвалія, 
ваніль, ірис
Шлейфові 
ноти: мускус,  
деревина, мох

Верхні ноти: 
яблуко, полуниця, 
персик,грейпфрут, 
свіжа нота
Ноти серця: 
квітковий букет, 
фіалка, слива
Шлейфові ноти: 
тепла деревина, 
малина

Верхні ноти:  
свіжа нота, 
мандарин, персик
Ноти серця: 
жасмин, бузок, 
конвалія
Шлейфові ноти: 
кедр, сандал, 
амбра, деревна 
нота

C
UT
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SP
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BEAUTY

1 42 53 6

7+
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ДИХАЙ СВІЖІСТЮ 
LIFE

Освіжувачі повітря GARDEN наповнять будинок, 
офіс або машину стійким приємним ароматом

1 2 3

• вишукані аромати підкреслять 
   бездоганний смак господарів 
   будинку
• стильний дизайн для будь-якого 
   інтер’єру
• інтенсивність запаху регулюється 
   кількістю паличок і тримається 
   до 2-х місяців

H
O

M
E 

FR
A

G
RA

N
C

E

лимон, 

лемонграсс, 

бергамот,  

ліцея 

лимонна, 

мускус, 

імбир

бергамот,  
яблуко, 
неролі, 
апельсино-
вий цвіт, 
шафран, 
іланг-іланг, 
амбра, 
пачулі

цитруси, 

лавандин, 

конвалія,  

пачулі,  

деревні 

ноти

фруктово-

цитрусо-

вий мікс, 

солодку-

вата нота

бергамот, 

апельсин, 

троянда, 

жасмин, 

мускус, 

сіра 

амбра

28
56

08

28
56

09

28
56

10

28
56

11

28
56

12

ЦИТРУСИ ЛАВАНДА ПОЛУНИЦЯ БАККАРАУД ТА 
ДЕРЕВИНА

Освіжувач повітря GARDEN, 300 мл
285605 - Океан
285606 - Квітковий букет
285607 - Фіалка

1

2

3

Будь-який за:
150 

99 2,8 ББ

грн

Аромадифузор 
GARDEN, 100 мл

400 

249 7,1 ББ

грн

Будь-який за:

N E W
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27
15

01

Склад збагачено гіалуроном 
і колагеном – натуральними 
зволожувачами, які підсилюють 
омолоджуючу дію сироватки  
та допомагають більш дієво  
боротися з ознаками старіння

СТИМУЛЮЄ КЛІТИННЕ 
ВІДНОВЛЕННЯ

АНТИВІКОВА ДІЯ

ПІДВИЩУЄ ТОНУС 
ШКІРИ 

ПІДТЯГУЄ КОНТУР 
ОБЛИЧЧЯ 

ПОПОВНЮЄ 
НЕСТАЧУ 
КОЛАГЕНУ 

ОМОЛОДЖУЄ  
ТА РОЗГЛАДЖУЄ

УСУВАЄ АКНЕ, 
ПЛЯМИ ТА ПРОЯВИ 
АЛЕРГІЇ 

ЗАПОБІГАЄ 
ПЕРЕДЧАСНОМУ 
СТАРІННЮ ЗАВДЯКИ 
ЗВОЛОЖУЮЧІЙ ДІЇ

ВІДНОВЛЮЄ 
ЗДОРОВЕ 
СЯЯННЯ ШКІРИ 
ЗСЕРЕДИНИ

ЗАСПОКОЮЄ 
ПІСЛЯ ВПЛИВУ 
СОНЦЯ

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ 
ШКІРИ

LIFE

Золота сироватка  
для обличчя OLITONE, 30 мл

900 

599 17,1 ББ

грн

27
07

01

ЗРУЧНО БРАТИ В ПОЇЗДКИ АБО ЗАЛИШИТИ НА 
ТУМБОЧЦІ ТА ЗНІМАТИ НАВІТЬ ВОДОСТІЙКИЙ 

МАКІЯЖ, ВЖЕ ЛЕЖАЧИ У ЛІЖКУ

ПІДХОДЯТЬ
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 

ТА РУК

ГІПОАЛЕРГЕННІ

З ВІТАМІНОМ Е

БЕЗ СПИРТУ 
ТА ПАРАБЕНІВ

ДЛЯ ВСІХ 
ТИПІВ ШКІРИ

ДЛЯ 
ЩОДЕННОГО 

ВИКОРИСТАННЯ

Серветки для зняття 
макіяжу OLITONE, 25 шт.

100 

69 2,0 ББ

грн

ЗНІМАЙ 
СТРЕС

150 151150



27
01

01

27
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02

ЛІТНІЙ 
ВІТЕРДЖУНГЛІ

ВІДКРИЙ  
СЕЗОН У ТРОПІКАХ

Шампунь для волосся 
OLITONE, 400 мл

160 

119 3,4 ББ

грн
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Рідке мило для рук  
OLITONЕ, 500 мл

145 

109 3,1 ББ

грн

СОКОВИТЕ 
ЗАДОВОЛЕННЯ
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Наш дім – наша фортеця. Це місце затишку та 

відновлення сил для втілення в життя нових ідей. Саме 

тому в нашій оселі ми маємо почуватися комфортно. 

А з чого починається задоволення від місця своєї 

сили? Звичайно ж із чистоти☺Саме з такою 

«чистою» метою ми створили лінійку побутової хімії  

LIVESTA HOME. Чистота, екологічність, безпечність 

– три кити, на яких тримається сучасна філософія 

прибирання від LIVESTA.

Усі засоби розроблені спільно з найкращими 

виробниками косметики й товарів для дому, 

які чудово зарекомендували себе на світових 

ринках. Гарантуємо, що наша лінійка здивує тебе 

ефективністю та відмінними результатами. 

Закривай всі побутові питання швидко та якісно 

разом з LIVESTA HOME!

« ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ВАС – 

ЦЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА УСПІХ »

КАЖЕМО ЖИРУ БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ «НІ»! 
Врятує від застарілого та пригорілого 
жиру з усіх поверхонь: кухонні плити, 
посуд, підлога, сантехніка, керамічна 
плитка тощо.

БЛИСКУЧА РОБОТА!  
Якісно видаляє запахи, стійкі 
забруднення, нагар і навіть 
давно пригорілий жир у духових 
шафах, грилях та камінах!

Універсальний знежирювач 
LIVESTA, 650 мл

250 

175 5,0 ББ

грн
Засіб для чищення духовок 
LIVESTA, 650 мл

250 

175 5,0 ББ

грн

11
29

02

11
30

01

N E W

ЦІНА
на знайомство
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Ефективно усуває плями від кави, 
червоного вина, жиру, фруктів, 
трави, чаю тощо. Доповнює дію 
засобів для прання, захищаючи 
структуру тканин та кольори.

   знищує плісняву на стінах, 
стиках плитки, раковинах, 
ваннах та унітазах

   попереджає повторну  
появу цвілі

   відмінний результат  
без виснажливого тертя

   можна використовувати щодня

   підходить для місць  
з підвищеною вологістю  
і схильністю до наростання цвілі 
(ванна, душова, басейн, сауна, 
підвал, гараж)

   може застосовуватись  
у господарстві як відбілювач

Засіб для видалення плям 
LIVESTA, 650 мл

250 

175 5,0 ББ

грн
Засіб для видалення цвілі 
LIVESTA, 650 мл

250 

175 5,0 ББ

грн
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N E WN E W ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство
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N E WN E W

   повністю усуває неприємні 
запахи після приготування їжі 
(цибуля, часник, риба та ін.)

   нейтральний рН не викликає 
сухості шкіри і подразнень

   піклується про посуд і столові 
прибори

   придатне для миття овочів  
та фруктів

   нейтральний pH

   сік алое вера дарує 
турботливий догляд за шкірою  
та волоссям дитини

   малеча буде в захваті від 
ніжної пінки з ароматом банана

   об’єму вистачить на велику 
кількість купань

ДЛЯ ТІЛА  
ТА ВОЛОССЯ

ВІД  
3-Х РОКІВ

Дитячий шампунь  
для волоcся та тіла  
з соком алое вера «Банан» 
LIVESTA, 1000 мл

300 

189 5,4 ББ

грн

Кухонне рідке мило для рук 
LIVESTA, 1000 мл

270 

179 5,1 ББ

грн

11
05

01

11
01

02

ЦІНА
на знайомство

ЦІНА
на знайомство
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N E WN E W

ЦІНА
на знайомство

    ГАРАНТОВАНЕ ВИДАЛЕННЯ навіть 
застарілих і важких масляних та 
жирових забруднень
    для будь-якої поверхні будь-якого 
кольору на кухні
    НЕЙТРАЛІЗУЄ НЕПРИЄМНІ ЗАПАХИ
    не відбілює

ЦІНА
на знайомство

Засіб для чищення  
ванних кімнат Smart, 500 мл

350 

219 6,3 ББ

грн
Засіб для чищення  
кухні Smart, 500 мл

350 

219 6,3 ББ

грн
Універсальний рослинний 
очисник Smart, 500 мл

390

249 7,1 ББ

грн

26
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26
29

02

26
30

01

Бренд SMART 
має сертифікацію 
АНГЛІЙСЬКОГО 

ЦЕНТРУ ІННОВАЦІЙ 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
ШКІРИ SATRA ТА 

ПРЕМІЮ КОНТРОЛЮ 
ЯКОСТІ СПОЖИВАЧІВ 

ТУРЕЧЧИНИ

    професійна формула
    видаляє найстійкіші плями  
ВАПНА, ІРЖІ ТА МИЛА НА 100%
    очищення ванної кімнати (ванна, 
туалет, раковина, крани, душова 
кабіна, душова лійка)
    повертає первинний блиск  
БЕЗ РОЗВОДІВ

   ПОТУЖНА ЕКОФОРМУЛА для ефективного 
очищення будь-яких поверхонь будь-якого кольору 
(авто, сантехніка, вікна, підлоги, тканини, м'які 
меблі, килими та ін.) 
   СИЛЬНИЙ ПЛЯМОВИВІДНИК, що розчиняє плями 
від олії, крові, поту, йоду, а також бруд та іржу
   гімалайська сіль має дезінфікуючі властивості 
та ПОГЛИНАЄ НЕПРИЄМНІ ЗАПАХИ
   запобігає осіданню пилу
   підходить ДЛЯ ПРАННЯ РЕЧЕЙ ТА МИТТЯ ПОСУДУ
   без кольору та запаху
   натуральний ГІПОАЛЕРГЕННИЙ ПРОДУКТ
   біоразкладна упаковка

ПРИБИРАННЯ  
В СТИЛІ SMART
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+38(050) 200 90 11 
+38(050) 200 99 12
+38(067) 906 80 54
+38(067) 906 80 76
+38(063) 826 54 36
+38(063) 826 54 38

324401

Лак-терапія проти 
грибка нігтів 
DermoFuture, 9 мл

2,8 ББ

грн99 

200 

за кілька тижнів ПОВНІСТЮ ГАЛЬМУЄ    
РОЗВИТОК ГРИБКА та попереджає рецидиви 
ПРИСКОРЮЄ ВІДНОВЛЕННЯ здорової 
нігтьової пластини 
приховує нерівності, ВИСВІТЛЮЄ НІГТІ 
незамінний для профілактики зараження 
грибком при відвідуванні басейнів, саун, 
спортзалів, пляжів і готелів

ГАРАНТІЯ 
ЗДОРОВИХ 
НІГТІВ




