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02 mihi Brand information

Innowacyjna pielęgnacja
w super cenie!

124,00 zł

93,00 zł

74,50 zł

56,00 zł

24,80 €

18,60 €

14,90 €

11,20 €

210010

210016

+

+

Najlepszy
prezent!

Najlepszy prezent!
Best gift!

Best gift!

40%

40%

Żel pod prysznic

Szampon przeciw żółknięciu

Suchy olejek do ciała

Maska przeciw żółknięciu



just right for me

Innovative skincare
at a super price! 

86,50 zł

133,50 zł

120,00 zł

52,00 zł

80,00 zł

72,00 zł

17,30 €

26,70 €

24,00 €

10,40 €

16,00 €

14,40 €

210014

210013

210020

Najlepszy
prezent!

+

+

+

Najlepszy
prezent!

Najlepszy prezent!

Best gift!

Best gift!

Best gift! 40%

40%

40%

Serum do twarzy

Mgiełka wygładzająca
do twarzy

Krem pod oczy

Krem do twarzy Hyaluron

Przeciwzmarszczkowy
krem pod oczy 

Żel pod oczy Hyaluron



1Face care to linia produktów pielęgnacyjnych do 
twarzy, dostosowanych do potrzeb sezonowych skó-
ry oraz tych związanych z wiekiem. To produkty, które 
zarówno pomagają budować podstawę pełnej pie-
lęgnacji jak i rozwiązywać miejscowe problemy skóry.  

Face care is a line of products that adapted to the 
seasonal and age-related needs of your skin. This line 
of products will help biuld the foundation of a com-
plete skincare as well as resolve topical skin issues. 

care
face

04 mihi Face Care collection



05mihi Retinol Plant collection

Face C
are

133,50 zł
80,00 zł

26,70 €
16,00 €

210013

Korzystniej
w zestawie!
Better together! 

40%

KREM POD OCZY
EYE CREAM

15 ml

010205

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

SERUM DO TWARZY 
FACIAL SERUM
30 ml

010204

73,50 zł
54,50 zł

14,70 €
10,90 €

Wegańska formuła w duchu pro-age! Serum do twa-
rzy z bakuchiolem nazywanym roślinnym retinolem. 
Poprawia napięcie skóry, ujędrnia i zmniejsza widocz-
ność zmarszczek. Nawilża, wygładza i eliminuje oznaki 
zmęczenia. Upiększa cerę, skóra staje się dzięki niemu 
pełna blasku i miękka w dotyku. Serum posiada lekką 
konsystencję, pozwalającą na szybkie wchłanianie. 
Stosować jako samodzielny produkt pielęgnacyjny lub 
pod krem na dzień/na noc.

Vegan formula in the spirit of pro-age! Serum for face 
with bakuchiol known as plant retinol. Improves skin 
tone, firms and reduces the appearance of wrinkles. 
Moisturises, smoothens and eliminates signs of fa-
tigue. It makes the skin more beautiful, radiant and soft 
to the touch. The serum has a light texture, which al-
lows quick absorption. Use as a stand-alone skincare 
product or under day/night cream.



06 mihi Retinol Plant collection

Retinolplant
Retinol Plant - to linia produktów do pielęgnacji twarzy, któ-
ra zapewnia nowy poziom pielęgnacji przeciwstarzeniowej. 
Produkty z tej serii zawierają Bakuchiol, który jest roślinną 
alternatywą dla retinolu. Dzięki temu delikatnemu składni-
kowi, produkty z linii Retinol Plant:

• wzmacniają strukturę skóry
• wspierają regenerację naskórka
• usuwają oznaki zmęczenia
• zmniejszają widoczność zmarszczek
• nawilżają
• poprawiają stan skóry
• nadają skórze naturalny blask.

Retinol Plant - is a face care line that provides a new level 
of anti-ageing care. Products in this line contain Bacuchiol, 
which is a plant-based alternative to retinol. Thanks to this 
gentle ingredient, Retinol Plant Line products:

• strengthen the skin’s structure
• support epidermal regeneration
• remove signs of tiredness
• reduce the appearance of wrinkles
• moisturise
• improve skin condition
• give the skin a natural glow.

Antiage

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 
Scan the QR code.



07just right for me

Face C
are

EMULSJA  
OCZYSZCZAJĄCA

KREM - MASKA
NA NOC

KREM NA DZIEŃCLEANSING
EMULSION

NIGHT CREAM - 
MASKDAY CREAM

200 ml 50 ml 50 ml

010201 010203

010202

53,50 zł 67,00 zł 67,00 zł
39,50 zł 49,50 zł 49,50 zł

10,70 € 13,40 € 13,40 €
7,90 € 9,90 € 9,90 €



08 mihi Mucin collection

MUCIN
Mucin - to przeciwstarzeniowa seria kosmetyków 
do pielęgnacji twarzy z mucyną ślimaka.

• regeneruje i wygładza skórę
• zwiększa elastyczność i jędrność
• odświeża i poprawia wygląd skóry
• nawilża, odżywia i tonizuje

Mucin - is an anti-ageing face care series with 
snail mucin..

• regenerates and smoothes the skin
• improves elasticity and firmness
• refreshes and improves appearance of skin
• moisturises, nourishes and tones

KREM NA DZIEŃ PERFECT

KREM NA NOC INTENSIVE

PERFECT DAY CREAM

INTENSIVE NIGHT CREAM

50 ml

50 ml

010702

010703

100,50 zł

100,50 zł

74,50 zł

74,50 zł

20,10 €

20,10 €

14,90 €

14,90 €

30

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.

Want to know more? 
Scan the QR code.



09just right for me

Face C
are

MGIEŁKA
WYGŁADZAJĄCA 
DO TWARZY

PRZECIWZMARSZCZKOWY 
KREM POD OCZY 

SMOOTHING
FACE MIST

ANTI-WRINKLE EYE CREAM 

150 ml

15 ml

010707

010705

60,00 zł

60,00 zł

44,50 zł

44,50 zł

12,00 €

12,00 €

8,90 €

8,90 €



10 mihi Tripeptydes Anti-age collection

Tripeptydes
Anti-age  
Seria produktów do pielęgnacji anti-age oparta na unikalnym 
tripeptydo-miorelaksancie Syn®-Ake oraz messenger-peptide 
Pel-GHK. Działanie serii ma na celu zmniejszenie widoczności ist-
niejących zmarszczek, skóry kobiet i mężczyzn. 

A series of anti-age care products based on the unique tripep-
tide-myorelaxant Syn®-Ake and messenger-peptide PelGHK. 
The action of the series is aimed at reducing the appearance of 
existing wrinkles, women's and men's skin.

RELAKSUJĄCY SKÓRĘ 
KREM NA DZIEŃ

LIFTINGUJĄCY
KREM NA NOC

SKIN RELAXANT DAY 
CREAM 

LIFTING NIGHT
CREAM

50 ml

50 ml

010801

010803

80,50 zł

80,50 zł

59,50 zł
59,50 zł16,10 €

16,10 €

11,90 €
11,90 €

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.

Want to know more? 
Scan the QR code.

40



EYES CONTOUR
KREM
EYES CONTOUR
CREAM
15 ml

010804

60,00 zł
53,50 zł

44,50 zł
35,00 zł 12,00 €

10,70 €

8,90 €
7,00 €

BOOSTER NAWILŻAJĄCY
DO TWARZY

MGIEŁKA DO TWARZY
BOTOX-LIKE EFFECT

FACIAL MOISTURIZING
BOOSTER

FACE MIST BOTOX-LIKE 
EFFECT

30 ml

150 ml

010810

010805

67,00 zł
49,50 zł

13,40 €
9,90 €

Booster nawilżający do twarzy zmniejszający widocz-
ność zmarszczek i zapobiegający ich pogłębianiu. Za-
wiera kompleks inspirowany peptydami obecnymi w 
jadzie żmii. Ujędrnia, wygładza i odczuwalnie nawilża. 
Dobrze się wchłania, pozostawia skórę rozświetloną  
i otuloną delikatnym zapachem.

Moisturising face booster for reducing the appear-
ance of wrinkles and preventing their deepening. 
Contains a complex inspired by the peptides present 
in viper venom. Firms, smooths and perceptibly mois-
turises. Absorbs well, creates a radiant complexion 
and leaves a delicate fragrance on the skin.

11just right for me

Face C
are

35%



12 mihi Hyaluron 5 collection

ULTRANAWILŻAJĄCE SERUM
ULTRA-MOISTURIZING SERUM
30 ml

010608

Highly concentrated serum formula provides in-
tensive care and long-lasting hydration for up to 72 
hours.  Use under the day and night cream.

Wysoko skoncentrowana formuła serum zapewnia 
intensywną pielęgnację i długotrwałe nawilżenie aż 
do 72 godzin.  Stosować pod krem na dzień i na noc.

79,50 zł
51,50 zł

15,90 €
10,30 €

KREM NA DZIEŃ

KREM NA NOC

DAY CREAM

NIGHT CREAM 

50 ml

50 ml

010604

010602

66,00 zł

66,00 zł

49,00 zł

49,00 zł

13,20 €

13,20 €

9,80 €

9,80 €

35%



Hyaluron5 to seria innowacyjnych produktów ko-
smetycznych klasy premium do pielęgnacji od-
wodnionej skóry twarzy, szyi i dekoltu, oparta na 
unikalnym składniku nawilżającym, naturalnym poli-
sacharydzie - kwasie hialuronowym (5 form).

Rezultaty stosowania serii Hyaluron5
Trójwymiarowe działanie nawilżające: 

• na poziomie powierzchownym, średnim  
i głębokim.

• uruchamia się natychmiast i działa do 72 
godzin, nawet w sytuacjach stresowych.

• aktywne nawilżanie + ochrona przed utratą  
wody = tworzenie rezerwuaru wilgoci w skórze.

Efekt upiększający 3D:
• nasycenie wilgocią i tonowanie.
• wygładzone zmarszczki i efekt liftingu.
• naturalna ochrona i zmniejszenie nadwrażli-

wości.
Zalecane dla:

• Wiek: 30+ 
• Dla wszystkich typów skóry.
• Może być stosowany w okresie ciąży i karmie-

nia piersią.

Hyaluron5 is a series of innovative premium cosmet-
ic products for dehydrated skin on face, neck and 
decollete, based on a unique moisturising ingredient,  
a natural polysaccharide - hyaluronic acid, which 
appears in 5 forms.

Results of using Hyaluron5 series
3D hydration: 

• At superficial, medium and deep levels. 
• Hydration is felt immediately and lasts up to 

72 hours after application, even in stressful 
situations.

• Active hydration + protection against moisture 
loss = creation of moisture depot in skin.

3D beauty effect:
• Moisture saturating and mattifying.
• Smoothing of wrinkles and lifting effect.
• Natural protection and reduction of sensitivity.

Zalecane dla:
• Age: 30+ 
• For all skin types.
• No contraindications. Can be used during 

pregnancy and breastfeeding.

Hyaluron530

13just right for me

Face C
are

Głębokie 
nawilżenie na 

wszystkich
poziomach skóry.

Deep moisturising
on all skin levels.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 
Scan the QR code.



14 mihi Hyaluron 5 collection

FLUID NAWILŻAJĄCY  
LIGHT IVORY

FLUID NAWILŻAJĄCY
MEDIUM BEIGE

FLUID NAWILŻAJĄCY HONEY

MOISTURIZING TINTED FLUID 
LIGHT IVORY

MOISTURIZING TINTED FLUID 
MEDIUM BEIGE

MOISTURIZING TINTED FLUID 
HONEY

30 ml

30 ml

30 ml

010605

010606

010607

73,00 zł

73,00 zł

73,00 zł

54,00 zł

54,00 zł

54,00 zł

14,60 €

14,60 €

14,60 €

10,80 €

10,80 €

10,80 €

Hya
luron
5

Light Ivory 010605

Medium Beige 010606

Honey 010607

30



KREM POD OCZY

KREMOWA MASECZKA  
DO TWARZY

EYE CREAM

CREAMY FACE MASK

15 ml

50 ml

010603

010610

60,00 zł

60,00 zł

44,50 zł

44,50 zł

12,00 €

12,00 €

8,90 €

8,90 €

15just right for me

Face C
are



16 mihi Clean collection

KREMOWY PEELING
DO TWARZY
CREAMY FACE SCRUB
50 ml

010408

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

KOJĄCY TONIK
SOOTHING TONIC

200 ml

010405

39,00 zł
29,00 zł

7,80 €
5,80 €

NAWILŻAJĄCA
WODA MICELARNA

NAWILŻAJĄCA
MGIEŁKA W SPRAYU

MOISTURIZING
MICELLAR WATER 

MOISTURIZING 
SPRAY MIST

200 ml

100 ml

010402

010407

40,50 zł

46,50 zł

30,00 zł

34,50 zł

8,10 €

9,30 €

6,00 €

6,90 €



ŁAGODNY MUS 
OCZYSZCZAJĄCY
GENTLE CLEANSING
MOUSSE
150 ml

010404

53,50 zł
29,50 zł

10,70 €
5,90 €

17just right for me
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NAWILŻAJĄCY ŻEL 
OCZYSZCZAJĄCY

MOISTURIZING  
CLEANSING GEL

200 ml

010401

50,50 zł
30,50 zł

10,10 €
6,10 €

Clean
oczyszczenie i nawilżenie skóry

Produkty Clean delikatnie usuwają makijaż, oczysz-
czają i tonizują skórę.

Clean products gently remove makeup, cleanse 
and tonify the skin.

40%

45%

Aktywne nawilżanie 
skóry na wszystkich 

etapach pielęgnacji. 
Active skin hydration 
at all stages of care.



MASECZKA
OCZYSZCZAJĄCA 

DO TWARZY
PURIFYING

FACE MASK 
50 ml

010106

39,00 zł
29,00 zł

7,80 €
5,80 €

18 mihi Acne Help collection

Acne
HELP

Seria stworzona z myślą o kompleksowej kuracji skóry tłustej, z objawami trą-
dziku. Unikalność serii: 

• wszystkie formuły produktów zostały stworzone na bazie składników  
o udowodnionej skuteczności, a skóra dobrze je toleruje,

• skutecznie poprawia wygląd skóry trądzikowej,
• pomaga zredukować występowanie przebarwień i niedoskonałości (no-

wych zmian trądzikowych),
• wszystkie produkty z serii zostały przebadane dermatologicznie.

Kompleks Acne Help pielęgnuje skórę trądzikowa, pomaga skorygować nie-
doskonałości i utrzymać skórę w zdrowiu. Zapewnia długotrwały efekt nieska-
zitelnej cery: skóra staje się świeża i matowa, ma wyrównany koloryt i strukturę.

A series created for comprehensive treatment of oily skin with acne symp-
toms. Series uniqueness: 

• all product formulas are based on ingredients with proven performance 
and are well tolerated by the skin,

• has a positive effect on the appearance of acne-prone skin,
• helps to reduce the appearance of blemishes and imperfections (new 

acne lesions),
• all products of the series are dermatologically tested.

Acne Help complex cares for acne-prone skin, helps to correct imperfections 
and keep the skin healthy. It provides a long-lasting effect of a flawless com-
plexion: the skin becomes fresh and matt, with an even tone and texture.



SOS KONCENTRAT
SOS CONCENTRATE
15 ml

010103

Supports faster and more effective elimination 
of acne changes and helps to prevent the for-
mation of new changes and redness. Regulates 
sebum secretion and reduces the skin’s tendency 
to oiliness. The concentrate reduces the visibility 
of pores and improves the appearance of ac-
ne-prone skin, as confirmed by 100% of users.

Wspiera szybsze i skuteczniejsze eliminowanie 
zmian trądzikowych oraz pomaga zapobiegać 
powstawaniu nowych zmian i zaczerwienień. 
Reguluje proces wydzielania sebum i zmniejsza 
skłonność skóry do przetłuszczania. Koncentrat 
zmniejsza widoczność porów oraz poprawia wy-
gląd skóry trądzikowej, co potwierdza 100% użyt-
kowników.

ULTRALEKKA MATUJĄCA 
EMULSJA
ULTRA-LIGHT MATTING
EMULSION
50 ml

010101

39,00 zł

39,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

7,80 €

7,80 €

5,80 €

5,80 €

PŁYN ZŁUSZCZAJĄCY

ŻEL OCZYSZCZAJĄCY

EXFOLIATING LOTION

CLEANSING GEL

200 ml

200 ml

010102

010104

39,00 zł

156,50 zł

39,00 zł

29,00 zł

94,00 zł

29,00 zł

7,80 €

31,30 €

7,80 €

5,80 €

18,80 €

5,80 €

19just right for me
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210022

Korzystniej w zestawie!
Better together! 

40%

Dla kompleksowej  
pielęgnacji skóry 

tłustej z objawami 
trądziku.

For complex care of 
oily skin with acne 

signs.



20 mihi Thermal Water collection

Thermal

NAWILŻAJĄCY KREM POD OCZY

NAWILŻAJĄCY KREM NA NOC

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY KREM SPF 15

MOISTURIZING EYE CREAM

REHYDRATING NIGHT CREAM

INTENSIVE MOISTURIZING CREAM SPF 15

15 ml

50 ml

50 ml

010901

010903

010904

46,50 zł

50,50 zł

50,50 zł

30,00 zł

30,50 zł

30,50 zł

9,30 €

10,10 €

10,10 €

6,00 €

6,10 €

6,10 €

Termal water to gama kremów przeznaczonych przede wszystkim do pie-
lęgnacji skóry odwodnionej i zestresowanej. Produkty tej serii pomagają  
w walce ze zmarszczkami, suchością, szorstkością i łuszczeniem się skóry. 
Pozostawiają efekt miekkiej i gładkiej skóry.

Termal water is a line of creams designed primarily for the care of dehydra-
ted and stressed skin. Products in this series effectively helps fight wrinkles, 
dryness, roughness and flakiness. The result is soft and smooth skin. 

SPA resort dla odwod-
nionej i zestresowanej 
skóry na bazie wody 
termalnej.
SPA resort for dehy-
drated and stressed 
skin based on thermal 
water.

35%

40%

40%



UNIWERSALNY KREM  
DO TWARZY SKÓRA 
NORMALNA I SUCHA

UNIWERSALNY KREM DO 
TWARZY SKÓRA TŁUSTA  
I MIESZANA

ŁAGODNY ŻEL DO MYCIA 
TWARZY

UNIVERSAL FACE CREAM 
NORMAL & DRY SKIN 

UNIVERSAL FACE CREAM 
OILY & COMBY SKIN

MILD FACIAL WASH-GEL

50 ml

50 ml

200 ml

30,50 zł
17,00 zł

011001

011002

011003

6,10 €
3,40 €

POLECANY DO PIELĘGNACJI 
W ZIMNĄ POGODĘ

RECOMMENDED FOR COLD 
WEATHER CARE

30,50 zł

26,50 zł

17,00 zł

14,50 zł

6,10 €

5,30 €

3,40 €

2,90 €

Derma
SA F E+

45%

45%

45%
16

21mihi Derma Safe collection
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Derma safe to seria produktów kosmetycznych, które zapewniają wysokiej jako-
ści podstawową codzienną pielęgnację skóry twarzy i szyi, z uwzględnieniem typu 
skóry. Kremy Derma safe stanowią doskonałą bazę pod makijaż. Wegańskie for-
muły wszystkich produktów zostały opracowane na bazie roślinnych składników 
aktywnych i witamin o doskonałej skuteczności i wysokiej tolerancji przez skórę: 
olejku z dzikiej róży i oleju makadamia, wyciągów z zielonej herbaty i aloesu, wita-
miny E i prowitaminy B5. 

Derma safe is a series of cosmetic products which provide high quality basic daily 
skin care for the face and neck, based on skin type. Derma safe creams are the 
perfect base for make-up. The vegan formulas of all products are based on plant 
active ingredients and vitamins with excellent efficacy and good skin tolerance: 
rosehip and macadamia oil, green tea and aloe vera extracts, vitamin E and pro-
vitamin B5.



just for2man

22 mihi Just for Man collection

Just for Man to seria stworzona specjalnie dla męż-
czyzn. Uwzględnia cechy męskiej skóry i specyfikę 
jej pielęgnacji. 

Just for Man is a series created specifically for men. 
The products in this series recognise the charac-
teristics of male skin and the specificity of its care. 



just right for me 23

Just for M
an

KREM DO TWARZY
HYALURON

ŻEL POD OCZY
HYALURON

FACE CREAM
HYALURON 

EYE GEL 
HYALURON 

50 ml

15 ml

46,50 zł

40,00 zł

34,50 zł

29,50 zł

9,30 €

8,00 €

6,90 €

5,90 €

070104

070105

86,50 zł
52,00 zł

17,30 €
10,40 €

210020

Korzystniej w zestawie!
Better together! 

40%



mihi Just for Man collection

SZAMPON & ŻEL POD PRYSZNIC 2 W 1

ŻEL PO GOLENIU HYALURON

SHAMPOO & SHOWER  GEL 2 IN 1 

AFTERSHAVE GEL HYALURON 

500 ml

75 ml

50,50 zł

33,00 zł

37,50 zł

24,50 zł

10,10 €

6,60 €

7,50 €

4,90 €

070101

070102

24



Just for M
an

BALSAM DO UST
LIP BALM
4,5g

15,50 zł
10,00 zł

070107

Lip balm for men moisturizes and protects the skin of 
the lips from the cold. It has a delicate texture, is easy to 
apply and does not leave excessive stickiness.

Balsam do ust dla mężczyzn nawilża i chroni skórę ust 
przed mrozem. Ma delikatną konsystencję, łatwo się 
nakłada i nie pozostawia nadmiernej lepkości.

35%

just right for me 25

3,10 €
2,00 €



3
26 mihi Make Up collection

Kosmetyki stworzone przez profesjona-
listów, aby delikatnie podkreślić naturalne 
piękno. Komfortowe konsystencje, delikatne 
łagodne odcienie, naturalne składniki pielę-
gnacyjne.

Cosmetics created by professionals 
for delicate highlighting of natural beau-
ty. Comfortable textures, subtle delicate 
shades, natural caring ingredients.

up
make



27just right for me

M
ake U

p

BAZA WYGŁADZAJĄCA
POD MAKIJAŻ

SMOOTHING PRIMER
30ml

60,00 zł
39,00 zł

12,00 €
7,80 €

Jedwabista i lekka baza pod make-up, która ułatwia 
nakładanie makijażu i przedłuża jego trwałość. Wy-
równuje koloryt, wygładza i upiększa cerę. Dzięki niej 
skóra wygląda świeżo i promiennie. Receptura we-
gańska.

A silky and lightweight make-up base that makes ma-
ke-up application easier and long-lasting. It evens out 
skin tone, smooths and beautifies the complexion. It 
makes the skin look fresh and radiant. Vegan formula.

35%
050707
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*Kolor produktu może się różnić od zdjęcia. / Product colour may differ from the picture.

PUDER MATUJĄCY
KOMPAKTOWY

COMPACT POWDER 
MATTE 

12 g
60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

050704
Ivory

050705 
Beige

050706 
Caramel

C O M P A C T
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*Kolor produktu może się różnić od zdjęcia. / Product colour may differ from the picture.

KOMPAKTOWY RÓŻ
COMPACT BLUSH

12 g
60,00 zł
39,00 zł

12,00 €
7,80 €

050701
Pink blush

050702 
Soft rose

050703
Fresh peach

29

B L U S H

35%
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P L U M P E R
&  B A L M

BŁYSZCZYK
POWIĘKSZAJĄCY USTA CHILLY

BALSAM PEELINGUJĄCY  
DO UST  MARSHMALLOW

LIP PLUMPER CHILLY

LIP PEELING BALM  
MARSHMALLOW

6 ml

10 g

050505

050504

54,00 zł

45,00 zł

40,00 zł

33,50 zł

10,80 €

9,00 €

8,00 €

6,70 €
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MASEŁKO DO UST
LIP BUTTER 
4,5 g

15,50 zł
10,00 zł

3,10 €
2,00 €

050502 
Berry

050503
Choco

050501
Citrus

B U T T E R

35%

*Kolor produktu może się różnić od zdjęcia. / Product colour may differ from the picture.
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KREDKA DO UST
LIP PENCIL
1 g

21,50 zł
16,00 zł

4,30 €
3,20 €

P E N C I L

050901
01 Blush

050902
02 Natural

050903
03 Cherry 
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*Kolor produktu może się różnić od zdjęcia. 
*Product colour may differ from the picture.

SZMINKA
VELVET FINISH
VELVET
FINISH LIPSTICK 
4,5 g

38,50 zł
28,50 zł

7,70 €
5,70 €

051101 - 01 Scarlet

051102 - 02 Plum

051103 - 03 Blush

051104 - 04 Nude

051105 - 05 Strawberry

051106- 06 Cherry

V E L V E T
F I N I S H

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.

Want to know more? 
Scan the QR code.
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G L O S S

050401
Sugar Blush

050402
Caramel Glits

050403
Rose Cloud

050404
Naked Shine

050405
Moon Stone

050406
Miracle Fire

050407
Sunlight

050408
Electric

*Kolor produktu m
oże się różnić od zdjęcia. / Product colour m

ay differ from
 the picture.

BŁYSZCZYK DO UST 
LIP GLOSS

6 ml
52,00 zł
38,50 zł

10,40 €
7,70 €

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 
Scan the QR code.
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PŁYNNY BROKAT 
LIQUID GLITTER 
4 ml

65,00 zł
48,00 zł

13,00 €
9,60 €

35

050801 Fla
sh silver 

050802 G
old

en sun 

050803 Pink cop
p

er 

050804 Bla
ck m

oon

L I Q U I D
G L I T T E R

Chcesz 
dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 
Scan the QR code.
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*Kolor produktu może się różnić od zdjęcia. / Product colour may differ from the picture.

KREDKA DO OCZU
EYE PENCIL

1 g

21,50 zł
16,00 zł

4,30 €
3,20 €

E Y E  P E N C I L

050904 - 01 Bla
ck

050905 - 02 C
op

p
er

050906 - 03 C
hocola

te

Mechaniczny ołówek o półmatowym wykończe-
niu ma miękką, wysoko napigmentowaną formu-
łę, która zapewni perfekcyjne kreski.

Mechanical pencil with a semi-matte finish has 
a soft, highly pigmented formula for perfect eye-
liners.
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*Kolor produktu m
oże się różnić od zdjęcia. 

*Product colour m
ay differ from

 the picture.

CIEŃ DO POWIEK W PŁYNIE
LIQUID EYESHADOW SHINE

5 ml
61,00 zł
39,50 zł

12,20 €
7,90 €

050203 Sparkle

050202 Dusty rose

050201 Naked

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.

Want to know more? 
Scan the QR code.

L I Q U I D
E Y E S H A D O W
S H I N E

35%
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 ULTRA CZARNY EYELINER SOFT BRUSH
EYELINER ULTRA BLACK SOFT BRUSH

4,5 ml
33,00 zł
24,50 zł

6,60 €
4,90 €

050601

ULTRA CZARNY EYELINER HARD BRUSH
EYELINER ULTRA BLACK HARD BRUSH 

4,5 ml
46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

050602



mihi Make Up collection

M
ake U

pTUSZ DO RZĘS VOLUME&CURL
MASCARA VOLUME&CURL

13,5 ml
50,50 zł
37,50 zł

10,10 €
7,50 €

39

050102
Efekt naturalnych rzęs.
Natural lashes effect.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.

Want to know more? 
Scan the QR code.

TUSZ DO RZĘS
VOLUME&LONG 

MASCARA
VOLUME&LONG 

10 ml
50,50 zł
37,50 zł

10,10 €
7,50 €

050101
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ŻEL UTRWALAJĄCY
DO BRWI

SERUM DO RZĘS I BRWI

BROW FIX 

EYELASHES & BROW SERUM

9 ml

2,5 ml
55,50 zł 40,00 zł
41,00 zł 28,00 zł

11,10 € 8,00 €
8,20 € 5,60 €

050304

050305

Transparentny żel do utrwalania brwi, 
nadający brwiom zadbany wygląd i po-
żądany kształt. Konsystencja żelu szybko 
schnie i staje się niewidoczna, nie tworzy 
białej powłoki i nie obciąża brwi.
Transparent eyebrow fixing gel for a neat 
look and desired shape. Gel texture dries 
quickly and becomes invisible, does not 
create a white layer or weigh down the 
eyebrows.

B R O W 

30%



*Kolor produktu może się różnić od zdjęcia. / Product colour may differ from the picture.

KREDKA DO BRWI
BROW LINER PENCIL
1 g

37,00 zł
24,00 zł

7,40 €
4,80 €

B R O W 
L I N E R  P E N C I L

050303 - 03 Soft Brown

050302 - 02 Chocolate

050301 - 01 Ash Blonde

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.

Want to know more? 
Scan the QR code.

just right for me
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35%



4
42 mihi Perfume collection

perfume
Ceniąc wysoką jakość i minimalizm w desi-

gnie, marka mihi stworzyła perfumy dla osób 
nowoczesnych, wolnych, odważnych i zdecy-
dowanych. Wysoka zawartość substancji za-
pachowych i precyzyjnie dobrane nuty tworzą 
niepowtarzalną kompozycję, która pozostaje na 
skórze przez cały dzień. 

Valuing high quality and minimalist design, 
the mihi brand has created a perfume for 
modern, free, bold and determined people. The 
high perfume content and precisely selected 
notes create a unique composition that stays 
on the skin all day long. 
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WODA PERFUMOWANA W3

PERFUMED WATER W3

50 ml

107,50 zł
79,50 zł

21,50 €
15,90 €

040103

Top note: blackcurrant and pear 
Heart notes: iris, jasmine and orange flower
Base notes: praline, vanilla, patchouli and tonka bean

Nuty głowy: czarna porzeczka i gruszka 
Nuty serca: irys, jaśmin i kwiat pomarańczy
Nuty bazy: pralina, wanilia, paczuli i fasolka tonka

WODA PERFUMOWANA W2

PERFUMED WATER W2

50 ml

107,50 zł
79,50 zł

21,50 €
15,90 €

040102

Top notes: pomegranate, persimmon and green notes 
Heart notes: orchid, lotus, honeysuckle and champaca
Base notes: sandalwood and ambergris

Nuty głowy: granat, persymona i nuty zielone 
Nuty serca: orchidea, lotos, wiciokrzew i champaca
Nuty bazy: sandał i ambra

WODA PERFUMOWANA W1

PERFUMED WATER W1

50 ml

107,50 zł
79,50 zł

21,50 €
15,90 €

040101

Top note: blackcurrant leaf
Heart notes: white freesia, may rose
Base notes: vanilla, patchouli, ambroxan, woody notes 

Nuty głowy: liść czarnej porzeczki
Nuty serca: biała frezja, róża majowa
Nuty bazy: wanilia, paczula, ambroksan, nuty drzewne 
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WODA PERFUMOWANA W4

WODA PERFUMOWANA W5

PERFUMED WATER W4

PERFUMED WATER W5

50 ml

50 ml

107,50 zł

107,50 zł

79,50 zł

79,50 zł

21,50 €

21,50 €

15,90 €

15,90 €

040104

040105

Top notes: almond, coffee, bergamot and lemon 
Heart notes: tuberose, jasmine, orange blossom,  

orris root, rose
Base notes: patchouli, vanilla, vetiver

Top notes: peach, Californian gardenia and African freesia 
Heart notes: coriander, rose, jasmine
Base notes: tonka bean, cocoa, vanilla, praline, sandalwood, 

musk, ambergris, cinnamon, patchouli, cedar

Nuty głowy: migdał, kawa, bergamotka i cytryna 
Nuty serca: tuberoza, jaśmin, kwiat pomarańczy,  

korzeń irysa, róża
Nuty bazy: paczuli, wanilia, wetiwer

Nuty głowy: brzoskwinia, gardenia kalifornijska i frezja afrykańska 
Nuty serca: kolendra, róża, jaśmin
Nuty bazy: fasolka tonka, kakao, wanilia, pralina, drzewo san-

dałowe, piżmo, ambra, cynamon, paczula, cedr



woman
F R A G R A N C E
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WODA PERFUMOWANA W7

PERFUMED WATER W7

50 ml

107,50 zł
70,00 zł

21,50 €
14,00 €

040107

Top notes: orange, mandarin orange, bergamot, orange 
blossom

Heart notes: turkish rose, jasmine, mimosa, ylang-Ylang
Base notes: patchouli, white musk, vanilla, vetiver, tonka bean, 

opoponax

Nuty głowy: pomarańcza, mandarynka, bergamotka, kwiat 
pomarańczy

Nuty serca: róża turecka, jaśmin, mimoza, ylang-ylang
Nuty bazy: paczula, białe piżmo, wanilia, wetyweria, fasolka 

tonka, opoponaks

35%

WODA PERFUMOWANA W8

PERFUMED WATER W8

50 ml

107,50 zł
75,50 zł

21,50 €
15,10 €

040108

Top notes: Sicilian lemon, apple, cedar, bell pepper
Heart notes: bamboo, jasmine, white rose

Base notes: cedar, musk, amber

Nuty głowy: sycylijska cytryna, jabłko, cedr, dzwonek
Nuty serca: bambus, jaśmin, biała róża

Nuty bazy: cedr, piżmo, bursztyn

30%
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WODA PERFUMOWANA W9

PERFUMED WATER W9

50 ml

107,50 zł

133,50 zł

70,00 zł

93,50 zł

21,50 €

26,70 €

14,00 €

18,70 €

040110

Top notes: orange blossom, bergamot
Heart notes: tuberose, indian jasmine

Base notes: madagascar vanilla, white musk, virginian cedar

Nuty głowy: kwiat pomarańczy, bergamotka 
Nuty serca: tuberoza, indyjski jaśmin

Nuty bazy: madagaskarska wanilia, białe piżmo, cedr virginia

woman
F R A G R A N C E

35%

35%

WODA PERFUMOWANA JUST FOR LOVE 
PERFUMED WATER JUST FOR LOVE 

50 ml

040114

The amber floral fragrance for women.
Top notes: black currant, bergamot, green notes

Heart notes: jasmine sambac, lily-of-the-valley
Base notes: vanilla, tonka bean, sandalwood, cedar

Orientalno - kwiatowe perfumy dla kobiet
Nuty głowy: czarna porzeczka, bergamotka, nuty zielone

Nuty serca: jaśmin wielkolistny, konwalia
Nuty bazy: wanilia, fasolka tonka, drzewo sandałowe, cedr
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WODA PERFUMOWANA W10

WODA PERFUMOWANA W11

WODA PERFUMOWANA W12

PERFUMED WATER W10

PERFUMED WATER W11

PERFUMED WATER W12

50 ml

50 ml

50 ml

107,50 zł

107,50 zł

107,50 zł

70,00 zł

75,50 zł

70,00 zł

21,50 €

21,50 €

21,50 €

14,00 €

15,10 €

14,00 €

040111

040112

040113

Top notes: raspberry, neroli, amalfi lemon
Middle notes: jasmine, african orange flower, gardenia
Heart notes: white honey, patchouli, amber

Top notes: litchi, freesia
Middle notes: magnolia, pepper, ginger, mandarin orange, 

jasmine
Heart notes: jasmine, musk, amber

Top note: cactus flower
Middle notes: pink freesia, rose, jasmine
Heart notes: woody notes, cedar

Nuty głowy: malina, neroli, cytryna amalfi
Nuty serca: jaśmin, kwiat afrykańskiej pomarańczy, gardenia
Nuty bazy: biały miód, paczula, bursztyn

35%

30%

35%

Nuty głowy: liczi, frezja
Nuty serca: magnolia, pieprz, imbir, mandarynka, jaśmin
Nuty bazy: jaśmin, piżmo, bursztyn

Nuta głowy: kwiat kaktusa
Nuty serca: różowa frezja, róża, jaśmin
Nuty bazy: nuty drzewne, cedr
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WODA PERFUMOWANA M1

PERFUMED WATER M1

50 ml

107,50 zł
79,50 zł

21,50 €
15,90 €

040201

Top notes: bergamot and pepper 
Heart notes: sichuan pepper, lavender, vetiver, patchouli, 

geranium 
Base notes: ambroxan, cedar and labdanum

35%

Nuty głowy: bergamotka i pieprz 
Nuty serca: pieprz syczuański, lawenda, wetiwer, paczula,

geranium 
Nuty bazy: ambroksan, cedr i labdanum

Man
FRAGRANCE

WODA PERFUMOWANA M2

PERFUMED WATER M2

50 ml

107,50 zł
70,00 zł

21,50 €
14,00 €

040202

Top notes: mint, apple and lemon
Heart notes: tonka bean, ambroxan and geranium
Base notes: Madagascar vanilla, cedar, vetiver and 

oakmoss

Nuty głowy: mięta, jabłko i cytryna
Nuty serca: bób tonka, ambroksan i geranium
Nuty bazy: madagaskarska wanilia, cedr, wetiwer 

i mech dębowy
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WODA PERFUMOWANA M4

PERFUMED WATER M4

50 ml

107,50 zł
79,50 zł

21,50 €
15,90 €

040204

Top notes: sea notes, grapefruit and mandarin
Heart notes: bay laurel and jasmine
Base notes: ambergris, oakmoss and patchouli

Nuty głowy: nuty morskie, grejpfrut i mandarynka
Nuty serca: wawrzyn i jaśmin
Nuty bazy: ambra, mech dębowy i paczula

30%

49

WODA PERFUMOWANA M3

PERFUMED WATER M3

50 ml

107,50 zł
75,50 zł

21,50 €
15,10 €

040203

Top notes: green notes, grapefruit, spices, bergamot, 
lavender

Heart notes: ginger, violet, gardenia and sage
Base notes: musk, sandalwood, incense, vetiver

Nuty głowy: nuty zielone, grejpfrut, przyprawy, 
bergamotka, lawenda

Nuty serca: imbir, fiołek, gardenia i szałwia
Nuty bazy: piżmo, drzewo sandałowe, kadzidło, wetiwer
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Man
FRAGRANCE

WODA PERFUMOWANA M5

WODA PERFUMOWANA M6

PERFUMED WATER M5

PERFUMED WATER M6

50 ml

50 ml

107,50 zł

107,50 zł

79,50 zł

79,50 zł

21,50 €

21,50 €

15,90 €

15,90 €

040205

040206

Top notes: orange, lime, mandarin, lemon 
Heart notes: cyclamen, nutmeg, coriander, peach
Base notes: ambergris, oakmoss, white cedar, white musk

Top notes: blood mandarin, grapefruit, mint
Heart notes: cinnamon, spicy notes, rose
Base notes: amber, leather, woody notes, Indian patchouli

Nuty głowy: pomarańcza, limonka, mandarynka, cytryna 
Nuty serca: cyklamen, gałka muszkatołowa, kolendra, brzoskwinia
Nuty bazy: ambra, mech dębowy, biały cedr, białe piżmo

Nuty głowy: czerwona mandarynka, grejpfrut, mięta
Nuty serca: cynamon, nuty przyprawowe, róża
Nuty bazy: bursztyn, skóra, nuty drzewne, Indyjska paczula
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WODA PERFUMOWANA  
JUST FOR LOVE 
PERFUMED WATER 
JUST FOR LOVE 
50 ml

133,50 zł
93,50 zł

26,70 €
18,70 €

040208

A woody spicy fragrance for men.
Top notes: orange, grapefruit
Heart notes: pepper, pelargonium, flint
Base notes: vetiver, cedar, patchouli, benzoin

Drzewno - przyprawowe perfumy dla mężczyzn.
Nuty głowy: pomarańcza, grejpfrut
Nuty serca: pieprz, pelargonia, flint
Nuty bazy: wetyweria, cedr, paczula, benzoes



5Produkty stworzone z myślą o Twoim pięknie i kom-
forcie. Naturalne składniki, wegańskie receptury po-
łączone z nowoczesną technologią - moc natury  
w Twoim domowym spa!

Products created thinking about your beauty and 
comfort.  Natural ingredients, vegan formulas com-
bined with modern technology - the power of nature 
in your home spa!

care
body

52 mihi Body Care collection
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Body C
are

PEELING DO RĄK BALSAM DO RĄK
HAND  PEELING HAND BALM 

50 ml 50 ml
23,50 zł 23,50 zł
17,50 zł 17,50 zł

020207 020202

4,70 € 4,70 €
3,50 € 3,50 €

KREM PARAFINOWY 
TROPICAL FRUIT

CREAM-PARAFFIN  
TROPICAL FRUIT

50 g
40,00 zł
29,50 zł

020212

8,00 €
5,90 €

40%

87,00 zł
52,00 zł

17,40 €
10,40 €

210015

Korzystniej w zestawie! 
Better together! 
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Handhelp
OLEJEK DO PAZNOKCI  
I SKÓREK ALMOND

SERUM DO RĄK

OLEJEK DO PAZNOKCI 
I SKÓREK PINEAPPLE

KREM PARAFINOWY LAVENDER

NAIL & CUTICLE OIL  
ALMOND 

HAND SERUM

NAIL & CUTICLE OIL 
PINEAPPLE

CREAM-PARAFFIN LAVENDER

2,5 ml

75ml

2,5 ml

50 g

30,50 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

29,50 zł

29,50 zł

29,50 zł

020210

020201

020211

020209

Serum with panthenol, urea and natural oils for effective and immediate 
soothing of the hand skin. Reduces TEWL by 18.8%*, eliminating discomfort 
and providing long-lasting protection against external factors. Excellent 
nourishing and moisturising hand skin.
*Based on the average result obtained during an instrumental test on a group of 10 people. 
Measured after two weeks of application.

Serum z pantenolem, mocznikiem i naturalnymi olejami, które skutecznie  
i natychmiastowo łagodzi skórę dłoni. Zmniejsza TEWL o 18,8%*, eliminując 
uczucie dyskomfortu i zapewniając długotrwałą ochronę przed czynnikami 
zewnętrznymi. Doskonale odżywia i nawilża dłonie
*Na podstawie średniego wyniku uzyskanego podczas badania aparaturowego przepro-
wadzonego na grupie 10 osób. Pomiar wykonano po dwóch tygodniach stosowania.

6,10 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

4,00 €

5,90 €

5,90 €

5,90 €

35%

Seria do wyjątkowej pielęgnacji dłoni: pomaga 
zmniejszyć suchość, łuszczenie się i podrażnienia 
skóry. Komfortowa pielęgnacja produktami Hand 
Help sprawia, że skóra jest nawilżona, niesamowicie 
miękka i gładka.

Series for special hand care: helps to reduce dry-
ness, flaking and irritation of the skin. Comforting 
care with Hand Help products makes your skin mo-
isturised, incredibly soft and smooth.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 
Scan the QR code.
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Body C
areSPRAY DO RĄK ALOE Z EFEKTEM 

ANTYBAKTERYJNYM. MYCIE 
RĄK BEZ UŻYCIA WODY

ŻEL DO RĄK ALOE Z EFEKTEM 
ANTYBAKTERYJNYM. MYCIE 
RĄK BEZ UŻYCIA WODY

SPRAY DO RĄK ALOE Z EFEKTEM 
ANTYBAKTERYJNYM.  
MYCIE RĄK BEZ UŻYCIA WODY

HAND SPRAY ALOE WITH ANTI-
BACTERIAL EFFECT. CLEANING 
HANDS WITHOUT USING WATER

HAND GEL ALOE WITH ANTI-
BACTERIAL EFFECT. CLEANING 
HANDS WITHOUT USING WATER

HAND SPRAY ALOE WITH ANTI-
BACTERIAL EFFECT. CLEANING 
HANDS WITHOUT USING WATER

50 ml

50 ml

200 ml

33,00 zł

33,00 zł

53,50 zł

23,00 zł

23,00 zł

37,50 zł

020205

020206

020204

6,60 €

6,60 €

10,70 €

4,60 €

4,60 €

7,50 €

30%

30%

30%
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Hemp

KREM DO RĄK
HAND CREAM 

75 ml
23,50 zł
17,50 zł

020302

4,70 €
3,50 €

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.

Want to know more? 
Scan the QR code.

BALSAM DO CIAŁA
BODY LOTION 

200 ml
61,00 zł
45,00 zł

020303

12,20 €
9,00 €

Olej konopny jest uważany za „suchy olej”, ponie-
waż jest natychmiast wchłaniany przez skórę i nie 
pozostawia na niej tłustej warstwy. Olej konopny 
jest hipoalergiczny i niekomedogenny - może być 
stosowany do pielęgnacji wszystkich rodzajów 
skóry, w każdym wieku, nawet u dzieci. Wszystkie 
produkty są odpowiednie do pielęgnacji skóry 
osób z atopowym zapaleniem skóry, suchą egze-
mą i łuszczycą.

Hemp oil is considered a „dry oil” because it is in-
stantly absorbes by the skin and leaves no oily film
on it. Hemp oil is hypoallergenic and non-come-
dogenic - it can be used for all skin types, at any 
age, even by children. All products are suitable for 
treatment of those who suffer from atopic der-
matitis, dry eczema and psoriasis.



SUCHY OLEJEK DO CIAŁA
DRY BODY OIL
150 ml

77,50 zł
57,50 zł

020305

It instantly smoothes and tones up, making skin soft to 
touch. Hemp oil,  squalane and vitamin E nourish skin, 
moisturize and help maintain color and elasticity. Light 
formula of the oil enables quick absorption, without leav-
ing an unpleasant feeling of greasiness and stickiness on 
skin.

Błyskawicznie wygładza i tonizuje. Sprawia, że skóra staje 
się miękka w dotyku. Olej konopny, skwalan i witamina E 
pielęgnują skórę, nawilżają, pomagają zachować kolo-
ryt i elastyczność. Lekka formuła olejku umożliwia szybkie 
wchłanianie, nie pozostawia na skórze nieprzyjemnego 
uczucia tłustości i kleistości.

15,50 €
11,50 €
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124,00 zł
74,50 zł

24,80 €
14,90 €

210016

Korzystniej w zestawie! 
Better together! 

40%

ŻEL POD PRYSZNIC
SHOWER GEL 
250 ml

46,50 zł
34,50 zł

020304

9,30 €
6,90 €
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SERUM DO CIAŁA
BODY SERUM

150 ml

020501

It instantly revitalizes skin, restoring its radiant and youthful appear-
ance. Thanks to hyaluronic acid, it effectively moisturizes, leaving 
skin pleasantly soft and smooth. Serum can be easily spread and 
absorbed, providing gentle cooling effect. 

Natychmiastowo rewitalizuje skórę, przywracając jej promienny  
i młody wygląd. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego efektywnie 
nawilża, pozostawiając skórę przyjemnie miłą i gładką. Serum dobrze 
się rozprowadza i wchłania, zapewnia efekt delikatnego chłodzenia.

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

Active
Hyaluron

Seria Hyaluron Active o wysokiej zawartości kwasu hia-
luronowego:

• aktywnie nawilża skórę,
• uruchamia procesy regeneracyjne,
• zwiększa jędrność, elastyczność i sprężystość,
• znika nieprzyjemne uczucie suchości, podrażnienie, 

szorstkość i łuszczenie się skóry.
Efekt: skóra staje się napięta i wygładzona, wygląda mło-
dziej, jest pełna energii i wewnętrznego blasku.

Hyaluron Active series with high concentration of hyalu-
ronic acid:

• actively moisturises the skin,
• uactivates regenerative processes,
• increases firmness, elasticity and resilience,
• eliminates the unpleasant feeling of dryness, irrita-

tion, roughness and flaking of the skin.
The result: the skin becomes taut and smooth, looks 
younger, full of energy and inner radiance.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 
Scan the QR code.
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KREM DO RĄK

BALSAM DO CIAŁA

ŻEL POD PRYSZNIC

HAND CREAM 

BODY LOTION 

SHOWER GEL

75 ml

200 ml

250 ml

25,50 zł

46,50 zł

40,00 zł

19,00 zł

34,50 zł

29,50 zł

020502

020503

020504

5,10 €

9,30 €

8,00 €

3,80 €

6,90 €

5,90 €

112,00 zł
67,00 zł

22,40 €
13,40 €

210021

Korzystniej w zestawie! 
Better together! 

40%

just right for me



60 mihi Derma Help collection

ZMIĘKCZAJĄCY
KREM   DO STÓP

MLECZKO EMOLIENTOWE 
DO CIAŁA

SOFTENING FOOT CREAM 

EMOLLIENT BODY MILK

75 ml

200 ml

46,50 zł

64,00 zł

34,50 zł

41,50 zł

020106

020102

9,30 €

12,80 €

6,90 €

8,30 €

WIELOFUNKCYJNY KREM NO PROBLEM
MULTIFUNCTIONAL CREAM NO PROBLEM

50 ml

020107

A multipurpose cream based on moisturising oils. Coconut oil ac-
counts for 38% of its content. The cream is suitable for improving 
the condition of dry skin on the face, hands, chapped lips, rough 
skin on the elbows and cracked heels. Soothes irritated after sun-
bathing. Also regenerates skin on hands damaged by household 
activities.

Krem o szerokim zastosowaniu, którego receptura oparta została 
o oleje o nawilżającym działaniu. 38% jego zawartości stanowi olej 
kokosowy. Krem nadaje się do poprawy kondycji przesuszonej skóry 
twarzy, rąk czy spierzchniętych ust. Poradzi sobie z szorstką skórą na 
łokciach i z popękanymi piętami. Przyniesie ukojenie skórze podraż-
nionej po opalaniu. Zregeneruje także skórę dłoni zniszczonych przez 
prace domowe.

53,50 zł
39,50 zł

10,70 €
7,90 €

35%

Dermahelp
Derma Help to seria do pielęgnacji ciała dla skóry dotkniętej różnego 
rodzaju problemami: suchością, łuszczeniem się, podrażnieniami, swę-
dzeniem i pękaniem. Dzięki starannie dobranym składnikom, produkty  
z tej serii zapewniają skuteczne efekty i komfort stosowania.

Derma Help is a body care series for skin affected by different kinds 
of problems: dryness, flaking, irritation, itching and cracking. Thanks to 
the carefully selected ingredients, the products in this series provide 
effective results and comfort.



NAWILŻAJĄCY ŻEL INTYMNY
RASPBERRY

NAWILŻAJĄCY ŻEL INTYMNY
NATURAL

MOISTURIZING INTIMATE GEL 
RASPBERRY

MOISTURIZING INTIMATE GEL 
NATURAL

50 ml

50 ml

021100

021101

Intimate gel with a sensual raspberry aroma, created 
to provide lubrication without a sticky feeling. Instantly 
moisturises the skin of the intimate area, provides natural 
comfort and better sensations during intimate closeness. 
Prevents chafing and discomfort when using a condom. 
It also takes care of the appropriate physiological pH. The 
product is water-based, silicone-free and tasteless.

A natural intimate gel, created to provide lubrication with-
out a sticky feeling. Instantly moisturises the skin of the 
intimate area, provides natural comfort and better sen-
sations during intimate closeness. Prevents chafing and 
discomfort for one or both partners when using a con-
dom. Suitable for different types of intimate relations. It 
also takes care of the appropriate physiological pH. The 
product is water-based, silicone-free, fragrance-free and 
tasteless.

Żel intymny o zmysłowym malinowym aromacie, stworzony 
by zapewnić poślizg bez lepkiego uczucia. Błyskawicznie na-
wilża skórę okolic intymnych, zapewnia naturalny komfort  
i lepsze doznania podczas intymnej bliskości. Zapobiega 
powstawaniu otarć przy użyciu prezerwatywy. Dba również 
o właściwe pH fizjologiczne. Produkt jest na bazie wody, nie 
zawiera silikonu i jest bez smaku.

Naturalny żel intymny, stworzony by zapewnić poślizg bez 
lepkiego uczucia. Błyskawicznie nawilża skórę okolic in-
tymnych, zapewnia naturalny komfort i lepsze doznania 
podczas intymnej bliskości. Zapobiega powstawaniu otarć  
i dyskomfortu u jednego lub obu partnerów przy użyciu 
prezerwatywy. Nadaje się do różnych rodzajów stosunków 
intymnych. Dba również o właściwe pH fizjologiczne. Produkt 
jest na bazie wody, nie zawiera silikonu, jest bez zapachu  
i smaku.

67,00 zł

67,00 zł

49,50 zł

49,50 zł

13,40 €

13,40 €

9,90 €

9,90 €

Secret

Seria dla Twojej wyjątkowej pielęgnacji. Stworzona z myślą 
o komforcie w najbardziej intymnych chwilach. Produkty 
Secret Care pomogą Ci w poznaniu świata nowych zmy-
słowych doznań.

Series for your special care. Created with care for comfort 
in the most intimate moments. Secret Care products will 
help you discover a world of new sensual experiences.

61mihi Secret Care collection
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Seria do pielęgnacji ciała oparta na ekstrakcie z jagód ro-
kitnika i oleju z rokitnika. Ekstrakt z jagód rokitnika dostarcza 
skórze wszystkich niezbędnych witamin i mikroelemen-
tów, eliminuje suchość, odwodnienie i łuszczenie się skóry, 
zmiękcza i odżywia skórę. Jest antyoksydantem, skutecznie 
zapobiega przedwczesnemu starzeniu się. Działa prze-
ciwzaskórnikowo, zmniejsza zaczerwienienia.

A body care series based on extracts of sea-buckthorn 
berries and sea-buckthorn oil. Sea-buckthorn berry extract 
provides the skin with all essential vitamins and trace ele-
ments, eliminates dryness, dehydration and flakiness, sof-
tens and nourishes the skin. It is an antioxidant, effectively 
prevents premature ageing and has an anti-redness ef-
fect, reducing redness.

NATURALNE MASŁO 
DO CIAŁA

NATURALNY SCRUB 
DO CIAŁA

NATURALNY ŻEL 
POD PRYSZNIC

NATURAL BODY 
BUTTER

NATURAL BODY 
SCRUB

NATURAL SHOWER 
GEL

200 ml

200 ml

250 ml

67,00 zł

73,50 zł

53,50 zł

49,50 zł

54,50 zł

39,50 zł

020904

020902

020901

13,40 €

14,70 €

10,70 €

9,90 €

10,90 €

7,90 €

mihi Vegan Rokitnik collection62

Najlepszy prezent. 
Best gift.
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KREM DO RĄK ARBUZ

KREM DO STÓP ARBUZ

HAND CREAM WATERMELON 

FOOT CREAM WATERMELON 

75 ml

75 ml

19,50 zł

19,50 zł

14,50 zł

14,50 zł

020606

020609

3,90 €

3,90 €

2,90 €

2,90 €

KREM DO RĄK MANGO

KREM DO STÓP MANGO

HAND CREAM MANGO

FOOT CREAM MANGO

75 ml

75 ml

020605

020610

19,50 zł

19,50 zł

14,50 zł

11,50 zł

3,90 €

3,90 €

2,90 €

2,30 €

40%



64 mihi Just Fruity collection

MYDŁO W PŁYNIE
BRZOSKWINIA

MYDŁO W PŁYNIE MIGDAŁ

LIQUID SOAP PEACH 

LIQUID SOAP ALMOND

300 ml

300 ml

020612*

020613*

19,50 zł

19,50 zł

14,50 zł

12,50 zł

3,90 €

3,90 €

2,90 €

2,50 €

35%

MYDŁO W PŁYNIE 
ARBUZ

LIQUID SOAP 
WATERMELON

300 ml
19,50 zł
14,50 zł

020611*

3,90 €
2,90 €

Receptury oparte w 96% o składniki pochodzenia naturalnego rozpieszczają 
ciało i zmysły. Skóra staje się miękka, gładka i pachnąca energetyzującym za-
pachem.

The 96% naturally based formulas pamper the body and senses. The skin be-
comes soft, smooth and scented with an energising fragrance.
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ŻEL POD PRYSZNIC
KOKOS

ŻEL POD PRYSZNIC  
EXOTIC

ŻEL POD PRYSZNIC 
BANAN

ŻEL POD PRYSZNIC 
SUNRISE

SHOWER GEL
COCONUT

SHOWER GEL 
EXOTIC

SHOWER GEL  
BANANA

SHOWER GEL
SUNRISE

250 ml 500 ml250 ml 500 ml

26,50 zł26,50 zł 46,50 zł 46,50 zł
19,50 zł19,50 zł 30,00 zł 30,00 zł

020614 020617*020615 020618*

5,30 €5,30 € 9,30 € 9,30 €
3,90 €3,90 € 6,00 € 6,00 €

35% 35%

Najlepszy prezent. 
Best gift.

Najlepszy prezent. 
Best gift.

Dozownik sprzedawany oddzielnie.
Pump dispenser sold separately.

090101

*PUMP DISPENSER

1,00 zł 0,20 €



66 mihi Herbs Power collection

HERBS
P O W E R

Seria Herbs Power czerpie swoją siłę z dobroczynnych wła-
ściwości ziół, naturalnych składników i aromatów. Zawarte 
w produktach wyciągi z tymianku, lawendy, szałwii lekarskiej 
czy oleju lnianego zapewniają naturalną pielęgnację Twojej 
skóry pozostawiając uczucie nawilżenia i świeżości.

Herbs Power takes its strength from the beneficial proper-
ties of herbs, natural ingredients and aromas. The extracts 
of thyme, lavender, sage and linseed oil contained in the 
products provide natural care for your skin, leaving it feeling 
moisturised and fresh.

MYDŁO W PŁYNIE
TYMIANEK

MYDŁO W PŁYNIE 
LAWENDA

LIQUID SOAP THYME
LIQUID SOAP
LAVENDER

300 ml 300 ml
19,50 zł 19,50 zł

14,50 zł 14,50 zł

021002*
021003*

3,90 € 3,90 €
2,90 € 2,90 €



ŻEL DO HIGIENY 
INTYMNEJ
INTIMATE 
HYGIENE GEL 
300 ml

23,50 zł
15,50 zł

021001*

4,70 €
3,10 €

67just right for me
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ŻEL POD PRYSZNIC 
CANNABIS WOOD

ŻEL POD PRYSZNIC 
ZIELONA HERBATA

SHOWER GEL 
CANABIS WOOD

SHOWER GEL 
GREEN TEA

250 ml

250 ml

26,50 zł

26,50 zł

19,50 zł

19,50 zł

021005

021004

5,30 €

5,30 €

3,90 €

3,90 €

35%
Dozownik sprzedawany oddzielnie.
Pump dispenser sold separately.

090101

*PUMP DISPENSER

1,00 zł 0,20 €



6Unikalne formuły naszych produktów przywró-
cą siłę i blask Twoim włosom! Wygodna i bez-
pieczna codziennaa pielęgnacja dla szczegól-
nych potrzeb, a także uniwersalne produkty dla 
całej rodziny.

Unique formulas of our products will bring back 
the strength and shine of your hair! Comfortable 
and safe daily care for specific needs, as well as 
universal products for the whole family.

care
hair

68 mihi Hair Care collection
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SZAMPON PRZECIW ŻÓŁKNIĘCIU

MASKA PRZECIW ŻÓŁKNIĘCIU

ANTI YELLOW SHAMPOO 

ANTI YELLOW MASK

250 ml

250 ml

030801
W sprzedaży od 09.03.
Available from 09.03.

W sprzedaży od 09.03.
Available from 09.03. 030802

Shampoo provides intensive cleansing and colour correction 
for blonde hair. Neutralises yellow and coppery blonde tones, 
refreshes and makes the colour look richer.  Regular use of the 
shampoo will help to eliminate the yellow tinge on the hair.

Mask provides intensive hydration and nourishment, as well as 
colour correction for blonde hair. Neutralises yellow and cop-
per blonde tones. The mask will give your hair a luxurious feeling,  
a rich shine and a flawless even colour tone. 

Szampon zapewnia intensywne oczyszczanie i korekcję koloru 
włosów blond. Neutralizuje żółty i miedziany odcień blondu, od-
świeża i nadaje kolorowi szlachetności.  Regularne stosowanie 
szamponu pozwoli pozbyć się żółtego odcienia na włosach.

Maska zapewnia intensywne nawilżenie i odżywienie, oraz ko-
rekcję koloru włosów blond. Neutralizuje żółty i miedziany odcień 
blondu. Maska zapewni Twoim włosom luksusowe uczucie, nada 
bogaty połysk i nieskazitelnie równomierny odcień koloru. 

46,50 zł

93,00 zł

46,50 zł

34,50 zł

56,00 zł

34,50 zł

9,30 €

18,60 €

9,30 €

6,90 €

11,20 €

6,90 €

210010

Korzystniej
w zestawie! 
Better together! 

40%

Brightblonde

Neutralizują żółty  
odcień na blond  
włosach.
Neutralize yellow  
tint on blonde hair.



mihi Hair Help collection

MASKA PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW

OLEJEK PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW

SZAMPON 
PRZECIWŁUPIEŻOWY

ANTI HAIR LOSS MASK

ANTI HAIR LOSS OIL

ANTI-DANDRUFF 
SHAMPOO

150 ml

150 ml

250 ml

46,50 zł

53,50 zł

53,50 zł

34,50 zł

39,50 zł

39,50 zł

030605

030604

030601

9,30 €

10,70 €

10,70 €

6,90 €

7,90 €

7,90 €

Seria produktów do pielęgnacji włosów przeznaczona do prze-
ciwdziałania problemom związanym z wypadaniem włosów i 
łupieżem. Zastosowanie wysoko skoncentrowanego ekstraktu 
z korzenia łopianu (roślina no.1 w walce z wypadaniem wło-
sów), protein pszenicy oraz najwyższej jakości oleju z awokado, 
pozwoliło na stworzenie serii produktów wzmacniających i ak-
tywujących wzrost włosów o bardzo wysokiej skuteczności, ale 
opartych na naturalnych składnikach aktywnych.

A series of hair care products designed to fight against hair 
loss and dandruff problems. The products are free of artificial 
growth stimulants, silicones, mineral oils and preservatives. 
The use of highly concentrated burdock root extract (the no.1 
plant in the fight against hair loss), wheat proteins and the hi-
ghest quality avocado oil, allowed to create a series of pro-
ducts strengthening and activating hair growth with very high 
effectiveness, but based on natural active ingredients.

Hair
H E L P
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SZAMPON PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW

ODŻYWKA PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW

ANTI HAIR LOSS 
SHAMPOO

ANTI HAIR LOSS
CONDITIONER

250 ml

200 ml

40,00 zł

40,00 zł

29,50 zł

29,50 zł

030602

030603

8,00 €

8,00 €

5,90 €

5,90 €

40%

Dla włosów suchych  
i osłabionych, zwalcza 
problem łupieżu  
i wypadania włosów. 
For dry and weak hair, 
removes problem of 
dandruff and hair loss.

80,00 zł
48,00 zł

16,00 €
9,60 €

210017

Korzystniej
w zestawie! 

Better together! 



mihi Cannabis Intensive collection

ODBUDOWUJĄCY OLEJEK  
DO KOŃCÓWEK WŁOSÓW

RESTORATION OIL  
FOR HAIR ENDS 

50 ml

73,00 zł
54,00 zł

030105

Restoration hair oil. Moisturises and nourishes hair, leaving 
it smooth and shiny all over. Improves the condition of split 
ends. Absorbs well into strands without making them feel 
greasy.

Odbudowujący olejek do włosów. Nawilża i odżywia włosy, 
pozostawiając je gładkie i lśniące na całej długości. Po-
prawia stan rozdwojonych końcówek. Dobrze wchłania się  
w pasma, nie powodując uczucia przetłuszczenia.

14,60 €
10,80 €

ODBUDOWUJĄCY  BALSAM 
DO WŁOSÓW

SZAMPON ODBUDOWUJĄCY

RESTORATION HAIR BALM

RESTORATION SHAMPOO

200 ml

250 ml

44,00 zł

44,00 zł

32,50 zł

32,50 zł

030103

030101

8,80 €

8,80 €

6,50 €

6,50 €

72



ODBUDOWUJĄCY 
SPRAY DO WŁOSÓW

ODBUDOWUJĄCA MASKA  
DO WŁOSÓW

RESTORATION HAIR SPRAY

RESTORATION HAIR MASK

150 ml

150 ml

46,50 zł

46,50 zł

30,00 zł

30,00 zł030104

030102

Restoration hair spray with hemp oil. Facilitates detangling, 
eliminates static and smooths hair all over.

Odbudowujący spray do włosów z olejkiem konopnym. Uła-
twia rozczesywanie, eliminuje elektryzowanie się włosów  
i wygładza je na całej długości.

9,30 €

9,30 €

6,00 €

6,00 €

73just right for me

H
air C

are

Cannabis
I N T E N S I V E
Seria oparta jest na 100% naturalnym oleju konopnym  
i odżywczym kompleksie aminokwasówdla włosów su-
chych, łamliwych, zniszczonych, które straciły swoją siłę 
i blask. Olej konopny,który jest podstawą wszystkich pro-
duktów z linii, ma unikalny skład, jak również optymalny-
stosunek korzystnych kwasów tłuszczowych i witamin.

Dla włosów suchych, łam-
liwych, zniszczonych, które 

straciły swoją siłę i blask. 
For dry, fragile, damaged 
hair with lack of strength 

and shine.

The range is based on 100% natural hemp oil and a nour-
ishing amino acid complex for dry, fragile, damaged hair 
which has lost its strength and shine. Hemp oil, which is 
the basis of all products in the line, has a unique compo-
sition and an optimal ratio of beneficial fatty acids and 
vitamins. 35%

35%



74 mihi Hyaluron Deep collection

Hyalurondeep
Hyaluron Deep to prawdziwy ratunek dla osłabionych, suchych, pozbawio-
nych blasku włosów oraz niezawodna ochrona włosów i skóry głowy przed 
negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Innowacyjne formuły produktów 
wykorzystują nisko i wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy w połączeniu 
z roślinnymi składnikami nawilżającymi, synergia ich działania tworzy opty-
malną równowagę wodną dla włosów. 
Właściwości produktów serii:

• kwas hialuronowy wpływa na syntezę kolagenu, elastyny, keratyny, któ-
re są niezbędne do wzrostu zdrowych włosów,

• sok z aloesu w składzie produktów, uzupełnia działanie nawilżające, koi 
skórę głowy i uelastycznia włosy,

• produkty zapewniają zdrowy wygląd włosów, gładkość i naturalny połysk.

Hyaluron Deep is a real rescue for weakened, dry, dull hair and a reliable 
protection against negative external factors for hair and scalp. The inno-
vative product formulas use low- and high-molecular hyaluronic acid in 
combination with plant-based moisturising ingredients, the synergy of their 
action creates an optimal water balance for the hair.
Properties of the series products:

• hyaluronic acid influences the synthesis of collagen, elastin, keratin, 
which are essential for healthy hair growth

• aloe vera juice in the composition of the products, completes the mo-
isturising effect, soothes the scalp and makes hair more elastic,

• the products ensure healthy looking hair, smoothness and natural shine.

NAWILŻAJĄCA  
MASKA DO WŁOSÓW
HYDRATION HAIR MASK 
150 ml

42,50 zł
31,50 zł

030202

8,50 €
6,30 €

Dla osłabionych,  
suchych, pozbawio-
nych blasku włosów. 

For weakened,
dry, dull hair.



SZAMPON NAWILŻAJĄCY

NAWILŻAJĄCY BALSAM
DO WŁOSÓW

HYDRATION SHAMPOO 

HYDRATION HAIR BALM 

250 ml

200 ml

52,50 zł

46,50 zł

39,00 zł

34,50 zł

030201

030203

10,50 €

9,30 €

7,80 €

6,90 €
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NAWADNIAJĄCY SPRAY DO WŁOSÓW FILL-UP
HYDRATION FILL-UP  HAIR SPRAY 
150 ml

53,50 zł
39,50 zł

030204

It is intended for extra hydration and protection of hair from high temperatures. 
A wealth of active ingredients for hair care. Hyaluronic acids of two particle sizes 
intensively moisturize strands. Aloe leaf juice smoothes and firms hair. Vitamin B5 
adds vitality and shine. Spray provides anti-static effect without weighing down 
the hair. Hair looks well-groomed, recovers its natural softness and becomes shinier. 

Extra nawilżenie i ochrona przed wysoką temperaturą. Bogactwo składników ak-
tywnych pielęgnujących włosy. Kwasy hialuronowe o dwóch wielkościach cząste-
czek intensywnie nawilżają pasma. Sok z liści aloesu wygładza je i uelastycznia. 
Witamina B5 dodaje witalności oraz blasku. Spray zapewnia efekt antystatyczny 
i nie obciąża. Włosy wyglądają na zadbane, odzyskują naturalną miękkość oraz 
stają się bardziej lśniące. 

10,70 €
7,90 €
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Uniwersalny, do  
każdego rodzaju  

włosów.
Universal, for  
all hair types.

Uniwersalna linia produktów do wszystkich rodzajów włosów  
i skóry głowy. Zapewnia wysokiej jakości oczyszczenie, doskonałe 
nawilżenie, naturalne odżywienie i regenerację.  Zawiera sub-
stancje kondycjonujące ułatwiające rozczesywanie i układanie 
włosów. 
A multipurpose product line for all hair and scalp types. Provides 
high quality cleansing, excellent hydration, natural nourishment 
and regeneration. Contains conditioning ingredients to make 
hair brushing and styling easier.



UNIWERSALNA MASKA
MULTIPURPOSE MASK
200 ml

30,50 zł
22,50 zł

030703

6,10 €
4,50 €

77just right for me
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UNIWERSALNY SZAMPON

UNIWERSALNA ODŻYWKA

MULTIPURPOSE SHAMPOO

MULTIPURPOSE CONDITIONER 

500 ml

500 ml

37,00 zł

50,50 zł

27,50 zł

37,50 zł

030701

030702

7,40 €

10,10 €

5,50 €

7,50 €



7Skóra noworodka jest delikatna i wrażliwa na 
czynniki zewnętrzne. Dziecko szybko rośnie i tak 
samo szybko zmieniają się potrzeby jego skóry. 
Dlatego asortyment składa się z kilku linii, dla 
różnych grup wiekowych. 

Newborn skin is delicate and sensitive to ex-
ternal factors. A baby grows fast and so does the 
needs of his skin. That is why the range consists 
of several lines for different age groups.

care
baby

78 mihi Baby Care collection
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baby
born 0+

Dla dzieci od pierwszych dni życia. Efektywnie 
pielęgnuje delikatną skórę, nawilżając ją i kojąc. 

For babies from the first days of life. Effectively 
cares for delicate skin, moisturising and soothing. 

OLIWKA DLA NIEMOWLĄT

KREM DLA
NIEMOWLĄT

BABY OIL

BABY CREAM 

200 ml

50 ml

57,50 zł

35,00 zł

42,50 zł

26,00 zł

060102

060103

Unscented and hypoallergenic baby oil for 
babies from the first days of life. It effectively 
cares for delicate skin, moisturising and calm-
ing it. It soothes irritations and, by protecting 
the epidermis from water loss, helps to pre-
vent dryness.

Bezzapachowa i hipoalergiczna oliwka dla 
dzieci od pierwszych dni życia. Efektywnie pie-
lęgnuje delikatną skórę, nawilżając ją i kojąc. 
Łagodzi podrażnienia, a dzięki ochronie na-
skórka przed utratą wody, pomaga uniknąć 
przesuszenia.

11,50 €

7,00 €

8,50 €

5,20 €

Chcesz
dowiedzieć się więcej? 

Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 

Scan the QR code.

50%

92,50 zł
46,50 zł

18,50 €
9,30 €

210018

Korzystniej
w zestawie! 

Better together! 



80

OWOCOWA PIANKA
DO KĄPIELI

MYDŁO W PŁYNIE

SZAMPON

FRUITY BATH FOAM 

LIQUID SOAP

SHAMPOO

500 ml

300 ml

250 ml

51,50 zł

33,00 zł

33,00 zł

38,00 zł

20,00 zł

24,50 zł

060201

060202*

060203

10,30 €

6,60 €

6,60 €

7,60 €

4,00 €

4,90 €
Boy3+

Delikatnie oczyszcza i pie-
lęgnuje skórę i włosy dzieci. 
W recepturze wykorzystano 
łagodne składniki myjące 
oraz pantenol, które zmięk-
czają i nawilżają. 

Gently cleanses and cares 
for children’s skin and hair. 
The formula uses mild 
cleansing ingredients and 
panthenol to soften and 
moisturise. 

40%
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SPRAY DO WŁOSÓW

OWOCOWA PIANKA
DO KĄPIELI

MYDŁO W PŁYNIE

SZAMPON

HAIR SPRAY 

FRUITY BATH FOAM 

LIQUID SOAP

SHAMPOO

150 ml

500 ml

300 ml

250 ml

26,50 zł

51,50 zł

33,00 zł

33,00 zł

17,00 zł

38,00 zł

20,00 zł

24,50 zł

060305

060301

060302*

060303

Spray for easy detangling. Nourishes and 
prevents tangling of strands. The argan oil 
contained in the formula protects hair from 
damage and breakage. Adds softness and 
silkiness. Suitable for children from age 3.

Spray ułatwiający rozczesywanie. Pielęgnuje 
i zapobiega plątaniu się pasm. Zawarty w re-
cepturze olejek arganowy chroni włosy przed 
uszkodzeniami i łamliwością. Dodaje miękkości 
i jedwabistości. Nadaje się dla dzieci od 3 r. ż.

5,30 €

10,30 €

6,60 €

6,60 €

3,40 €

7,60 €

4,00 €

4,90 €

Girl3+

35%

40%

Dozownik sprzedawany oddzielnie.
Pump dispenser sold separately.

090101

*PUMP DISPENSER

1,00 zł 0,20 €
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mihi przedstawia ofertę inteligentnych suplementów diety. 
Dzięki połączeniu prestiżowych osiągnięć naukowych w branży 
wellness, wysiłków wiodących ekspertów oraz najbardziej za-
awansowanej technologii opracowanej we Francji, nasze pro-
dukty są w stanie wspierać organizm na poziomie komórkowym. 
Dostarczają organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje, aby 
żyć zdrowo i aktywnie.

mihi presents a range of intelligent nutritional supplements. 
By combining prestigious scientific advances in the wellness 
industry, the efforts of leading experts and the most advanced 
technology developed in France, our products are able to sup-
port the body at a cellular level. They provide the body with 
everything it needs to live a healthy and active.
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KOMPLEKS PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW

MULTIWITAMINY I MINERAŁY 
KOMPLEKS FORTE DLA KOBIET

KOMPLEKS URODA KOLAGEN KWAS 
HIALURONOWY WITAMINA C

ANTI HAIR LOSS COMPLEX

WOMEN’S MULTIVITAMIN & MINERAL 
COMPLEX FORTE

BEAUTY COMPLEX COLLAGEN 
HYALURONIC ACID VITAMINE C

30 szt. / pcs.

30 szt. / pcs.

30 szt. / pcs.

115,00 zł

115,00 zł

121,50 zł

85,00 zł

69,00 zł

90,00 zł
100111

100102

100108

This complex of ingredients is aimed at fighting hair loss, helps 
to increase hair strength and stimulates hair and nail growth.

Vitamin complex developed on basis of specific character-
istics of female body to provide daily essential vitamins and 
trace elements, improving the quality of all vital functions. 
Gives energy, strengthens immunity.

Nutritional supplement with a balanced composition that can 
be recommended as a complex to support elasticity and firm-
ness of the skin, hair and nails, cell hydration, elimination of skin 
flabbiness and wrinkle reduction.

Opracowany kompleks składników ma na celu przeciwdziała-
nie wypadaniu włosów, pomaga zwiększyć ich wytrzymałość 
oraz stymuluje wzrost włosów i paznokci.

Kompleks witaminowy opracowany w oparciu o specyficzne 
cechy organizmu kobiety, aby codziennie dostarczać niezbęd-
ne witaminy i mikroelementy, poprawiając jakość wszystkich 
funkcji życiowych. Dodaje energii, wzmacnia odporność.

Suplement diety o zbalansowanym składzie, który może być 
polecany jako kompleks dla wsparcia elastyczności i jędrności 
skóry, włosów i paznokci, nawilżenia i nawodnienia komórek, li-
kwidacji wiotkości skóry i redukcji zmarszczek.

23,00 €

23,00 €

24,30 €

17,00 €

13,80 €

18,00 €

40%
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COENZYME Q10
COENZYME Q10

30 szt. / pcs.

115,00 zł
85,00 zł

100110

Coenzyme helps to produce cellular energy, performs anti-
oxidant functions, supports the cardiovascular system, has a 
positive effect on brain function, supports the immune system 
and helps to maintain a youthful appearance.

Koenzym bierze udział w wytwarzaniu energii komórkowej, 
pełni funkcje antyoksydacyjne, wspomaga układ sercowo-
-naczyniowy, ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, 
wspiera układ odpornościowy i pomaga w utrzymaniu mło-
dzieńczego wyglądu.

23,00 €
17,00 €

mihi Health Care collectionhealth
care

NATURALNY KOMPLEKS 
ANTISTRESS

ANTISTRESS NATURAL 
COMPLEX

30 szt. / pcs.

108,00 zł
80,00 zł

100104

Nutritional supplement that supports relaxation and mental 
relaxation, reducing the level of nervousness and irritability. 
Helps relieve anxiety, accelerates psychomotor reactions and 
supports healthy sleep.

Suplement diety wspomagający relaksację i odprężenie psy-
chiczne, zmniejszajác poziom nerwowości i drażliwości. Po-
maga zniżyć niepokój, przyspiesza reakcje psychomotoryczne  
i sprzyja zdrowemu snu.

21,60 €
16,00 €
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KOMPLEKS WSPARCIE STAWÓW

KOMPLEKS WZMACNIAJĄCY KOŚCI

20

Ca

JOINT SUPPORT KOMPLEX

BONE STRENGTHENING COMPLEX

30 szt. / pcs.

30 szt. / pcs.

115,00 zł

108,00 zł

75,00 zł

80,00 zł

100105

100112

Positively influences elasticity of joints, protects from stress 
and damage, stimulates natural regeneration of joints and in-
ter-articular tissue; supports stable functioning of connective 
tissue of cartilage.

This combined complex maintains bone density, supports 
bone regeneration and strength, stimulates the regulation of 
bone metabolism.

Korzystnie wpływa na zwiększenie elastyczności stawów, chro-
ni przed obciążeniami i uszkodzeniami, stymuluje naturalną 
regenerację stawów i tkanki międzystawowej; wspomaga sta-
bilne funkcjonowanie tkanki łącznej chrząstki.

Kombinowany kompleks utrzymujący gęstość tkanki kostnej, 
wspomagający regenerację kości i wspierający ich wytrzyma-
łość, stymulujący regulację metabolizmu kostnego.

23,00 €

21,60 €

15,00 €

16,00 €

35%

just right for me

CALCIUM
40.078



POPRAWA WZROKU
VISION RESTORER

30 szt. / pcs.

115,00 zł
69,00 zł

100107

Normalizes metabolic processes of eye tissues, provides com-
prehensive protection and nutrition for eyes. Prevents eye dis-

eases, helps to normalise and maintain the quality of vision.

Normalizuje procesy metaboliczne tkanek oka, zapewnia kom-
pleksową ochronę i odżywianie oczu. Zapobiega chorobom 

oczu, pomaga w normalizacji i utrzymaniu jakości widzenia.

23,00 €
13,80 €

healthcare
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KOMPLEKS 
DLA POPRAWY JAKOŚCI SNU
COMPLEX FOR  IMPROVING SLEEP
30 szt. / pcs.

121,50 zł
90,00 zł

100116

The effect of the nutritional supplement is based on ingredi-
ents included in its composition: 
• Escholzia improves the quality of natural sleep 
• Passiflora supports optimal relaxation and normal sleep 
• Melatonin helps to shorten falling asleep time.

Działanie suplementu diety wynika z komponentów, które 
wchodzą w jego skład: 
• Escholzia poprawia jakość naturalnego snu 
• Passiflora wspiera optymalne zrelaksowanie i normalny sen 
• Melatonina pomaga skrócić czas zasypiania. 

24,30 €
18,00 €

40%



KOMPLEKS MULTIWITAMIN  
I MINERAŁÓW DLA DZIECI

KID`S MULTIVITAMIN
& MINERAL COMPLEX

30 szt. / pcs.

101,50 zł
61,00 zł

100113

Contains all the vitamins and minerals needed to support 
growth and development, fulfil the recommended daily nutri-
tional requirements for children and teenagers and support 
optimal health and wellness.

Zawiera wszystkie witaminy i składniki mineralne niezbędne 
do wspomagania wzrostu i rozwoju, zaspokojenia zalecane-
go dziennego zapotrzebowania żywieniowego dzieci i nasto-
latków oraz wsparcia optymalnego stanu zdrowia i dobrego 
samopoczucia.

20,30 €
12,20 €

H
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KOMPLEKS ZDROWIE
I MŁODOŚĆ DLA MĘŻCZYZN 

MEN’S HEALTH & YOUTH
COMPLEX

30 szt. / pcs.

108,00 zł
80,00 zł

100101

Vitamin complex created on basis of specific characteris-
tics of male organism to provide daily essential vitamins and 
microelements, improving the quality of all vital functions. It 
supports male health, boosts energy and ensures a sense of 
youth and strength.

Kompleks witaminowy stworzony w oparciu o specyfikę mę-
skiego organizmu, aby codziennie dostarczać niezbędnych 
witamin i mikroelementów, poprawiając jakość wszystkich 
funkcji życiowych. Wspiera męskie zdrowie, dodaje energii i siły 
oraz zapewnia poczucie młodości.

21,60 €
16,00 €

40%
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Home - to przyjazne dla środowiska produkty do pielę-
gnacji domu i prania. Przemyślany, minimalistyczny cykl 
obiegu produktu - od dobrania surowców, aż po utyliza-
cję. Lśniący czystością dom w zgodzie z naturą.

Home - is environmentally friendly home and laundry 
care products. A well-thought-out, minimalist product 
cycle - from the selection of raw materials to disposal.  
A sparkling clean home in harmony with nature.
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PŁYN DO MYCIA SZYB  
Z EFEKTEM ANTI-FOG

PŁYN DO MYCIA SZYB

GLASS CLEANER WITH 
ANTI-FOG EFFECT

GLASS CLEANER 

500 ml

500 ml

33,00 zł

26,50 zł

21,50 zł

19,50 zł

080120*

080105*

Anti-fogging liquid for the care of all types of glass and 
mirrors, including bathroom, shower. It has a strong an-
ti-condensation effect, which repels water steam parti-
cles that condense on glass surfaces. The product pro-
vides a long-lasting shine.

Płyn zapobiegający parowaniu do pielęgnacji wszystkich 
typów szyb i luster, również tych łazienkowych, prysznico-
wych. Wykazuje silne działanie antykondensacyjne, które 
powoduje odpychanie cząsteczek pary wodnej, skrapla-
jącej się na szklanych powierzchniach. Płyn zapewnia dłu-
gotrwały połysk.

6,60 €

5,30 €

4,30 €

3,90 €

35%

Atomizer sprzedawany oddzielnie.
Spray dispenser sold separately.

090103

*SPRAY AND    
  FOAM DISPENSER

1,00 zł 0,20 €

Atomizer sprzedawany oddzielnie.
Spray dispenser sold separately.

090102

*SPRAY DISPENSER

1,00 zł 0,20 €
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Produkty ekologiczne, co potwierdzają certyfikaty GMP/ISO.

Receptura została opracowana zgodnie z normami europej-
skimi i jest potwierdzona certyfikatami GMP/ISO.

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie 
zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.

Bezpieczne dla ludzi: nie zawierają agresywnych środków 
powierzchniowo czynnych, fosforanów i barwników.

Produkcja przyjazna dla środowiska: zredukowana ilość od-
padów, przekazywanie surowców i pojemników produkcyj-
nych do recyklingu.

Preparaty enzymatyczne są bezpieczne dla ludzi i zwierząt 
domowych. Nie wywołują alergii i atopowego zapalenia skó-
ry, rozpuszczają zanieczyszczenia szybciej niż zwykłe związki 
chemiczne.

Certified organic GMP/ISO.

The formula is developed in accordance with European stand-
ards and confirmed by appropriate certificates GMP/ISO.

Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.

Safe for humans: contains no aggressive surfactants, phos-
phates or colourants.

Environmentally friendly production: reduction of waste, re-
cycling of raw materials and production containers.

Enzymatic preparations are safe for people and pets. Does 
not cause allergies or atopic dermatitis, dissolves dirt faster 
than ordinary chemical solutions.
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ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
ŁAZIENEK PRZECIWDZIAŁANIE 
NALOTOWI

ŻEL DO CZYSZCZENIA TOALET

BATH CLEANER ANTI-RAID 

TOILET CLEANING GEL

500 ml

500 ml

33,00 zł

33,00 zł

24,50 zł

24,50 zł

080106*

080108

6,60 €

6,60 €

4,90 €

4,90 €

AKTYWNA PIANKA DO 
CZYSZCZENIA KABINY 
PRYSZNICOWEJ
ACTIVE CLEANER FOAM 
FOR SHOWER CABIN
500 ml

40,00 zł
26,00 zł

080121*

 Active foam for gentle cleaning of shower cabins. Quickly 
and effectively helps to remove bathroom dirt - soap and 
limescale residues. Provides long-lasting protection and 
prevents tarnishing. The product is suitable for cleaning 
all shower cabins, do not use on damaged surfaces and 
marble.

Aktywna piana do delikatnego mycia kabin prysznico-
wych. Szybko i skutecznie pomaga pozbyć się łazienko-
wych zabrudzeń – osadów z mydła i kamienia. Zapewnia 
długotrwałą ochronę i przeciwdziała nalotowi. Produkt 
odpowiedni do mycia wszystkich kabin prysznicowych, nie 
stosować na powierzchniach uszkodzonych i marmurze.

8,00 €
5,20 €

35%

Atomizer sprzedawany oddzielnie.
Spray dispenser sold separately.

090103

*SPRAY AND    
  FOAM DISPENSER

1,00 zł 0,20 €
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NABŁYSZCZACZ
DO ZMYWARKI

ŻEL DO ZMYWARKI

DISHWASHER RINSER
DISHWASHER GEL

500 ml
500 ml

40,00 zł
46,50 zł

29,50 zł
34,50 zł

080114080113

8,00 €
9,30 €

5,90 €
6,90 €

KUCHNIA / KITCHEN



SKONCENTROWANY ŻEL 
DO MYCIA NACZYŃ

ŻEL DO MYCIA NACZYŃ

MYDŁO W PŁYNIE DO KUCHNI 
NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW

CONCENTRATED
DISHWASHING GEL

DISHWASHING GEL

KITCHEN LIQUID SOAP ODOR 
NEUTRALIZER 

500 ml

500 ml

500 ml

33,00 zł

19,50 zł

30,50 zł

24,50 zł

14,50 zł

22,50 zł

080101*

080102*

080104*

6,60 €

3,90 €

6,10 €

4,90 €

2,90 €

4,50 €
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Dozownik sprzedawany oddzielnie.
Pump dispenser sold separately.

090101

*PUMP DISPENSER

1,00 zł 0,20 €
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PŁYN DO CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI
MULTI-SURFACE
CLEANER 
500 ml

33,00 zł
24,50 zł

080107

6,60 €
4,90 €

UNIWERSALNY SODOWY 
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
UNIVERSAL SODA CLEANER
500 ml

33,00 zł
24,50 zł

080119*

Active cleaner for removing grease, dirt and 
odour from kitchen surfaces and equipment. 
Suitable for cleaning dishes, cutting boards, ov-
ens, fridges, tables, countertops, walls, etc. Adds 
shine. Contains mild, biodegradable surfactants.

Środek aktywnie usuwający tłuszcz, brud i nieprzy-
jemny zapach z powierzchni kuchni i jej wyposa-
żenia. Nadaje się do czyszczenia naczyń, desek do 
krojenia, pieców, lodówek, stołów, blatów, ścian 
itp. Dodaje połysku. Zawiera łagodne, biodegra-
dowalne środki powierzchniowo czynne.

6,60 €
4,90 €

Atomizer sprzedawany oddzielnie.
Spray dispenser sold separately.

090102

*SPRAY DISPENSER

1,00 zł 0,20 €
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KUCHNIA / KITCHEN

ODTŁUSZCZACZ DO KUCHNI
ANTI-GREASE REMOVER
500 ml

33,00 zł
24,50 zł

080110*

6,60 €
4,90 €

ODKAMIENIACZ
DESCALER

500 ml
30,50 zł
22,50 zł

080109

6,10 €
4,50 €



96 mihi Home collection

SKONCENTROWANY  
DETERGENT DO  
PRANIA KOLOR

UNIWERSALNY
SKONCENTROWANY 

DETERGENT DO PRANIA

CONCENTRATED LAUNDRY 
DETERGENT COLOR

UNIVERSAL CONCENTRATED 
LAUNDRY DETERGENT 

750 ml

500 ml

46,50 zł

46,50 zł

34,50 zł

34,50 zł

080201

080202

9,30 €

9,30 €

6,90 €

6,90 €

PRANIE/LAUNDRY

Chcesz
dowiedzieć się więcej? 

Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 

Scan the QR code.
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SKONCENTROWANY ŻEL DO 
PRANIA BIAŁYCH TKANIN

ŻEL DO PRANIA UBRAŃ 
DZIECIĘCYCH

CONCENTRATED LAUNDRY 
GEL FOR WHITE FABRICS

LAUNDRY DETERGENT FOR 
CHILDREN’S CLOTHES

750 ml

750 ml

46,50 zł

46,50 zł

34,50 zł

34,50 zł

080209

080208

9,30 €

9,30 €

6,90 €

6,90 €

PRANIE/LAUNDRY
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ODPLAMIACZ W SPRAYU
STAIN REMOVER SPRAY 

500 ml
30,50 zł
22,50 zł

080205*

6,10 €
4,50 €

PRANIE/LAUNDRY

PŁYN DO ZMIĘKCZANIA  
TKANIN DO UBRAŃ  

DZIECIĘCYCH
FABRIC SOFTENER  

FOR CHILDREN’S CLOTHES
750 ml

40,00 zł
29,50 zł

080207

8,00 €
5,90 €

Atomizer sprzedawany oddzielnie.
Spray dispenser sold separately.

090102

*SPRAY DISPENSER

1,00 zł 0,20 €



ODPLAMIACZ DO UBRAŃ 
DZIECIĘCYCH
STAIN REMOVER FOR  
CHILDREN’S CLOTHES 
500 ml

36,50 zł
27,00 zł

080117*

7,30 €
5,40 €
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SKONCENTROWANY PŁYN 
DO ZMIĘKCZANIA TKANIN 
INSPIRATION  

SKONCENTROWANY PŁYN 
DO ZMIĘKCZANIA TKANIN 
HARMONY

CONCENTRATED FABRIC 
SOFTENER INSPIRATION  

CONCENTRATED FABRIC 
SOFTENER HARMONY

750 ml

750 ml

40,00 zł

40,00 zł
29,50 zł

29,50 zł

080204

080203

8,00 €

8,00 €
5,90 €

5,90 €
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TWÓJ KONSULTANT / YOUR CONSULTANT:

e-mail

imię, nazwisko / numer rejestracyjny
name, surname/ ID number

telefon
phone number

Przygotowaliśmy dla Ciebie coś specjalnego. 

DOŁĄCZ DO PROGRAMU  
POWITALNEGO! 
Zarejestruj się, złóż swoje pierwsze zamówienie od 200 zł  
z 30% rabatem! Poznaj nasze produkty w atrakcyjnej cenie!

ALE TO JESZCZE NIE WSZYSTKO! 
MAMY DLA CIEBIE PREZENTY!
Więcej o programie na stronie mihi.care

We prepared something special for you.  

JOIN THE WELCOME  
PROGRAMME! 
Register, place your first order from €40 with a 30%  
discount! Discover our products at an attractive price!

BUT THAT’S NOT ALL! 
WE HAVE GIFTS FOR YOU!
More about programme on mihi.care

just right for me


