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Zestaw zawiera:
Set contains:Zestaw zawiera:

Set contains:

W sprzedaży od  20.04
Available from 20.04 

Zestawy w supercenie! Sets at super prices!

35%
sale

35%
sale

35%
sale

40%
sale

New
products

New
products

Zestaw zawiera:
Set contains:

120,00 zł
78,00 zł

24,00 €
15,60 €

210024 [011101+011102]
Set SUN

147,00 zł
95,50 zł

29,40 €
19,10 €

210028 [030901+030902]
Set Color Therapy  

187,50 zł
122,00 zł

37,50 €
24,40 €

210025 [010201+010202+010203]
Set Retinol Plant 

120,50 zł
72,50 zł

24,10 €
14,50 €

210027 [020901+020904]
Set Vegan Rokitnik

Zestaw zawiera:
Set contains:

 } 020901 Naturalny żel pod prysznic 
Natural shower gel
 } 020904 Naturalne masło do ciała 
Natural body butter

 } 010201 Emulsja  oczyszczająca 
Cleansing emulsion
 } 010202 Krem na dzień 
Day cream
 } 010203 Krem - maska na noc 
Night cream-mask

 } 030901 Szampon do włosów farbowanych 
Shampoo for colored hair
 } 030902 Odżywka do włosów farbowanych 
Conditioner for colored hair

 } 011101 Fluid przeciwsłoneczny do twarzy  &  dekoltu SPF 50+ 
Sunscreen fluid for Face & Decollete SPF 50+
 } 011102 Serum po opalaniu do twarzy i ciała 
After-sun serum for the face and body
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59,50 zł
38,50 zł

11,90 €
7,70 €

210029 [080110+080102]
Set Home

Zestaw zawiera: 
Set contains:

 } 080120 Płyn do mycia szyb 
z efektem anti-fog 
Glass cleaner with  
anti-fog effect

 } 080106 Środek do 
czyszczenia łazienek 
Przeciwdziałanie nalotowi 
Bath cleaner Anti-raid

Zestaw zawiera: 
Set contains:

 } 080110 Odtłuszczacz 
do kuchni 
Anti-Grease Remover

 } 080102 Żel do mycia 
naczyń 
Dishwashing gel

73,00 zł
47,50 zł
14,60 €
9,50 €

210030 [080120+080106]
Set Home

do wszystkich 
rodzajów szkła i luster 
for all types of glass 
and mirrors

płyn zapobiegający 
parowaniu
anti-fogging liquid

efekt 
antykondensacyjny
anti-condensation 
effect

zapewnia 
długotrwały połysk
provides a long-
lasting shine

35%
sale

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.

Używaj z dozownikiem 090101
Use with dispenser 090101

Używaj z dozownikiem 090103
Use with dispenser 090103

26,50 zł
19,50 zł
5,30 €
3,90 €

ŻEL DO MYCIA NACZYŃ
DISHWASHING GEL

080102 / 500 ml

33,00 zł
24,50 zł
6,60 €
4,90 €

ODTŁUSZCZACZ DO KUCHNI
ANTI-GREASE REMOVER

080110 / 500 ml

33,00 zł
24,50 zł
6,60 €
4,90 €

PŁYN DO MYCIA SZYB  
Z EFEKTEM ANTI-FOG
GLASS CLEANER WITH 
ANTI-FOG EFFECT

080120 / 500 ml

40,00 zł
29,50 zł
8,00 €
5,90 €

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
ŁAZIENEK PRZECIWDZIAŁANIE 
NALOTOWI
BATH CLEANER ANTI-RAID 

080106 / 500 ml

KUCHNIA / KITCHEN ŁAZIENKA / BATHROOM

35%
sale



Home - to przyjazne dla środowiska produkty do 
pielęgnacji domu i prania. Przemyślany, minimalistyczny 
cykl obiegu produktu - od dobrania surowców, aż po 
utylizację. 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.

H
om

e C
are

Receptura została opracowana 
zgodnie z normami europejskimi 
i jest potwierdzona certyfikatami 
GMP/ISO.
The formula is developed in 
accordance with European 
standards and confirmed by 
appropriate certificates GMP/ISO.

Preparaty enzymatyczne są 
bezpieczne dla ludzi i zwierząt 
domowych. Nie wywołują alergii 
i atopowego zapalenia skóry, 
rozpuszczają zanieczyszczenia 
szybciej niż zwykłe związki chemiczne.
Enzymatic preparations are safe 
for people and pets. Does not 
cause allergies or atopic dermatitis, 
dissolves dirt faster than ordinary 
chemical solutions.

Bezpieczne dla ludzi: nie zawierają 
agresywnych środków powierzchniowo 
czynnych, fosforanów i barwników.
Safe for humans: contains no aggressive 
surfactants, phosphates or colourants.

Produkcja przyjazna dla środowiska: 
zredukowana ilość odpadów, 
przekazywanie surowców i pojemników 
produkcyjnych do recyklingu.
Environmentally friendly production: 
reduction of waste, recycling of raw 
materials and production containers.
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Produkty ekologiczne, co 
potwierdzają certyfikaty GMP/ISO.
Certified organic GMP/ISO.

Produkty wegańskie: nie są 
testowane na zwierzętach, 
nie zawierają składników 
pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, 
no ingredients of animal origin.

Produkty te są oznaczone jako
These products are marked as

PUMP DISPENSER
Dozownik sprzedawany oddzielnie.
Pump dispenser sold separately.

090101 1,00 zł 0,20 €

Oznaczenia w pobliżu produktu
Markings near the product

Używaj z dozownikiem 090101
Use with dispenser 090101

Używaj z dozownikiem 090103
Use with dispenser 090103

SPRAY AND FOAM DISPENSER
Atomizer sprzedawany oddzielnie.
Spray dispenser sold separately.

090103 1,00 zł 0,20 €
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30,50 zł
20,00 zł

6,10 €
4,00 €

ODKAMIENIACZ
DESCALER

080109 / 500 ml

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.

Używaj z dozownikiem 090101
Use with dispenser 090101

33,00 zł
23,00 zł
6,60 €
4,60 €

SKONCENTROWANY 
ŻEL DO MYCIA 
NACZYŃ
CONCENTRATED
DISHWASHING GEL

080101 / 500 ml

30,50 zł
22,50 zł
6,10 €
4,50 €

MYDŁO W PŁYNIE DO 
KUCHNI NEUTRALIZATOR 
ZAPACHÓW
KITCHEN LIQUID SOAP 
ODOR NEUTRALIZER 

080104 / 500 ml

40,00 zł
29,50 zł

8,00 €
5,90 €

NABŁYSZCZACZ 
DO ZMYWARKI
DISHWASHER 
RINSER

080114 / 500 ml

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

ŻEL DO ZMYWARKI
DISHWASHER GEL

080113 / 500 ml

8 9

30%
sale

35%
sale

KUCHNIA / KITCHENCzysty dom
na radosną Wielkanoc

A clean home
for a happy Easter
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33,00 zł
23,00 zł

6,60 €
4,60 €

PŁYN DO CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI
MULTI-SURFACE
CLEANER 

080107 / 500 ml

aktywnie usuwający tłuszcz, 
brud i nieprzyjemny zapach 
removing grease, dirt and 
odour from

dodaje połysku 
adds shine

zawiera łagodne, 
biodegradowalne środki 
powierzchniowo czynne 
contains mild, 
biodegradable 
surfactants

nadaje się do czyszczenia naczyń, 
desek do krojenia, pieców, 
lodówek, stołów, blatów, ścian itp 
suitable for cleaning dishes, 
cutting boards, ovens, fridges, 
tables, countertops, walls, etc

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.

Używaj z dozownikiem 090103
Use with dispenser 090103

33,00 zł
24,50 zł

6,60 €
4,90 €

UNIWERSALNY SODOWY 
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
UNIVERSAL 
SODA CLEANER

080119 / 500 ml

40,00 zł
29,50 zł

8,00 €
5,90 €

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

080121 / 500 ml

33,00 zł
23,00 zł
6,60 €
4,60 €

ŻEL DO CZYSZCZENIA TOALET
TOILET CLEANING GEL

080108 / 500 ml

26,50 zł
19,50 zł
5,30 €
3,90 €

PŁYN DO MYCIA SZYB
GLASS CLEANER 

080105 / 500 ml

do delikatnego mycia kabin 
prysznicowych i łazienek 
for gentle cleaning of shower 
cabins and bathroom

długotrwała ochrona i
przeciwdziałanie nalotowi
long-lasting protection 
and prevents tarnishing

10 11

nie stosować na powierzchniach 
uszkodzonych i marmurze 
do not use on damaged 
surfaces and marble

30%
sale

30%
sale

KUCHNIA / KITCHEN ŁAZIENKA / BATHROOM



12 13Używaj z dozownikiem 090103
Use with dispenser 090103

33,00 zł
24,50 zł

6,60 €
4,90 €

ODPLAMIACZ W SPRAYU
STAIN REMOVER SPRAY 

080205 / 500 ml

36,50 zł
27,00 zł

7,30 €
5,40 €

ODPLAMIACZ DO 
UBRAŃ DZIECIĘCYCH
STAIN REMOVER FOR  
CHILDREN’S CLOTHES 

080117 / 500 ml
40,00 zł
26,00 zł

8,00 €
5,20 €

SKONCENTROWANY PŁYN DO 
ZMIĘKCZANIA TKANIN HARMONY
CONCENTRATED FABRIC 
SOFTENER HARMONY

080203 / 750 ml

40,00 zł
26,00 zł

8,00 €
5,20 €

SKONCENTROWANY PŁYN DO 
ZMIĘKCZANIA TKANIN INSPIRATION  
CONCENTRATED FABRIC 
SOFTENER INSPIRATION

080204 / 750 ml

35%
sale

35%
sale

35%
sale

40,00 zł
26,00 zł

8,00 €
5,20 €

PŁYN DO ZMIĘKCZANIA TKANIN 
DO UBRAŃ DZIECIĘCYCH
FABRIC SOFTENER FOR 
CHILDREN’S CLOTHES

080207 / 750 ml

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie 
zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.

Supermoc
mojej mamy

My mom’s
superpower
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 ✓Receptury wegańskie 
 ✓butelki w pełni nadają 
się do recyklingu
 ✓vegan formulas 
 ✓fully recyclable bottles

Przyjazność dla środowiska
Environmentally friendly

 ✓Formuły skoncentrowane
 ✓1 butelka = do 40 cykli prania
 ✓concentrated formulas
 ✓1 bottle = up to 40 wash cycles

Skuteczność kosztowa
Cost-effectiveness

 ✓Przyjemny, lekki aromat
 ✓można prać nawet w chłodnej 
wodzie od 30°C
 ✓dobrze rozpuszcza się w wodzie i 
nie pozostaje na tkaninie
 ✓nie powoduje deformacji i zmian 
strukturalnych w tkaninie
 ✓Pleasant, light fragrance
 ✓can even be washed in cool 
water from 30°C
 ✓dissolves well in water and does 
not remain on the fabric
 ✓does not cause deformation and 
structural changes in the fabric

Wysoka jakość prania
High washing quality

Bezpieczeństwo
Safety

 ✓Hipoalergiczne
 ✓Nie zawierają fosforanów, 
fosfonianów, akrylanów, 
agresywnych SLS, barwników, 
wybielaczy optycznych
 ✓Hypoallergenic
 ✓Free from phosphates, 
phosphonates, acrylates, 
aggressive SLS, dyes, optical 
brightener 

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

PRANIE/LAUNDRY PRANIE/LAUNDRY
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67,00 zł
49,50 zł

13,40 €
9,90 €

SKONCENTROWANY 
DETERGENT DO PRANIA KOLOR
CONCENTRATED LAUNDRY 
DETERGENT COLOR

080201 / 750 ml

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

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

ŻEL DO PRANIA UBRAŃ 
DZIECIĘCYCH
LAUNDRY DETERGENT FOR 
CHILDREN’S CLOTHES

080208 / 750 ml

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

SKONCENTROWANY ŻEL DO 
PRANIA BIAŁYCH TKANIN
CONCENTRATED LAUNDRY 
GEL FOR WHITE FABRICS

080209 / 750 mlNew
size

30-60°C

67,00 zł
49,50 zł

13,40 €
9,90 €

UNIWERSALNY 
SKONCENTROWANY 
ŻEL DO PRANIA
UNIVERSAL CONCENTRATED 
LAUNDRY GEL

080210 / 750 ml

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie 
zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.
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można stosować do prania ręcznego i maszynowego
can be used for hand and machine washing

zachowuje kolor i łatwo spłukuje się z włókien tkaniny 
retains color and rinses easily from fabric fibers

nadaje się do prania wszystkich rodzajów tkanin 
suitable for washing all types of fabrics

dobrze się wypłukuje, dodatkowo zmiękczający tkaniny
rinses out well, extra softening of fabrics

pomaga dłużej zachować biały kolor
helps to keep the white color longer

nadaje się do prania w pralkach 
automatycznych i ręcznego
suitable for machine and hand washing

nie zawiera fosforanów i fosfonianów
does not contain phosphates and phosphonates

jest biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska
is biodegradable and safe for the environment

PRANIE/LAUNDRY PRANIE/LAUNDRY



Face 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
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60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

FLUID PRZECIWSŁONECZNY DO 
TWARZY  &  DEKOLTU SPF 50+
SUNSCREEN FLUID FOR FACE & 
DECOLLETE SPF 50+

011101 / 50 ml

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

SERUM PO OPALANIU 
DO TWARZY I CIAŁA
AFTER-SUN SERUM FOR 
THE FACE AND BODY 

011102 / 50 ml

New
products

available from / w sprzedaży od 20.04 

Face C
are

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

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.

kompleks filtrów UV - maksymalna 
niezawodna (w jakości i trwałości) 
ochrona przed promieniami UVB i 
UVA SPF 50+
UV filter complex - maximum reliable 
(in quality and durability) protection 
against UVB and UVA rays SPF 50+

gliceryna i guma ksantanowa - 
optymalnie nawilżona skóra
glycerine and xanthan gum - 
optimally moisturised skin 

olej glicynowy-sojowy i witamina 
E - naprawiają uszkodzoną skórę, 
zapobiegają odwodnieniu, suchości, 
podrażnieniom i łuszczeniu się skóry
glycine-soybean oil and vitamin 
E - repairs damaged skin, prevents 
dehydration, dryness, irritation and 
flaky skin

dla wszystkich rodzajów 
skóry, w tym skóry wrażliwej
for all skin types, including 
sensitive skin

do twarzy i dekoltu
for the face and decolletage

łagodzi 
zaczerwienienia, 
obolałość, 
łuszczenie się skóry
relieves redness, 
soreness, flaking

duży kompleks substancji 
nawilżających, działających 
na różnych poziomach, 
szybko przywraca 
nawodnienie skóry 
a large complex of 
moisturizers, working on 
different levels, quickly 
restores skin hydration 

lekka konsystencja serum  
light serum texture

dla wszystkich typów skóry, 
w tym skóry wrażliwej  
for all skin types, including 
sensitive skin

120,00 zł
78,00 zł

24,00 €
15,60 €

210024 [011101+011102]
Set SUN35%

sale

set
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73,50 zł
54,50 zł

14,70 €
10,90 €

SERUM DO TWARZY 
FACIAL SERUM

010204 / 30 ml

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

KREM POD OCZY
EYE CREAM

010205 / 15 ml

67,00 zł
49,50 zł

13,40 €
9,90 €

KREM NA DZIEŃ
DAY CREAM

010202 / 50 ml

67,00 zł
49,50 zł

13,40 €
9,90 €

KREM - MASKA NA NOC
NIGHT CREAM - MASK

010203 / 50 ml

187,50 zł
122,00 zł

37,50 €
24,40 €

210025 [010201+010202+010203]
Set Retinol Plant 
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Nowy poziom 
anti age
The new level 
of anti-ageing

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.

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

Retinolplant
100% wegański 
retinol
100% vegan 
retinol

100% bezpieczny, 
bez podrażnień
100% safe, 
without irritation

dla wszystkich typów skóry 
+ skóra problemowa, 
wrażliwa, naczynkowa
for all skin types + 
problematic, sensitive, 
vascular skin

gładka i równa skóra bez 
agresywnego działania
smooth and even skin 
without aggressive action

Retinol Plant+BEAUTIFEYE™ (Francja) 
jest pierwszym opartym na ekstrakcie 
roślinnym aktywnym środkiem kosmetycznym 
zaprojektowanym w celu zapewnienia liftingu 
zwiotczałej górnej powieki.

Retinol Plant+BEAUTIFEYE™ (France) 
is the first plant extract-based active 
cosmetic agent designed to provide a lift to 
sagging upper eyelids.

53,50 zł
39,50 zł

10,70 €
7,90 €

EMULSJA OCZYSZCZAJĄCA
CLEANSING EMULSION

010201 / 200 ml

demakijaż + oczyszczanie
make-up removal + cleansing

Lifting górnej powieki 
Upper eyelid lifting

Wygładzanie kurzych łapek 
Smoothing of crow’s feet

Zmniejszenie cieni pod oczami 
Reduction of dark circles under the eyes

1

1

2

2

3

3

35%
sale

set



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

100,50 zł
74,50 zł

20,10 €
14,90 €

KREM NA DZIEŃ PERFECT
PERFECT DAY CREAM

010702 / 50 ml

100,50 zł
74,50 zł

20,10 €
14,90 €

KREM NA NOC INTENSIVE
INTENSIVE NIGHT CREAM

010703 / 50 ml

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

PRZECIWZMARSZCZKOWY 
KREM POD OCZY 
ANTI-WRINKLE EYE CREAM 

010705 / 15 ml

Face C
are

Przeciwstarzeniowa 
seria kosmetyków do 
pielęgnacji twarzy z 
mucyną ślimaka

Anti-ageing face 
care series with 
snail mucin

regeneruje i 
wygładza skórę
regenerates and 
smoothes the skin

zwiększa elastyczność 
i jędrność
improves elasticity 
and firmness

odświeża i poprawia 
wygląd skóry
refreshes and improves 
appearance of skin

nawilża, odżywia i 
tonizuje
moisturises, 
nourishes and tones

lepiej używać razem
better to use together

35%
sale

60,00 zł
39,00 zł

12,00 €
7,80 €

MGIEŁKA WYGŁADZAJĄCA 
DO TWARZY
SMOOTHING FACE MIST

010707 / 150 ml



Face C
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Tripeptydes
Anti-age  

Seria produktów oparta na unikalnym 
tripeptydo-miorelaksancie Syn®-Ake oraz 
messenger-peptide Pel-GHK. 
Ma na celu przede wszystkim 
zmniejszenie widoczności istniejących 
zmarszczek, zagnieceń, drobnych linii 
oraz zapobieganie powstawaniu nowych.

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

53,50 zł
39,50 zł

10,70 €
7,90 €

MGIEŁKA DO TWARZY 
BOTOX-LIKE EFFECT
FACE MIST BOTOX-LIKE EFFECT

010805 / 150 ml

67,00 zł
49,50 zł

13,40 €
9,90 €

BOOSTER NAWILŻAJĄCY 
DO TWARZY
FACIAL MOISTURIZING 
BOOSTER

010810 / 30 ml

60,00 zł
36,00 zł

12,00 €
7,20 €

EYES CONTOUR KREM
EYES CONTOUR CREAM

010804 / 15 ml

80,50 zł
59,50 zł

16,10 €
11,90 €

RELAKSUJĄCY SKÓRĘ 
KREM NA DZIEŃ
SKIN RELAXANT DAY CREAM 

010801 / 50 ml

80,50 zł
59,50 zł

16,10 €
11,90 €

LIFTINGUJĄCY 
KREM NA NOC
LIFTING NIGHT CREAM

010803 / 50 ml

A seires products based on the unique 
tripeptide-myorelaxant Syn®-Ake and 
messenger-peptide PelGHK.
Aimed at reducing the appearance of 
existing wrinkles, creases, fine lines and 
preventing the formation of new ones.

odpowiedni dla mężczyzn i kobiet

suitable for men and women

Najpierw oczyść twarz produktem oczyszczającym
First clean your face with a cleanser

Wieczorem aplikujemy wszystkie produkty 
nie mniej niż 1-1,5 godziny przed snem!

In the evening, we apply all products no 
less than 1-1.5 hours before bedtime!

1 2

4

3

Relaksujący skórę 
krem na dzień

Skin relaxant 
day cream

Liftingujący 
krem na noc

Lifting night 
cream

22 23

steps to skin 
rejuvenation

kroki do 
odmłodzenia skóry

40%
sale

1

2

3

4

4
Produkty wegańskie: 
nie są testowane na 
zwierzętach, nie zawierają 
składników pochodzenia 
zwierzęcego.
Vegan: not tested on 
animals, no ingredients of 
animal origin.
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are

Hyaluron
Hyaluron5 to seria innowacyjnych produktów kosme-
tycznych klasy premium do pielęgnacji odwodnio-
nej skóry twarzy, szyi i dekoltu, oparta na unikalnym 
składniku nawilżającym, naturalnym polisacharydzie 
- kwasie hialuronowym (5 form).

 } trójwymiarowe działanie nawilżające na poziomie 
powierzchownym, średnim i głębokim

 }urucha mia się natychmiast i działa do 72 godzin, 
nawet w sytuacjach stresowych

 }wygładzone zmarszczki i efekt liftingu

 }naturalna ochrona i zmniejszenie nadwrażliwości

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.

 }3D hydration at superficial, medium and deep 
levels

 }hydration is felt immediately and lasts up to 72 
hours after application, even in stressful situations

 } smoothing of wrinkles and lifting effect

 }natural protection and reduction of sensitivity

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.

35%
sale

3

2
5

1

4

66,00 zł
49,00 zł

13,20 €
9,80 €

KREM NA NOC
NIGHT CREAM

010602 / 50 ml

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

KREM POD OCZY
EYE CREAM

010603 / 15 ml

66,00 zł
49,00 zł

13,20 €
9,80 €

KREM NA DZIEŃ
DAY CREAM

010604 / 50 ml

79,50 zł
59,00 zł

15,90 €
11,80 €

ULTRANAWILŻAJĄCE SERUM
ULTRA-MOISTURIZING SERUM

010608 / 30 ml

60,00 zł
39,00 zł

12,00 €
7,80 €

KREMOWA MASECZKA DO TWARZY
CREAMY FACE MASK

010610 / 50 ml

1

2

3

4

5

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie 
zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.
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50,50 zł
37,50 zł

10,10 €
7,50 €

NAWILŻAJĄCY ŻEL OCZYSZCZAJĄCY
MOISTURIZING CLEANSING GEL

010401 / 200 ml

40,50 zł
30,00 zł

8,10 €
6,00 €

NAWILŻAJĄCA WODA MICELARNA
MOISTURIZING MICELLAR WATER 

010402 / 200 ml

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

NAWILŻAJĄCA MGIEŁKA W SPRAYU
MOISTURIZING SPRAY MIST

010407 / 100 ml

53,50 zł
39,50 zł

10,70 €
7,90 €

ŁAGODNY MUS OCZYSZCZAJĄCY
GENTLE CLEANSING MOUSSE

010404 / 150 ml

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

KREMOWY PEELING DO TWARZY
CREAMY FACE SCRUB

010408 / 50 ml

39,00 zł
29,00 zł

7,80 €
5,80 €

KOJĄCY TONIK
SOOTHING TONIC

010405 / 200 ml

1

1

2

2

3

4

3

5

4
5

6

6

92,50 zł
55,50 zł

18,50 €
11,10 €

210023 [010404+010405]
Set Clean

40%
sale

set

26 27

Aktywne nawilżanie skóry na 
wszystkich etapach pielęgnacji 
Active skin hydration at all 
stages of care

Produkty Clean delikatnie usuwają 
makijaż, oczyszczają i tonizują skórę
Clean products gently remove 
makeup, cleanse and tonify the skin
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Face C
are

Szybkie rozwiązanie dla 
tłustej, trądzikowej skóry!

A quick solution for 
oily, acne-prone skin!

Face for a selfie, not for acne

Twarz do selfie, nie do trądziku

39,00 zł
29,00 zł
7,80 €
5,80 €

ULTRALEKKA MATU-
JĄCA EMULSJA
ULTRA-LIGHT 
MATTING EMULSION

010101 / 50 ml

39,00 zł
29,00 zł
7,80 €
5,80 €

PŁYN 
ZŁUSZCZAJĄCY
EXFOLIATING 
LOTION

010102 / 200 ml

39,00 zł
29,00 zł
7,80 €
5,80 €

ŻEL 
OCZYSZCZAJĄCY
CLEANSING 
GEL

010104 / 200 ml

39,00 zł
25,50 zł
7,80 €
5,10 €

MASECZKA OCZYSZCZA-
JĄCA  DO TWARZY
PURIFYING 
FACE MASK 

010106 / 50 ml

39,00 zł
29,00 zł
7,80 €
5,80 €

SOS 
KONCENTRAT
SOS 
CONCENTRATE

010103 / 15 ml 35%
sale

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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THERMAL

Derma
S A F E

46,50 zł
30,00 zł

9,30 €
6,00 €

NAWILŻAJĄCY KREM POD OCZY
MOISTURIZING EYE CREAM

010901 / 15 ml

26,50 zł
19,50 zł

5,30 €
3,90 €

ŁAGODNY ŻEL DO 
MYCIA TWARZY
MILD FACIAL WASH-GEL

011003 / 200 ml

50,50 zł
33,00 zł

10,10 €
6,60 €

NAWILŻAJĄCY KREM NA NOC
REHYDRATING NIGHT CREAM

010903 / 50 ml

50,50 zł
33,00 zł

10,10 €
6,60 €

INTENSYWNIE 
NAWILŻAJĄCY KREM SPF 15
INTENSIVE MOISTURIZING CREAM SPF 15

010904 / 50 ml

35%
sale

30,50 zł
18,50 zł

6,10 €
3,70 €

UNIWERSALNY KREM 
DO TWARZY SKÓRA 
NORMALNA I SUCHA
UNIVERSAL FACE CREAM 
NORMAL&DRY SKIN 

011001 / 50 ml

40%
sale

30,50 zł
18,50 zł

6,10 €
3,70 €

UNIWERSALNY KREM 
DO TWARZY SKÓRA 
TŁUSTA I MIESZANA
UNIVERSAL FACE CREAM 
OILY&COMBY SKIN

011002 / 50 ml

40%
sale

40%
sale

40%
sale

resort dla odwodnionej 
i zestresowanej skóry 
na bazie wody termalnej
resort for dehydrated 
and stressed skin 
based on thermal water

SPA

30 31

na dowolny produkt z serii
on any product of the series

Codzienną 
pielęgnację skóry 
twarzy i szyi 
daily skin care for 
face and neck

100% wegański 
100% vegan

Aktywne składniki roślinne i 
witaminy: oleje z dzikiej róży i 
makadamii, ekstrakty z zielonej 
herbaty i aloesu, witamina E i 
prowitamina B5 
Active plant ingredients 
and vitamins: rosehip and 
macadamia oils, green tea and 
aloe vera extracts, vitamin E and 
provitamin B5
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gentle
Formuły wegańskie
Vegan formulas

Opracowany specjalnie dla mężczyzn 
Developed specifically for men 

Pantenol - łagodzi i leczy 
Panthenol - soothes and heals

Hyaluron - głęboko nawilża
Hyaluron - moisturises deeply

50,50 zł
37,50 zł

10,10 €
7,50 €

SZAMPON & ŻEL POD 
PRYSZNIC 2 W 1
SHAMPOO & SHOWER GEL 2 IN 1

070101 / 500 ml

33,00 zł
21,50 zł

6,60 €
4,30 €

ŻEL PO GOLENIU 
HYALURON
AFTERSHAVE GEL  HYALURON 

070102 / 75 ml

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

KREM DO TWARZY 
HYALURON
FACE CREAM HYALURON 

070104 / 50 ml

40,00 zł
29,50 zł

8,00 €
5,90 €

ŻEL POD OCZY 
HYALURON
EYE GEL HYALURON 

070105 / 15 ml

15,50 zł
11,50 zł

3,10 €
2,30 €

BALSAM DO UST
LIP BALM

070107 / 4,5 g

35%
sale
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Kosmetyki stworzone przez 
profesjonalistów, aby delikatnie 
podkreślić naturalne piękno. Komfortowe 
konsystencje, delikatne łagodne odcienie, 
naturalne składniki pielęgnacyjne.

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

upmake

45,00 zł
33,50 zł

9,00 €
6,70 €

BALSAM PEELINGUJĄCY 
DO UST MARSHMALLOW
LIP PEELING BALM 
MARSHMALLOW

050504 / 10 g

 ♡Miękkie cząsteczki peelingujące 
usuwają martwe komórki i 
złuszczenia 
Soft scrubbing particles get rid 
of dead cells and peeling

 ♡Kompleks olejów roślinnych 
+ wosk pszczeli + witamina 
E odżywia, nawilża, pomaga 
leczyć uszkodzenia i pęknięcia 
Complex of plant oils + 
beeswax + vitamin E nourishes, 
moisturises, helps heal 
damages and cracks

 ♡Przy regularnym stosowaniu 
pomaga zachować długotrwałą 
objętość ust i naturalną żywość 
koloru. 
With regular use it helps 
maintain long-lasting lip volume 
and natural colour vibrancy

54,00 zł
35,00 zł

10,80 €
7,00 €

BŁYSZCZYK POWIĘKSZAJĄCY 
USTA CHILLY
LIP PLUMPER CHILLY

050505 / 6 ml

 ♡Usta są natychmiast rozświetlone, 
mają większą objętość i wyraźny 
kontur 
Lips are immediately brighter, 
more voluminous, with a clear 
contour

 ♡Częste stosowanie powoduje 
trwałe wypełnienie ust 
Frequent use results in permanent 
plumping of the lips

 ♡ Zapobieganie opryszczce na 
ustach 
Prevention of herpes on the lips

 ♡Olejek z różowego pieprzu zwiększa 
napięcie i elastyczność skóry, 
stymuluje miejscowe krążenie 
krwi, działa antybakteryjnie, 
przeciwgrzybicznie i 
przeciwwirusowo 
Pink pepper oil increases skin tone 
and elasticity, stimulates local 
blood circulation, antibacterial, 
antifungal and antiviral properties

 ♡Witamina E, naturalny środek 
nawilżający, zmiękcza i regeneruje 
suchą skórę ust 
Vitamin E, a natural moisturiser, 
softens and regenerates dry skin 
on the lips

35%
sale

34 35

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

  PEELING
&PLUMPER
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15,50 zł
9,50 zł

3,10 €
1,90 €

MASEŁKO DO UST
LIP BUTTER

4,5 g

52,00 zł
38,50 zł

10,40 €
7,70 €

BŁYSZCZYK DO UST
LIP GLOSS

6 ml

40%
sale

050401 
Sugar Blush

050402 
Caramel Glits

050403 
Rose Cloud

050404  
Naked Shine

050405 
Moon Stone

050406 
Miracle Fire 

050407 
Sunlight

050408 
Electric

050501 
Citrus

050502 
Berry

050503 
Choco

Kolor na modelu  
Color on model 
050403 Rose Cloud

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

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

BUTTER GLOSS
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38,50 zł
28,50 zł

7,70 €
5,70 €

SZMINKA VELVET FINISH
VELVET FINISH LIPSTICK

4,5 g

21,50 zł
16,00 zł

4,30 €
3,20 €

KREDKA DO UST
LIP PENCIL

1 g

051101 Scarlet 

051102 Plum

051103 Blush

051104 Nude

051105 Strawberry

051106 Cherry
Chcesz 

dowiedzieć się 
więcej? Zeskanuj 

kod QR.
Want to know 

more? Scan the 
QR code. Kolor produktu może się różnić od zdjęcia. 

Product colour may differ from the picture.

N
EW

N
EW

050901 Blush
050902 Natural
050903 Cherry 

050907 Nude
050908 Red berry

Kremowa szminka o jedwabistym wykończeniu 
Creamy lipstick with a silky finish

Witamina E - wspomaga produkcję kolagenu, 
sprawia, że usta są puszyste i gładkie 
Vitamin E - promotes collagen production, 
makes lips plump and smooth

Oliwka z oliwek nawilża, szybko zmiękcza usta, rozwiązuje 
problem łuszczenia się i likwiduje drobne pęknięcia 
Olive oil moisturises, quickly softens lips, solves the 
problem of flaking and eliminates small cracks
Wosk pszczeli chroni przed wysuszeniem, 
witaminizuje, odżywia, zmiękcza, zmniejsza suchość 
Beeswax protects against dryness, vitaminises, 
nourishes, softens, reduces dryness
Wosk Carnauba zapobiega odwodnieniu 
i chroni przed negatywnymi czynnikami 
Carnauba wax prevents dehydration 
and protects from negative factors

Kolory na modelach od lewej do prawej:
Colors on models from left to right: 
051101, 051102, 051103, 051104, 051105, 051106

VELVET
FINISH

PENCIL
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050203 
Sparkle

050202 
Dusty 
rose

050201 
Naked

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

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

Mechaniczny ołówek o półmatowym 
wykończeniu ma miękką, wysoko 
napigmentowaną formułę, która 
zapewni perfekcyjne kreski.
Mechanical pencil with a semi-matte 
finish has a soft, highly pigmented 
formula for perfect eyeliners.

61,00 zł
45,00 zł

12,20 €
9,00 €

CIEŃ DO POWIEK W PŁYNIE
LIQUID EYESHADOW SHINE

5 ml

21,50 zł
16,00 zł

4,30 €
3,20 €

KREDKA DO OCZU
EYE PENCIL

1 g

NEW

NEW

NEW

050904 Black 

050905 Copper

050906 Chocolate

050909 Summer Gras

050910 Silver

NEW

Kolor na modelu:  
Color on model:

 ✓ Eye Pencil 050904 Black
 ✓ Liquid Eyeshadow Shine 

050202 Dusty rose

Eye
PENCIL

Eye
LIQUID
EYESHADOW
SHINE



33,00 zł
24,50 zł

6,60 €
4,90 €

ULTRA CZARNY 
EYELINER SOFT BRUSH
EYELINER ULTRA 
BLACK SOFT BRUSH

050601 / 4,5 ml

46,50 zł
30,00 zł

9,30 €
6,00 €

ULTRA CZARNY 
EYELINER HARD BRUSH
EYELINER ULTRA 
BLACK HARD BRUSH 

050602 / 4,5 ml

M
ake U

p
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35%
sale

30%
sale

50,50 zł
33,00 zł

10,10 €
6,60 €

TUSZ DO RZĘS VOLUME&LONG
MASCARA VOLUME&LONG 

050101 / 10 ml

Szczoteczka z imitacji włosia 
dająca efekt kociego oka: 
Imitation bristle brush for a 
cat’s-eye effect:

 } równomiernie rozprowadza 
produkt na całej długości rzęs 
evenly applies the product to 
the entire length of the lashes

 } dodaje objętości 
adds volume

 } wydłuża rzęsy 
lengthens lashes

50,50 zł
35,50 zł

10,10 €
7,10 €

TUSZ DO RZĘS VOLUME&CURL
MASCARA VOLUME&CURL

050102 / 13,5 ml

Silikonowa szczoteczka - 
efekt rzęs lalki: 
Silicone brush - a „doll’s eye” 
lash effect:

 } dociera do każdego, 
nawet najkrótszego włoska 
reaches every hair, even 
the shortest one

 } rozdziela 
separates

 } podkręca 
curls

 } zwiększa objętość 
increases volume

Korzyści formuły: 
Benefits of the formula:

 } "termiczny tusz do rzęs" (dla wrażliwych oczu/obejmuje 
każdą rzęsę/aktywuje się ciepłą wodą i usuwa bez smug) 
„thermal mascara” (for sensitive eyes/covers every lash/
activates with warm water and removes streak-free)

 } wosk pszczeli (odżywia i chroni, przywraca strukturę i 
dodaje blasku) 
beeswax (nourishes and protects, restores structure and 
adds shine)

 } składniki nawilżające (ochrona przed utratą wilgoci i 
wpływami zewnętrznymi, przywraca strukturę) 
moisturising ingredients (protects against moisture loss 
and external influences, restores structure)

35%
sale

Eye
LINER

Eye
MASCARA

Chcesz dowiedzieć się 
więcej? Zeskanuj kod QR.
Want to know more? 
Scan the QR code.
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Chcesz 
dowiedzieć się 
więcej? Zeskanuj 
kod QR.
Want to know 
more? Scan the 
QR code.
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37,00 zł
27,50 zł

7,40 €
5,50 €

KREDKA DO BRWI
BROW LINER PENCIL

1 g

35%
sale

30%
sale

55,50 zł
36,00 zł

11,10 €
7,20 €

ŻEL UTRWALAJĄCY DO BRWI
BROW FIX 

050304 / 9 ml

 } utrwala włoski brwi do 6 godzin 
fixes eyebrow hairs for up to 6 hours

 } nie klejący się, nie pozostawia białych śladów ani płatków 
non-sticky, leaves no white residue or flakes

 } kolagen odżywia, nadaje brwiom objętość, połysk, 
podatność na układanie i elastyczność, odbudowuje 
strukturę włosa 
collagen conditioning, gives eyebrows volume, shine, 
manageability and elasticity, restores hair structure

40,00 zł
28,00 zł

8,00 €
5,60 €

SERUM DO RZĘS I BRWI
EYELASHES & BROW SERUM

050305 / 2,5 ml

Biotinoyl Tripeptide-1 jest peptydem 
składającym się z 3 aminokwasów i biotyny 
Biotinoyl Tripeptide-1 is a peptide consisting of 3 
amino acids and biotin

 } wydłuża cykl wzrostu włosów 
extends the hair growth cycle

 } wzmacnia cebulki włosów 
strengthens hair bulbs

 } zmniejsza wypadanie brwi i rzęs, pogrubia je 
reduces loss of eyebrows and eyelashes, thickens them

D-pantenol
 } wzmacnia i usztywnia włókna włosów 
strengthens and stiffens hair fibres

 } daje blask 
gives shine

 } zmiękcza skórę, chroni przed podrażnieniami
 } softens the skin, protects against irritation 1. 
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Kolor produktu może się różnić od zdjęcia.
Product colour may differ from the picture.

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

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

BAZA WYGŁADZAJĄCA POD MAKIJAŻ
SMOOTHING PRIMER

050707  / 30 ml
73,00 zł
51,00 zł

14,60 €
10,20 €

LEKKI PODKŁAD Z KWASEM 
HIALURONOWYM LIGHT IVORY

LIGHT FOUNDATION WITH 
HYALURONIC ACID LIGHT IVORY

30 ml

65,00 zł
45,50 zł

13,00 €
9,10 €

PŁYNNY BROKAT
LIQUID GLITTER

4 ml

30%
sale

 } cień do powiek 
eyeshadow

 } rozświetlacz na kościach policzkowych 
highlighter on the cheekbones

 } błyszczące wykończenie na ustach 
shimmering finish on the lips

 } brokat na całym ciele 
glitter on the entire body

Jeden produkt - wiele zastosowań:

One product - many uses:

Calcium Sodium Borosilicate 
to rodzaj miki, idealny 
składnik “selfie makeup”: 
Calcium Sodium Borosilicate 
is a kind of mica, an ideal 
component of “selfie make-up”: 

050804
Glitter 
Black 
moon

050801
Flash 
silver

050802
Golden 
sun

050803
Pink 
copper

tworzy perłowy i satynowy efekt 
błyszczący (efekt soft-focus) 
creates a pearlescent and 
satin shimmer effect (soft-
focus effect)
mikrocząsteczki odbijają i 
rozpraszają światło, dzięki 
czemu drobne zmarszczki i 
niedoskonałości skóry stają się 
mniej widoczne 
micro particles reflect and 
diffuse light, make fine lines 
and imperfections of the skin 
less visible
gliceryna roślinna i guma 
ksantanowa - nawilżają skórę 
plant glycerine and xanthan 
gum - moisturise the skin

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

Makeup
LIQUID 
GLITTER

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

Doskonale wyrównuje koloryt skóry oraz ukrywa 
niedoskonałości. Sprawia, że cera wygląda na 

świeżą i promienną. Wyrafinowaną i efektywną 
pielęgnację wspiera 5 multifunkcyjnych form kwasu 

hialuronowego o różnej wielkości cząsteczek, które 
pomagają nie tylko upiększyć wygląd, ale również 

zapobiec procesom starzenia.
It perfectly evens out skin tone and conceals 

imperfections. Makes skin look fresh and radiant. 
Sophisticated and effective care is supported by 5 

multifunctional forms of hyaluronic acid with different 
particle sizes, which help not only to embellish 

appearance but also to prevent ageing processes.

051201
Light Ivory

051202
Medium Beige

051203
Honey



M
ake U

p

48 49

60,00 zł
44,50 zł

12,00 €
8,90 €

PUDER MATUJĄCY KOMPAKTOWY
COMPACT POWDER MATTE

12 g

60,00 zł
36,00 zł

12,00 €
7,20 €

KOMPAKTOWY RÓŻ
COMPACT BLUSH

12 g

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

40%
sale

050704
Ivory

050705 
Beige

050706 
Caramel

050701
Pink blush

050702 
Soft rose

050703
Fresh peach

gąbka w środku 
sponge inside

pędzelek wewnątrz
brush inside

Compact
POWDER

Compact
BLUSH
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Perfume 107,50 zł
70,00 zł

21,50 €
14,00 €

WODA PERFUMOWANA
PERFUMED WATER

50 ml

040115   - W13 (dla niej / for her)
040209 -   M7 (dla niego / for him)

Nuty głowy / Top notes:
Bergamotka, Drzewo gwajakowe 
Bergamot, Guaiac Wood

Nuty serca / Heart notes:
Pieprz syczuański, Cedr, Wetyweria 
Sichuan Pepper, Cedar, Vetiver

Nuty bazy / Base notes:
Kakao, Bursztyn 
Cacao, Amber

m7
dla niego / for him

Drzewne perfumy
A woody fragrance

Nuty głowy / Top notes:
Bergamotka 
Bergamot

Nuty serca / Heart notes:
Lilia kasablancka, Ylang-ylang, 
Kwiat pomarańczy 
Casablanca Lily, Ylang-Ylang, 
Orange Blossom

Nuty bazy / Base notes:
Drzewo sandałowe, 
Tahitiańska wanilia, Bursztyn 
Sandalwood, Tahitian 
Vanilla, Amber

w13
dla niej / for her

Kwiatowe perfumy
A floral fragrance

35%
sale

Wybór Top 
Liderów mihi

Choice of mihi 
Top Leaders

w sprzedaży od 20.04
available from 20.04 

New
products
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107,50 zł
79,50 zł

21,50 €
15,90 €

WODA PERFUMOWANA
PERFUMED WATER

50 ml

040101 - W1 (dla niej / for her)
040102 - W2 (dla niej / for her)
040103 - W3 (dla niej / for her)
040104 - W4 (dla niej / for her)Nuty głowy / Top notes:

Liść czarnej porzeczki 
Blackcurrant leaf

Nuty serca / Heart notes:
Biała frezja, Róża majowa 
White freesia, May rose

Nuty bazy / Base notes:
Wanilia, Ppaczuli, 
Ambroksan, Nuty drzewne
Vanilla, Patchouli, 
Ambroxan, Woody notes

w1
dla niej / for her

Nuty głowy / Top notes:
Granat, persymona i nuty 
zielone 
Pomegranate, persimmon 
and green notes

Nuty serca / Heart notes:
Orchidea, Lotos, 
Wiciokrzew i Champaca 
Orchid, lotus, honeysuckle 
and champaca

Nuty bazy / Base notes:
Sandał i Ambra
Sandalwood and 
ambergris

w2
dla niej / for her

Nuty głowy / Top notes:
Migdał, kawa, 
bergamotka i cytryna 
Almond, coffee, 
bergamot and lemon

Nuty serca / Heart notes:
Tuberoza, jaśmin, kwiat 
pomarańczy, korzeń irysa, róża 
Tuberose, jasmine, orange 
blossom, orris root, rose

Nuty bazy / Base notes:
Paczuli, wanilia, wetiwer
Patchouli, vanilla, vetiver

w4
dla niej / for her

Nuty głowy / Top notes:
Czarna porzeczka i 
gruszka 
Blackcurrant and pear

Nuty serca / Heart notes:
Orchidea, Lotos, Irys, 
jaśmin i kwiat pomarańczy 
Iris, jasmine and orange 
flower

Nuty bazy / Base notes:
Pralina, wanilia, paczuli i 
fasolka tonka
Praline, vanilla, patchouli 
and tonka bean

w3
dla niej / for her

PERFUMEfor her
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107,50 zł
79,50 zł

21,50 €
15,90 €

WODA PERFUMOWANA
PERFUMED WATER

50 ml

040105 - W5 (dla niej / for her)
040110 - W9 (dla niej / for her)
040111 - W10 (dla niej / for her)
040112 - W11 (dla niej / for her)
040113 - W12 (dla niej / for her)

Nuty głowy / Top notes:
Brzoskwinia, gardenia 
kalifornijska, frezja afrykańska  
Peach, californian gardenia, 
african freesi

Nuty serca / Heart notes:
Kolendra, róża, jaśmin 
Coriander, rose, jasmine

Nuty bazy / Base notes:
Fasolka tonka, kakao, wanilia, 
pralina, drzewo sandałowe, piżmo, 
ambra, cynamon, paczula, cedr
Tonka bean, cocoa, vanilla, praline, 
sandalwood, musk, ambergris, 
cinnamon, patchouli, cedar

w5
dla niej / for her

Nuty głowy / Top notes:
Kwiat pomarańczy, bergamotka 
Orange blossom, bergamot

Nuty serca / Heart notes:
Tuberoza, indyjski jaśmin
Tuberose, indian jasmine

Nuty bazy / Base notes:
Madagaskarska wanilia, 
białe piżmo, cedr virginia
Madagascar vanilla, white 
musk, virginian cedar

w9
dla niej / for her

Nuty głowy / Top notes:
Malina, neroli, cytryna amalfi
Raspberry, neroli, amalfi lemon

Nuty serca / Heart notes:
Jaśmin, kwiat afrykańskiej 
pomarańczy, gardenia
Jasmine, african orange 
flower, gardenia

Nuty bazy / Base notes:
Biały miód, paczula, bursztyn
White honey, patchouli, amber

w10
dla niej / for her

Nuty głowy / Top notes:
Liczi, frezja
Litchi, freesia

Nuty serca / Heart notes:
Magnolia, pieprz, imbir, 
mandarynka, jaśmin
Magnolia, pepper, ginger, 
mandarin orange, jasmine

Nuty bazy / Base notes:
Jaśmin, piżmo, bursztyn
Jasmine, musk, amber

w11
dla niej / for her

Nuty głowy / Top notes:
Kwiat kaktusa
Cactus flower

Nuty serca / Heart notes:
Różowa frezja, róża, jaśmin
Pink freesia, rose, jasmine

Nuty bazy / Base notes:
Nuty drzewne, cedr
Woody notes, cedar

w12
dla niej / for her

PERFUMEfor her
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PERFUMEfor him
Nuty głowy / Top notes:
Bergamotka, pieprz 
Bergamot, pepper

Nuty serca / Heart notes:
Pieprz syczuański, lawenda, 
wetiwer, paczuli, geranium 
Sichuan pepper, lavender, 
vetiver, patchouli, geranium

Nuty bazy / Base notes:
Ambroksan, cedr, 
labdanum 
Ambroxan, cedar, 
labdanum

m1
dla niego / for him

Nuty głowy / Top notes:
Nuty zielone, grejpfrut, przyprawy, bergamotka, lawenda 
Green notes, grapefruit, spices, bergamot, lavender

Nuty serca / Heart notes:
Imbir, fiołek, gardenia i szałwia 
Ginger, violet, gardenia and sage

Nuty bazy / Base notes:
Piżmo, drzewo sandałowe, kadzidło, wetiwer 
Musk, sandalwood, incense, vetiver

m3
dla niego / for him

Nuty głowy / Top notes:
Pomarańcza, limonka, mandarynka, cytryna 
Orange, lime, mandarin, lemon

Nuty serca / Heart notes:
Cyklamen, gałka muszkatołowa, kolendra, brzoskwinia 
Cyclamen, nutmeg, coriander, peach

Nuty bazy / Base notes:
Ambra, mech dębowy, biały cedr, białe piżmo 
Ambergris, oakmoss, white cedar, white musk

m5
dla niego / for him

Nuty głowy / Top notes:
Mięta, jabłko i cytryna 
Mint, apple and lemon

Nuty serca / Heart notes:
Bób tonka, ambroksan, geranium 
Tonka bean, ambroxan, geranium

Nuty bazy / Base notes:
Madagaskarska wanilia, cedr, wetiwer, mech dębowy 
Madagascar vanilla, cedar, vetiver, oakmoss

m2
dla niego / for him

Nuty głowy / Top notes:
Nuty morskie, grejpfrut, mandarynka 
Sea notes, grapefruit, mandarin

Nuty serca / Heart notes:
Wawrzyn i jaśmin 
Bay laurel and jasmine

Nuty bazy / Base notes:
Ambra, mech dębowy, paczuli 
Ambergris, oakmoss, patchouli

m4
dla niego / for him

Nuty głowy / Top notes:
Czerwona mandarynka, 
grejpfrut, mięta
Blood mandarin, 
grapefruit, mint

Nuty serca / Heart notes:
Cynamon, nuty 
przyprawowe, róża 
Cinnamon, spicy notes, 
rose

Nuty bazy / Base notes:
Bursztyn, skóra, nuty 
drzewne, indyjska paczula
Amber, leather, woody 
notes, indian patchouli

m6
dla niego / for him

107,50 zł
79,50 zł

21,50 €
15,90 €

WODA PERFUMOWANA
PERFUMED WATER

50 ml

040201 - M1 (dla niego / for him)
040202 - M2 (dla niego / for him)
040203 - M3 (dla niego / for him)
040204 - M4 (dla niego / for him)
040205 - M5 (dla niego / for him)
040206 - M6 (dla niego / for him)
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114,00 zł
84,50 zł

22,80 €
16,90 €

WODA PERFUMOWANA
PERFUMED WATER

50 ml

040109 - Just for Her
040207 - Just for Him

Nuty głowy / Top notes:
Malina, mandarynka, bergamotka, cytryn 
Raspberry, mandarin, bergamot, lemon

Nuty serca / Heart notes:
Gardenia, imbir, bursztyn, jaśmin, pomarańcza, róża 
Gardenia, ginger, amber, jasmine, orange, rose

Nuty bazy / Base notes:
Mleko, karmel, wanilia, kardamon, 
lukrecja, kumaryna, drzewo sandałowe 
Milk, caramel, vanilla, cardamom, 
liquorice, coumarin, sandalwood

Just for Her
Nuty głowy / Top notes:
Kardamon, pieprz, liść fiołka, mięta 
Cardamom, pepper, violet leaf, mint

Nuty serca / Heart notes:
Ananas, cynamon, melon, szałwia, lawenda 
Pineapple, cinnamon, melon, sage, lavender

Nuty bazy / Base notes:
Wanilia, kasztan, cedr 
Vanilla, chestnut, cedar

Just for Him
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Produkty stworzone z myślą o Twoim pięknie i komforcie. 
Naturalne składniki, wegańskie receptury połączone z 
nowoczesną technologią - moc natury w Twoim domowym spa!

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

53,50 zł
39,50 zł
10,70 €
7,90 €

NATURALNY ŻEL 
POD PRYSZNIC
NATURAL SHOWER GEL

020901 / 250 ml

73,50 zł
54,50 zł

14,70 €
10,90 €

NATURALNY SCRUB DO CIAŁA
NATURAL BODY SCRUB

020902 / 200 ml67,00 zł
49,50 zł
13,40 €
9,90 €

NATURALNE 
MASŁO DO CIAŁA
NATURAL BODY BUTTER

020904 / 200 ml

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

120,50 zł
72,50 zł

24,10 €
14,50 €

210027 [020901+020904]
Set Vegan Rokitnik

skutecznie zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu się 
effectively prevents premature 
aging

produkty wegańskie 
vegan products

naturalne formuły: do 95% 
składników jest naturalnych 
natural formulas: up to 95% 
of ingredients are natural

ekstrakt z jagód rokitnika 
sea buckthorn berry extract

eliminuje suchość, odwodnienie 
i łuszczenie się skóry 
eliminates dryness, dehydration 
and flaking of the skin

zmiękcza i odżywia skórę 
softens and nourishes the skin

40%
sale

set

ROKITNIKVegan 
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23,50 zł
19,00 zł

4,70 €
3,80 €

KREM DO RĄK
HAND CREAM 

020302 / 75 ml

61,00 zł
42,50 zł

12,20 €
8,50 €

BALSAM DO CIAŁA
BODY LOTION 

020303 / 200 ml

30%
sale

46,50 zł
30,00 zł

9,30 €
6,00 €

ŻEL POD PRYSZNIC
SHOWER GEL 

020304 / 250 ml

35%
sale

77,50 zł
57,50 zł

15,50 €
11,50 €

SUCHY OLEJEK DO CIAŁA
DRY BODY OIL

020305 / 150 ml

 🍂 Zawiera olej ze słodkich migdałów, olej z 
nasion konopi, olej z rokitnika, olej z nasion 
słonecznika i witaminę E 
It contains sweet almond oil, hemp seed oil, 
sea buckthorn oil, sunflower seed oil and 
vitamin E
 🍂 Formuła jest wolna od wody i konserwantów 
The formula is free of water and 
preservatives
 🍂 Odmładza, wzmacnia, zmiękcza - leczy 
zmiany chorobowe, łagodzi, usuwa 
zaczerwienienia, stany zapalne i 
złuszczanie - wchłania się błyskawicznie, nie 
pozostawiając śladów ani uczucia tłustości 
Rejuvenates, strengthens, softens - 
heals lesions, soothes, removes redness, 
inflammation and exfoliation - absorbs 
instantly without leaving a residue or greasy 
feeling

Produkty wegańskie: nie są 
testowane na zwierzętach, 
nie zawierają składników 
pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on 
animals, no ingredients of 
animal origin.

cosmeticsanti-stress

100% wegańskie
100% vegan

100% naturalny 
olej konopny
100% natural 
hemp oil

Omega 3, 6, 9
Omega 3, 6, 9

efekt anti-age
anti-age effect

działanie lecznicze, kojące
healing, soothing effect

Witaminy A, C, D, E 
oraz B1, B2, B3, B6
Vitamins A, C, D, E and 
B group (B1, B2, B3, B6)

kosmetyki anti-stress

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

HEMPoil



64 65

Body C
are

46,50 zł
32,50 zł

9,30 €
6,50 €

SERUM DO CIAŁA
BODY SERUM

020501 / 150 ml

25,50 zł
16,50 zł

5,10 €
3,30 €

KREM DO RĄK
HAND CREAM 

020502 / 75 ml

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

BALSAM DO CIAŁA
BODY LOTION 

020503 / 200 ml

40,00 zł
29,50 zł

8,00 €
5,90 €

ŻEL POD PRYSZNIC
SHOWER GEL

020504 / 250 ml

Produkty wegańskie: nie są 
testowane na zwierzętach, 
nie zawierają składników 
pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, 
no ingredients of animal origin.

30%
sale

35%
sale

HYALURON Seria o wysokiej zawartości 
kwasu hialuronowego

with high concentration 
of hyaluronic acid

aktywnie nawilża skórę 
actively moisturises the skin

uruchamia procesy 
regeneracyjne 
activates regenerative 
processes

znika nieprzyjemne 
uczucie suchości, 
podrażnienie, szorstkość i 
łuszczenie się skóry 
eliminates the unpleasant 
feeling of dryness, 
irritation, roughness and 
flaking of the skin

zwiększa jędrność, 
elastyczność i sprężystość 
increases firmness, 
elasticity and resilience

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

active
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30,50 zł
22,50 zł

6,10 €
4,50 €

SERUM DO RĄK
HAND SERUM

020201 / 75 ml

40,00 zł
28,00 zł
8,00 €
5,60 €

KREM PARAFINOWY 
LAVENDER
CREAM-PARAFFIN 
LAVENDER

020209 / 50 g

40,00 zł
29,50 zł
8,00 €
5,90 €

OLEJEK DO PAZNOKCI 
I SKÓREK ALMOND
NAIL & CUTICLE 
OIL ALMOND 

020210 / 2,5 ml

40,00 zł
29,50 zł
8,00 €
5,90 €

OLEJEK DO PAZNOKCI 
I SKÓREK PINEAPPLE
NAIL & CUTICLE 
OIL PINEAPPLE

020211 / 2,5 ml

40,00 zł
28,00 zł
8,00 €
5,60 €

KREM PARAFINOWY 
TROPICAL FRUIT
CREAM-PARAFFIN 
TROPICAL FRUIT

020212 / 50 g

23,50 zł
17,50 zł

4,70 €
3,50 €

BALSAM DO RĄK
HAND BALM 

020202 / 50 ml

23,50 zł
17,50 zł

4,70 €
3,50 €

PEELING DO RĄK
HAND  PEELING

020207 / 50 ml

30%
sale

30%
sale

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 
dryness, flaking and irritation of the skin. 
Comforting care with Hand Help products makes 
your skin moisturised, incredibly soft and smooth.

Your hands are as delicate as flowers
Twoje dłonie są delikatne jak kwiaty

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

Produkty wegańskie: nie są 
testowane na zwierzętach, 
nie zawierają składników 
pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, 
no ingredients of animal origin.
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35%
sale

35%
sale

64,00 zł
47,50 zł

12,80 €
9,50 €

MLECZKO EMOLIENTOWE DO CIAŁA
EMOLLIENT BODY MILK

020102 / 200 ml

46,50 zł
30,00 zł

9,30 €
6,00 €

ZMIĘKCZAJĄCY KREM   DO STÓP
SOFTENING FOOT CREAM 

020106 / 75 ml

53,50 zł
35,00 zł

10,70 €
7,00 €

SPRAY DO RĄK ALOE
HAND SPRAY ALOE

020204 / 200 ml

33,00 zł
21,50 zł

6,60 €
4,30 €

SPRAY DO RĄK ALOE
HAND SPRAY ALOE

020205 / 50 ml

33,00 zł
21,50 zł

6,60 €
4,30 €

ŻEL DO RĄK ALOE
HAND GEL ALOE

020206 / 50 ml

Derma Help to seria do pielęgnacji ciała dla skóry 
dotkniętej różnego rodzaju problemami: suchością, 
łuszczeniem się, podrażnieniami, swędzeniem 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.

Mycie rąk bez 
użycia wody
Cleaning hands 
without using water

Z efektem 
antybakteryjnym 
With antibacterial 
effect

35%
sale

na dowolny produkt z serii
on any product of the series

Handhelp helpDerma

53,50 zł
39,50 zł

10,70 €
7,90 €

WIELOFUNKCYJNY KREM NO PROBLEM
MULTIFUNCTIONAL CREAM NO PROBLEM

020107 / 50 ml

olej kokosowy (aktywne działanie 
nawilżające, zmiękczające, ochronne, 
antybakteryjne) 
coconut oil (active moisturising, softening, 
protective, antibacterial effect)
lanolina, olej z rokitnika i wosk pszczeli 
(zmiękczanie, gojenie, zatrzymywanie 
wilgoci, przywracanie elastyczności, 
likwidacja suchości i łuszczenia się skóry) 
lanolin, sea buckthorn oil and beeswax 
(softening, healing, moisture retention, 
elasticity recovery, elimination of dryness 
and flaking)
tlenek cynku (działanie antyseptyczne, 
przeciwzapalne, ściągające, adsorpcyjne, 
wysuszające) 
zinc oxide (antiseptic, anti-inflammatory, 
astringent, adsorptive, drying effect)
olejki eteryczne (imbir, jałowiec, tymianek, 
wetiwer, amyris, eukaliptus, drzewo 
herbaciane) = działanie antyseptyczne, 
przeciwobrzękowe, rozwiązujące, 
regenerujące 
essential oils (ginger, juniper, thyme, 
vetiver, amyris, eucalyptus, tea tree) = 
antiseptic, anti-edematous, resolving, 
regenerating effect. 

Produkty wegańskie: nie są testowane na zwierzętach, nie 
zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no ingredients of animal origin.
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Seria Herbs Power czerpie swoją siłę z 
dobroczynnych właściwości 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 
to idealne rozwiązanie codziennej pielęgnacji 
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Herbs Power takes its strength from 
the beneficial properties 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. 
Herbs Power is the perfect daily care 
solution for both women and men.

19,50 zł
14,50 zł

3,90 €
2,90 €

MYDŁO W PŁYNIE TYMIANEK
LIQUID SOAP THYME

021002 / 300 ml

19,50 zł
14,50 zł

3,90 €
2,90 €

MYDŁO W PŁYNIE LAWENDA
LIQUID SOAP LAVENDER

021003 / 300 ml

23,50 zł
17,50 zł

4,70 €
3,50 €

ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ
INTIMATE HYGIENE GEL 

021001 / 300 ml

26,50 zł
19,50 zł

5,30 €
3,90 €

ŻEL POD PRYSZNIC 
ZIELONA HERBATA
SHOWER GEL GREEN TEA

021004 / 250 ml

26,50 zł
19,50 zł

5,30 €
3,90 €

ŻEL POD PRYSZNIC 
CANNABIS WOOD
SHOWER GEL CANABIS WOOD

021005 / 250 ml
PUMP DISPENSER

Dozownik sprzedawany oddzielnie.
Pump dispenser sold separately.

090101 1,00 zł 0,20 €

the best from nature
najlepsze z natury

Produkty wegańskie: nie są 
testowane na zwierzętach, 
nie zawierają składników 
pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, 
no ingredients of animal origin.

HERBSPower
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19,50 zł
14,50 zł

3,90 €
2,90 €

KREM DO RĄK ARBUZ
HAND CREAM WATERMELON 

020606 / 75 ml

19,50 zł
14,50 zł

3,90 €
2,90 €

KREM DO RĄK MANGO
HAND CREAM MANGO

020605 / 75 ml

19,50 zł
14,50 zł

3,90 €
2,90 €

KREM DO STÓP MANGO
FOOT CREAM MANGO

020610 / 75 ml

19,50 zł
14,50 zł

3,90 €
2,90 €

KREM DO STÓP ARBUZ
FOOT CREAM WATERMELON 

020609 / 75 ml

19,50 zł
14,50 zł

3,90 €
2,90 €

MYDŁO W PŁYNIE
LIQUID SOAP

300 ml

020611 - Arbuz / Watermelon
020612 - Brzoskwinia / Peach
020613 - Migdał / Almond

39,00 zł
23,50 zł

7,80 €
4,70 €

210026 [020605+020610]
Set Just Mango

Just Fruity - to seria produktow jaka 
kompleksowo dba o skórę dłoni, ciala i 
stóp. Receptury oparte na składnikach 
pochodzenia naturalnego rozpieszczają 
ciało i zmysły. Skóra staje się miękka, gładka 
i pachnąca energetyzującym zapachem.
Just Fruity - is a series of products that 
comprehensively cares for the skin of hands, 
body and feet. Recipes based on ingredients 
of natural origin pamper the body and 
senses. The skin becomes soft, smooth and 
scented with an energising fragrance.

40%
sale

set

fruity



74 75

Body C
are

26,50 zł
19,50 zł

5,30 €
3,90 €

SHOWER GEL
ŻEL POD PRYSZNIC
250 ml

020614 - Kokos/Coconut
020615- Banan/Banana

67,00 zł
47,00 zł

13,40 €
9,40 €

NAWILŻAJĄCY ŻEL INTYMNY
MOISTURIZING INTIMATE GEL

50 ml

021100 - Raspberry
021101 - Natural 30%

sale

30%
sale

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

ŻEL POD PRYSZNIC
SHOWER GEL

500 ml

020617 - Exotic
020618 - Sunrise Produkty wegańskie: nie są 

testowane na zwierzętach, 
nie zawierają składników 
pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, 
no ingredients of animal origin.

Feel theexoticPoczujegzotykę

New
product

26,50 zł
18,50 zł

5,30 €
3,70 €

KREMOWY ŻEL DO 
HIGIENY INTYMNEJ
CREAM GEL FOR 
INTIMATE HYGIENE

021102 / 300 ml

 🍂 ekstrakt z nasion bawełny: 
nawilża, zmiękcza, koi wrażliwą 
skórę 
Cotton seed extract: 
moisturises, softens, soothes 
sensitive skin
 🍂 wyciąg z owsa: łagodzi 
podrażnienia, regeneruje 
Oat extract: soothes irritation, 
regenerates
 🍂 kwas mlekowy: reguluje pH, 
pomaga utrzymać zdrową 
mikroflorę 
lactic acid: regulates pH, helps 
maintain healthy microflora
 🍂 Nie zawiera antyseptyków, SLS, 
SLES, parabenów, barwników 
Free of antiseptics, SLS, SLES, 
parabens, dyes

Zawiera / Contains:
 🍂 olejek eteryczny z mięty 
japońskiej (działa 
przeciwzapalnie/
wzmacnia stymulację 
seksualną) 
japanese mint essential 
oil (anti-inflammatory/
enhances sexual 
stimulation)
 🍂 kwas mlekowy (nawilża, 
leczy mikropęknięcia, 
reguluje pH) 
lactic acid (moisturises, 
heals microcracks, 
regulates pH)

Nie zawiera / Does not 
contain:

 🍂 silikony / silicones
 🍂 parabenów / parabens
 🍂 kolory / colours

Na bazie wody / 
Water-based:

 🍂 Nie powoduje 
podrażnień 
No irritation
 🍂 Nie pozostawia plam 
Does not leave stains
 🍂 Łatwo wypłukuje się 
wodą 
Easily rinsed off with 
water
 🍂 Kompatybilny z 
wszystkimi rodzajami 
prezerwatyw 
Compatible with all 
types of condoms

CareSECRET

Używaj z dozownikiem 090101
Use with dispenser 090101

fruity
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147,00 zł
95,50 zł

29,40 €
19,10 €

210028 [030901+030902]
Set Color Therapy

Do włosów farbowanych
For coloured hair{ }

carehair
Color Therapy

 ~ Eter kaprylowy - „zielona” alternatywa 
dla silikonów: doskonały połysk włosów, 
naprawa naskórka, miękkość 
Caprylyl ether - the „green” alternative to 
silicones: excellent hair shine, cuticle repair, 
softness
 ~Hydrolizowana keratyna: odbudowa 
uszkodzonej struktury, zapobieganie 
rozdwajaniu się końcówek 
Hydrolyzed keratin: restoration of damaged 
structure, prevention of split ends
 ~ Ekstrakt z kwiatów i liści tymianku: 
regeneruje, goi, łagodzi swędzenie i 
podrażnienia, wzmacnia korzenie i 
stymuluje wzrost włosów 
Thyme Flower and Leaf Extract: 
regenerates, heals, relieves itching and 
irritation, strengthens the roots and 
stimulates hair growth

 ~Baza myjąca z kompleksowymi środkami 
powierzchniowo czynnymi (kokos, cukier, burak) 
dokładnie, ale delikatnie myje włosy i skórę głowy 
The washing base with a complex of surfactants 
(coconut, sugar, beetroot) thoroughly but gently 
cleanses the hair and scalp
 ~Nie wypłukuje pigmentu włosów farbowanych, 
utrzymuje intensywność koloru 
Does not wash out the pigment of coloured hair, 
maintains the intensity of the colour
 ~ Pomaga odbudować uszkodzoną strukturę włosów 
Helps repair damaged hair structure

73,50 zł
54,50 zł

14,70 €
10,90 €

SZAMPON DO WŁOSÓW FARBOWANYCH
SHAMPOO FOR COLORED HAIR

030901 / 500 ml

 ~Odbudowuje uszkodzoną strukturę włosów, 
pozostawiając je gładkie i lśniące 
Restores damaged hair structure, makes it 
smooth and shiny
 ~ Pomaga zachować żywość koloru włosów 
farbowanych, zapobiega powstawaniu 
niechcianych odcieni 
Helps retain colour vibrancy of coloured hair, 
prevents unwanted colour shades
 ~Doskonale odżywia, zmiękcza, ułatwia 
rozczesywanie, eliminuje elektryczność 
Excellent conditioning, softens, easy combing, 
eliminates static
 ~Ochrona termiczna 
Thermal protection

73,50 zł
54,50 zł

14,70 €
10,90 €

ODŻYWKA DO WŁOSÓW FARBOWANYCH
CONDITIONER FOR COLORED HAIR

030902 / 500 ml

35%
sale

set

New
products

Nie zawiera: silikon, olej 
mineralny, barwniki, parabeny
Does not contain: silicone, 
mineral oil, dyes, parabens

Używaj z dozownikiem 090101 (sprzedawany oddzielnie)
Use with dispenser 090101 (sold separately)
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Seria do włosów, dla efektownych blondynek! 
Szampon i maska do włosów z anty-żółtym 
efektem, przy regularnym stosowaniu 
neutralizują przejawy żółtego i miedzianego 
odcienia włosów, utrzymują nasycenie koloru 
po farbowaniu, sprawiają, że włosy są jasne 
i zadbane. Aktywny komponent serii, składnik 
FiberHanc, intensywnie pielęgnuje włosy na całej 
długości, zapewniając ochronę i wzmocnienie 
od zewnątrz i wewnątrz. Polecany jest zarówno 
dla farbowanych, jak i naturalnych blondynek.

New hair series for striking blondes! The anti-
yellow effect shampoo and hair mask, with regular 
use, neutralise the signs of yellow and copper 
tones in the hair, maintain colour saturation after 
colouring, keep the hair bright and well-groomed. 
The active component of the series, the FiberHanc 
ingredient, intensively cares for the entire length of 
the hair, providing protection and strengthening 
from the outside and inside. It is recommended 
for both coloured and natural blonde hair.

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

SZAMPON PRZECIW ŻÓŁKNIĘCIU
ANTI YELLOW SHAMPOO 

030801 / 250 ml

37,00 zł
27,50 zł

7,40 €
5,50 €

UNIWERSALNY SZAMPON
MULTIPURPOSE SHAMPOO

030701 / 500 ml

30,50 zł
20,00 zł

6,10 €
4,00 €

UNIWERSALNA MASKA
MULTIPURPOSE MASK

030703 / 200 ml

50,50 zł
37,50 zł

10,10 €
7,50 €

UNIWERSALNA ODŻYWKA
MULTIPURPOSE CONDITIONER 

030702 / 500 ml

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

MASKA PRZECIW ŻÓŁKNIĘCIU
ANTI YELLOW MASK

030802 / 250 ml

H
air C

are

 Bright Blonde
Dla efektownych blondynek

For striking blondes{ }
Uniwersalna linia produktów do wszystkich 
rodzajów włosów i skóry głowy. Zapewnia 
wysokiej jakości oczyszczenie, doskonałe 
nawilżenie, naturalne odżywienie i regenerację. 
Zawiera substancje 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.

   All Types
{uniwersalny, do każdego rodzaju włosów

universal, for all hair types }

35%
sale

Produkty wegańskie: nie są testowane 
na zwierzętach, nie zawierają 
składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no 
ingredients of animal origin.

Używaj z dozownikiem 090101 
(sprzedawany oddzielnie)
Use with dispenser 090101 
(sold separately)



53,50 zł
39,50 zł

10,70 €
7,90 €

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

030601 / 250 ml

40,00 zł
29,50 zł

8,00 €
5,90 €

SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO

030602 / 250 ml

40,00 zł
29,50 zł

8,00 €
5,90 €

ODŻYWKA PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW
ANTI HAIR LOSS CONDITIONER

030603 / 200 ml

53,50 zł
39,50 zł

10,70 €
7,90 €

OLEJEK PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW
ANTI HAIR LOSS OIL

030604 / 150 ml

46,50 zł
30,00 zł

9,30 €
6,00 €

MASKA PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW
ANTI HAIR LOSS MASK

030605 / 150 ml

35%
sale

H
air C

are
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Hair  Help
do włosów suchych i osłabionych

for dry and weakened hair{ }

Produkty nie zawierają sztucznych stymulatorów 
wzrostu, silikonów, olejów mineralnych oraz 
konserwantów takich jak parabeny 
The products are free of artificial growth 
stimulants, silicones, mineral oils and 
preservatives such as parabens

zwalcza problem łupieżu 
i wypadania włosów 
fights the dandruff 
problem and hair loss

Produkty wegańskie: nie są testowane 
na zwierzętach, nie zawierają 
składników pochodzenia zwierzęcego.
Vegan: not tested on animals, no 
ingredients of animal origin.

hair strength     in every tip

siła włosów w każdej końcówce

1

1

3

3
2

2

4

4

5

5



100% naturalny 
olej konopny i odżywczy 
kompleks aminokwasów

100% natural 
hemp oil and a nourishing 
amino acid complex 44,00 zł

32,50 zł
8,80 €
6,50 €

SZAMPON ODBUDOWUJĄCY
RESTORATION SHAMPOO

030101 / 250 ml

 ~ułatwia rozczesywanie 
facilitates detangling
 ~eliminuje elektryzowanie się 
włosów 
eliminates static
 ~wygładza je na całej długości 
smooths hair all over

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

ODBUDOWUJĄCY 
SPRAY DO WŁOSÓW
RESTORATION HAIR SPRAY

030104 / 150 ml

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

ODBUDOWUJĄCA 
MASKA DO WŁOSÓW
RESTORATION HAIR MASK

030102 / 150 ml

44,00 zł
32,50 zł

8,80 €
6,50 €

ODBUDOWUJĄCY 
BALSAM DO WŁOSÓW
RESTORATION HAIR BALM

030103 / 200 ml

35%
sale

73,00 zł
47,50 zł

14,60 €
9,50 €

ODBUDOWUJĄCY OLEJEK 
DO KOŃCÓWEK WŁOSÓW
RESTORATION OIL FOR HAIR ENDS 

030105 / 50 ml

 ~nawilża i odżywia włosy, 
pozostawiając je gładkie i lśniące 
moisturises and nourishes hair, 
leaving it smooth and shiny 
 ~poprawia stan rozdwojonych 
końcówek 
improves the condition of split 
ends
 ~dobrze wchłania się w pasma, 
nie powodując uczucia 
przetłuszczenia 
absorbs well into strands without 
making them feel greasy

H
air C

are
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Cannabis Intensive
dla włosów suchych, łamliwych, 

zniszczonych, które straciły swoją siłę i blask
for dry, fragile, damaged hair with lack of 

strength and shine
{ }

1
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52,50 zł
39,00 zł

10,50 €
7,80 €

SZAMPON NAWILŻAJĄCY
HYDRATION SHAMPOO

030201 / 250 ml

42,50 zł
31,50 zł

8,50 €
6,30 €

NAWILŻAJĄCA 
MASKA DO WŁOSÓW
HYDRATION HAIR MASK 

030202 / 150 ml

46,50 zł
34,50 zł

9,30 €
6,90 €

NAWILŻAJĄCY 
BALSAM DO WŁOSÓW
HYDRATION HAIR BALM 

030203 / 200 ml

53,50 zł
35,00 zł

10,70 €
7,00 €

NAWADNIAJĄCY SPRAY 
DO WŁOSÓW FILL-UP
HYDRATION FILL-UP HAIR SPRAY 

030204 / 150 ml

 ~Regeneruje każdy włos od wewnątrz 
Regenerates each hair from within
 ~Wzmacnia siłę, elastyczność i 
sprężystość włosów 
Strengthens the strength, elasticity 
and resilience of hair
 ~ Zwiększa połysk, gładkość, 
jedwabistość włosów 
Increases shine, smoothness, 
silkiness of hair
 ~ Pomaga zachować świeżość koloru 
włosów farbowanych 
Helps preserve the freshness of 
colour-treated hair
 ~Wspomaga redukcję rozdwojonych 
końcówek 
Supports the reduction of split ends
 ~Chroni przed uszkodzeniami 
Protects against damage

Innowacyjna formuła: Cell 
Membrane Complex, który 

naśladuje białko błony 
komórkowej ludzkich 

włosów + Naturalny 
Czynnik Nawilżający NMF

Innovative formula: Cell 
Membrane Complex, 

which mimics the cell 
membrane protein of 
human hair + Natural 

Moisturising Factor NMF

35%
sale

H
air C

are

84 85

Hyaluron         Deepdla osłabionych, suchych, 
pozbawionych blasku włosów

for weakened, dry, dull hair{ }

kwas hialuronowy 
w 2 formach = 
głębokie nawilżenie 
hyaluronic acid 
in 2 forms = deep 
moisturisation

sok z aloesu = poprawia 
wzrost włosów, wygładza je 
aloe vera juice = improves 
hair growth, smooths hair

kompleks kwasów 
owocowych = micropilling 
fruit acid complex = 
micropilling

nie zawiera: konserwantów 
parabenów, SLS i SLES, 
oleje mineralne 
does not contain: 
preservatives parabens, 
SLS and SLES, mineral oils

trehaloza = wzmacnia 
efekt nawilżenia i chroni 
przed uszkodzeniami 
trehalose = enhances 
moisturising effect and 
protects against damage



Baby  care 35%
sale

35,00 zł
26,00 zł

7,00 €
5,20 €

KREM DLA NIEMOWLĄT
BABY CREAM 

060103 / 50 ml

Połączenie naturalnych olejów 
(masło shea, oliwa z oliwek i olej 
conola) - skutecznie łagodzi 
łuszczenie i podrażnienia
A combination of natural oils 
(shea butter, olive oil and 
conola oil) - effectively relieves 
peeling and irritation

86 87

Baby C
are

formuły wegańskie 
vegan formulas

100% bezpieczeństwa 
100% safe

z naturalnymi środkami 
konserwującymi 
with natural preservatives

nie zawiera: SLS, SLES, 
parabeny silikony 
does not contain: SLS, 
SLES, parabens silicones

Dla dzieci od pierwszych dni życia 
For babies from the first days of life{ }

 Babyborn

57,50 zł
37,50 zł

11,50 €
7,50 €

OLIWKA DLA NIEMOWLĄT
BABY OIL

060102 / 200 ml

hipoalergiczny 
hypoallergenic

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



33,00 zł
24,50 zł

6,60 €
4,90 €

MYDŁO W PŁYNIE
LIQUID SOAP

060202 / 300 ml

33,00 zł
20,00 zł

6,60 €
4,00 €

SZAMPON
SHAMPOO

060303 / 250 ml

40%
sale

40%
sale

33,00 zł
20,00 zł

6,60 €
4,00 €

SZAMPON
SHAMPOO

060203 / 250 ml

35%
sale

51,50 zł
33,50 zł

10,30 €
6,70 €

OWOCOWA PIANKA DO KĄPIELI
FRUITY BATH FOAM

060201 / 500 ml

 ~ zawiera D-pantenol 
contains D-panthenol
 ~nie wysycha na skórze 
i nie szczypie w oczy 
does not dry the skin, 
does not sting the eyes

35%
sale

51,50 zł
33,50 zł

10,30 €
6,70 €

OWOCOWA PIANKA DO KĄPIELI
FRUITY BATH FOAM

060301 / 500 ml

 ~ zawiera D-pantenol 
contains D-panthenol
 ~nie wysycha na skórze 
i nie szczypie w oczy 
does not dry the skin, 
does not sting the eyes

33,00 zł
24,50 zł

6,60 €
4,90 €

MYDŁO W PŁYNIE
LIQUID SOAP

060302 / 300 ml

26,50 zł
19,50 zł

5,30 €
3,90 €

SPRAY DO WŁOSÓW
HAIR SPRAY

060305 / 150 ml

 ~Olej arganowy - nawilża i zmiękcza 
Argan oil - moisturises and softens
 ~ Kompleks aminokwasów - zapobiega 
elektryzowaniu się, ułatwia rozczesywanie 
Amino acid complex - prevents 
electrification, facilitates combing

88 89

Baby C
are

Boy Girl

Formuła "bez łez" 
"No tears" formula

Formuła "bez łez" 
"No tears" formula

Chcesz dowiedzieć się 
więcej? Zeskanuj kod QR 
Want to know more? 
Scan the QR code
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121,50 zł
90,00 zł

24,30 €
18,00 €

KOMPLEKS URODA KOLAGEN KWAS 
HIALURONOWY WITAMINA C
BEAUTY COMPLEX COLLAGEN 
HYALURONIC ACID VITAMINE C

100108 / 30 pcs

 ✓kolagen - odpowiada za regenerację 
tkanek, stabilizuje owal twarzy 
collagen - responsible for tissue 
regeneration, stabilises the facial oval
 ✓kwas hialuronowy - poprawia turgor i 
elastyczność skóry 
hyaluronic acid - improves skin 
turgor and elasticity
 ✓witamina C - ma działanie 
rozjaśniające i wygładzające oraz 
zwiększa właściwości ochronne skóry 
vitamin C - has a lightening and 
smoothing effect and enhances the 
skin’s protective properties

Health      care Piękno
   na zewnątrz i wewnątrz

Beauty
   outside and inside

115,00 zł
85,00 zł

23,00 €
17,00 €

MULTIWITAMINY I MINERAŁY 
KOMPLEKS FORTE DLA KOBIET
WOMEN’S MULTIVITAMIN & 
MINERAL COMPLEX FORTE

100102 / 30 pcs

 ✓chlorella jest naturalnym immunomodulatorem 
chlorella is a natural immunomodulator
 ✓wzmacnia mechanizmy obronne organizmu/pomaga w 
detoksykacji/zmniejsza zmęczenie/poprawia jakość skóry 
strengthens the body’s defences/assists with 
detoxification/reduces fatigue/improves skin quality
 ✓koenzym Q10 - silny antyoksydant 
coenzyme Q10 - a powerful antioxidant
 ✓wzmacnia układ odpornościowy, przywraca siłę i energię 
strengthens the immune system, restores strength and 
energy
 ✓kompleks witaminowo-mineralny (witaminy C, E, B1, B2, 
B6) poprawia jakość wszystkich funkcji życiowych, dodaje 
energii i wzmacnia odporność 
vitamin-mineral complex (vitamins C, E, B1, B2, B6) 
improves the quality of all vital functions, increases 
energy and strengthens immunity

mihi przedstawia ofertę inteligentnych 
suplementów diety. Dzięki połączeniu 
prestiżowych osiągnięć naukowych 
w branży wellness, wysiłków 
wiodących ekspertów oraz najbardziej 
zaawansowanej technologii 
opracowanej we Francji, nasze produkty 
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 support 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 
WSPARCIE STAWÓW
JOINT SUPPORT 
COMPLEX

100105 / 30 pcs

115,00 zł
75,00 zł

23,00 €
15,00 €

 ✓glukozamina, chondrotyna - uczestniczą 
w regeneracji chrząstki, zapobiegają 
dolegliwościom stawów, działają 
przeciwbólowo i przeciwzapalnie 
glucosamine, chondrotin - participate 
in cartilage regeneration, prevent joint 
diseases, have analgesic and anti-
inflammatory effects
 ✓ekstrakty z Boswellia i kurkumy - 
zmniejszają obrzęki, ból i stany zapalne 
w stawach 
boswellia and turmeric extracts - reduce 
swelling, pain and inflammation in joints

108,00 zł
70,00 zł

21,60 €
14,00 €

 ✓glicynian wapnia - forma chelatowa - 
najlepiej przyswajalna przez organizm 
calcium glycenate - chelated form - 
the most absorbed by the organism
 ✓chlorella - wspomaga odbudowę tkanki 
łącznej, stymuluje wchłanianie wapnia 
chlorella - promotes regeneration 
of connective tissue, stimulates the 
absorption of calcium
 ✓ekstrakt z komosy - sprzyja szybkiej 
regeneracji po urazach 
comfrey extract - promotes rapid 
recovery after injuries

KOMPLEKS 
WZMACNIAJĄCY KOŚCI
BONE STRENGTHENING 
COMPLEX

100112 / 30 pcs

Enjoy 
life
     every second

Ciesz się 
życiem
           w każdej sekundzie

35%
sale

35%
sale

Health      care



H
ealth C

are

94 95

 ✓wyciąg z borówki - poprawia ostrość 
widzenia, korzystnie wpływa na siatkówkę oka 
blueberry extract - improves visual acuity, 
has a beneficial effect on the retina
 ✓ekstrakt z aksamitki - chroni soczewkę, 
spowalnia rozwój zaćmy 
velveteen extract - protects the lens, slows 
down cataract development 
 ✓wyciąg z rokitnika - zmniejsza suchość, 
pieczenie i zaczerwienienie oczu 
sea buckthorn extract - reduces dryness, 
burning and redness of the eyes
115,00 zł
85,00 zł

23,00 €
17,00 €

POPRAWA WZROKU
VISION RESTORER

100107 / 30 pcs

Look 
brightly
                         at the world!

Spójrz 
jasno
    na świat!

115,00 zł
85,00 zł

23,00 €
17,00 €

KOMPLEKS PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
ANTI HAIR LOSS COMPLEX

100111 / 30 pcs

 ✓krzem organiczny (w skrzypie i 
bambusie) - odbudowuje cebulki 
włosów, zatrzymuje wilgoć 
organic silicon (in horsetail and 
bamboo) - restores hair follicles, 
retains moisture
 ✓kolagen - zapobiega łamaniu i 
przerzedzaniu się włosów 
collagen - prevents hair 
breakage and thinning
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115,00 zł
75,00 zł

23,00 €
15,00 €

COENZYME Q10
COENZYME Q10

100110 / 30 pcs

 ✓koenzym Q10 - silny antyoksydant, poprawia odporność, 
pomaga zwalczyć zmęczenie, przywraca siłę i energię, 
poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci 
coenzyme Q10 - powerful antioxidant, improves immunity, 
helps fight fatigue, restores strength and energy, improves 
the appearance of skin, hair and nails
 ✓L-Karnityna poprawia zdrowie naczyń mózgowych, 
zdolności poznawcze, pamięć, zwiększa czujność umysłową 
L-Carnitine improves cerebral vascular health, cognitive 
ability, memory, increases mental alertness
 ✓L-Arginina poprawia sprawność umysłową, zmniejsza 
niepokój, pobudza krążenie krwi, rozszerza naczynia 
krwionośne, zapobiega niewydolności serca i zatkanym 
tętnicom, normalizuje ciśnienie krwi 
L-Arginine improves mental performance, reduces anxiety, 
stimulates blood circulation, dilates blood vessels, prevents 
cardiac disorders and clogged arteries, normalises blood 
pressure

108,00 zł
80,00 zł

21,60 €
16,00 €

NATURALNY KOMPLEKS ANTISTRESS
ANTISTRESS NATURAL COMPLEX

100104 / 30 pcs

 ✓ekstrakt z pasiflory - zmniejsza niepokój, 
drażliwość, bezsenność, poprawia 
wydajność, zmniejsza skutki menopauzy 
pasiflora extract - reduces anxiety, 
irritability, insomnia, increases working 
capacity, reduces the effects of 
menopause
 ✓griffonia i L-tryptofan - zwiększają 
sytość, kontrolują wagę, pomagają przy 
migrenach 
griffonia and L-tryptophan - increase 
satiety, control weight, help with 
migraines

35%
sale

Life 
without
      disease and stress

Życie 
bez
      chorób i stresu

Health      care



H
ealth C

are

98 99

108,00 zł
80,00 zł

21,60 €
16,00 €

KOMPLEKS ZDROWIE I MŁODOŚĆ DLA MĘŻCZYZN 
MEN’S HEALTH & YOUTH COMPLEX

100101 / 30 pcs

 ✓chlorella jest naturalnym immunomodulatorem 
chlorella is a natural immunomodulator
 ✓wzmacnia mechanizmy obronne organizmu/pomaga w 
detoksykacji/zmniejsza zmęczenie/poprawia jakość skóry 
strengthens the body’s defences/assists with 
detoxification/reduces fatigue/improves skin quality
 ✓koenzym Q10 - silny antyoksydant 
coenzyme Q10 - a powerful antioxidant
 ✓wzmacnia układ odpornościowy, przywraca siłę i energię 
strengthens the immune system, restores strength and 
energy
 ✓wyciąg z cytryńca chińskiego 
chinese citronella extract
 ✓poprawia męską potencję, normalizuje funkcje 
hormonalne, pomaga radzić sobie ze stresem 
improves male potency, normalises hormonal function, 
helps to manage stress
 ✓astaksantyna - poprawia zdrowie i aktywność seksualną 
mężczyzn 
astaxanthin - improves male health and sexual activity

101,50 zł
66,00 zł

20,30 €
13,20 €

KOMPLEKS MULTIWITAMIN 
I MINERAŁÓW DLA DZIECI
KID`S MULTIVITAMIN 
& MINERAL COMPLEX

100113 / 30 pcs

 ✓chlorella - naturalny immunomodulator - 
wzmacnia siły obronne organizmu 
chlorella - a natural immunomodulator - 
enhances the body’s defences
 ✓koenzym Q10 - wzmacnia układ 
odpornościowy, przywraca siłę i energię 
coenzyme Q10 - strengthens the immune 
system, restores strength and energy
 ✓kompleks witaminowo-mineralny (witaminy 
C, E, B1, B2, B6) poprawia jakość wszystkich 
funkcji życiowych 
vitamin-mineral complex (vitamins C, E, B1, B2, 
B6) - improves the quality of all vital functions
 ✓ekstrakt z czarnego bzu i rokitnika wzmacnia 
odporność 
elderberry and sea buckthorn extract boosts 
immunity

35%
sale

Twoja 
energia
       życiowa

Your 
life
       energyHealth      care



TWÓJ KONSULTANT / YOUR CONSULTANT

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 ri
ght fo

r m
e

30%
rabat/discount

/for the first order
na pierwsze zamówienie

www.mihi.care mihi.officially mihi.officiallyArtykuł katalogu / Catalogue article:  091031

mię, nazwisko/name, surname

numer rejestracyjny / ID number

telefon / phone number

e-mail


