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  Beachruff táska
Praktikus, nagyméretű táska 3 
belső rekesszel, amelyből egy 
cipzáras. Zsínóros fogantyúja van. 
A csíkos mintájú, tengerész 
stílusú Beachruff táska a nyári 
ruhatár divatos kiegészítője. 
Anyaga: poliészter, EVA, pamut. 
Mérete: 33x10x38 cm. 

31063   5499 ,-

2999 ,- 

  Beachruff bokalánc
Az arany tónusú Beachruff 
bokaláncot féldrágakövek és 
arany színű lemezek díszítik. A 
kapoccsal rögzítsd a boka köré, 
stílusossá teszi a 
megjelenésedet. Anyaga: 
sárgaréz, cinkötvözet, howlit 
kövek. Hossza: 24 cm + 3,8 cm. 

31259   1999 ,-

999 ,- 
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  Optimals Age Revive öregedésgátló 
nappali krém SPF 15
Az öregedésgátló nappali krém a 
bőröregedés több jelére hat. Csökkenti a 
finom vonalak és a ráncok megjelenését, 
hidratálja, ragyogóbbá teszi és megújítja a 
bőrt. Véd a korai bőröregedéssel és a 
környezet káros hatásaival szemben. 
Formulája természetes svéd összetevők 
kombinációját, légszennyeződés elleni és 
bőrfeszesítő összetevőket tartalmaz. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt. Minden 
bőrtípusra. 50 ml 25,98/ ml

32474   3799 ,-

1299 ,- 

3

  Giordani Gold ragyogást fokozó gyöngyök
Hangsúlyozd arcod szépségét csillogó, ragyogó gyöngyökkel. 
A fényvisszaverő részecskéket tartalmazó, többszínű 
gyöngyök fokozzák az arcbőr ragyogását. Használata ideális 
az arcbőr tónusának felfrissítésére. Vidd fel az arccsontra 
vagy a dekoltázs területére a csodálatosan ragyogó hatásért. 
25 g 

34447   4799 ,-

1999 ,- 



  Love Nature habzó 
arctisztító zabkivonattal
Gyengéd, enyhén habzó arctisztító 
természetes zabkivonattal. Eltávolítja 
a szennyeződéseket és a sminket, nem 
szárítja a bőrt. Hatására üdébbnek és 
ápoltnak érezheted a bőröd. 
Biológiailag lebomló formula. 150 ml 
3,99/ ml

33522   1299 ,-

599 ,- 

  Love Nature arckrém 
zabkivonattal
Bőrpuhító és bőrkisimító hatású, 
hidratáló arckrém természetes 
zabkivonattal. Nyugtatja és ápolja a 
száraz bőrt. 50 ml 11,98/ ml

33523   1399 ,-

599 ,- 

  Konjac szivacs
100%-ban természetes, növényi rostokból 
álló szivacs az arcbőr tisztítására és 
radírozására. Tökéletesen illeszkedik a 
tenyérbe, ezáltal lesz a használata egyszerű. 
Pamut szalagjával felakaszthatod és így 
száríthatod. A használathoz csak vízbe kell 
tenned! Átmérője: 6 cm. 

29038   1399 ,-

699 ,- 

  Radírozó kesztyű
A nejlon radírozó kesztyű gyengéden 
távolítja el a bőrről az elhalt hámsejteket 
és a szennyeződéseket. Egy méret. 
Mérete: 18,5x1 cm. 

28021   899 ,-

399 ,- 
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  Styler bontófésű
Szélesfogú bontófésű a nedves 
haj kifésüléséhez és a hajmaszk 
eloszlatásához. Könnyen kifésüli 
a törékeny és sérülékeny nedves 
hajszálakat. Mérete: 15 (H) x 6 
(SZ) cm. Anyaga: PP. 

30610   799 ,-

299 ,- 

  Love Nature szappan kókuszvízzel és dinnyével
Pazar hab és üde illat! Az áttetsző, kék szappan természetes 
kókuszvizet és dinnyekivonatot tartalmaz. Élénkít, minden 
használat után frissebbnek és tisztábbnak érezheted a bőröd. 
Formulája biológiailag teljesen lebomlik. 75 g 3,99/ g

34092   599 ,-

299 ,-   Love Nature tusolózselé 
kókuszvízzel és dinnyével
Tedd még üdébbé a zuhanyozást a 
természetes kókuszvizet és 
dinnyekivonatot tartalmazó 
tusolózselével. Pazar illata és 
könnyű, krémes textúrája van. 
Élénkíti, puhábbá és simábbá teszi 
a bőrt.  Formulája biológiailag 
teljesen lebomlik. 250 ml 2,40/ ml

34087   1399 ,-   
599 ,- 

  Loving Care krémes 
kéztisztító 
Puha, tiszta kezek az egész 
családnak. Gyengéden tisztít és 
ápol. A pH-semleges formula 
természetes mandulatejet 
tartalmaz. Kellemes az illata. 
Használata 3 éves kortól 
ajánlott. 300 ml 2,66/ ml

34069   1599 ,-

799 ,- 
6
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  The ONE Express rúzsceruza
Alkosd meg ajkaid egyedi megjelenését a hidratáló hatású 
rúzsceruzával. Formulája pigmentekben gazdag, gyengéden 
ápoló shea vajat és E-vitamint tartalmaz, amelyek puhává és 
hidratálttá teszik az ajak bőrét. Egyetlen réteg elegendő 
ahhoz, hogy ajkaid csodálatos színben pompázzanak. Könnyen 
rétegezhető. Használj egy színt kontúrozásra, vagy kombinálj 
többet a stílusos ajkakért. Közepesen matt fedést nyújt. 2,8 g 

 2199 ,-

699 ,- 
98

  Precision rúzsecset
Ajakecset kisméretű sörtékkel, ideális ajakrúzs 
felviteléhez. Táskabarát kivitel, levehető kupakkal, 
hogy az ecset tiszta és védett maradjon. Anyaga: 
nejlon sörték, alumínium, bambusz. Teljes hossza: 
18 cm. Átmérője: 0.6 cm. Hossza összecsukva: 
10.4 cm. 

29599   1599 ,-

399 ,- 
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  Eclat Lui Eau de Toilette
Az Eclat Lui a férfias elegancia és a vitaltás kombinációja. A fiatalos, 
merész stílust kedvelő generáció tökéletes illata. A Cordovan bőr 
határozza meg az illat karakterét, amely egyszerre erőteljes és kifinomult, 
meghintve a kortalan vonzerő és a modernség jegyeivel. Az ideális 
választás a tradíciókat tisztelő, ugyanakkor dinamikus életet élő 
férfiaknak. 75 ml 26,65/ ml

32950   5999 ,-

1999 ,- 

  Giordani Gold Man Eau de Toilette
A régi, legendás, karizmatikus, karakteres férfiillat csodálatosan 
megformált, kifinomultságot és eleganciát sugárzó üvegben. Az illatot 
meghatározza és ellenállhatatlanná teszi a bergamott vibráló illata, a 
fekete bors fűszeres aromája és az ikonikus vetiver fás illata. Az EdT az 
életét szenvedélyesen élő férfiak védjegye. 75 ml 46,65/ ml

32155   6999 ,-

3499 ,- 

  Possess Man Eau de Toilette
Egy karizmatikus illat a még éretlen grépfrút frissességével, a babérlevél 
markáns aromájával és a bódító írisz érzékiségével. A Possess Man egy 
Spartacus ereje ihlette hódító, erőt sugárzó, férfias illat. 75 ml 46,65/ ml

31825   8499 ,-

3499 ,- 

  Excite by Oriflame Eau de Toilette
Merülj el ebben a tiszta, férfiasan érzéki illatban. Az illat fejjegyének 
frissességéről a bergamott, a sárgadinnye és az üröm aromája 
gondoskodik. A szívjegy légies könnyedségét az aromás teák érzékisége 
adja. Végül a moha és a cédrusfa, egy leheletnyi pézsmával meghintve, teszi 
természetesen érzékivé ezt a rendkívüli illatot. 75 ml 26,65/ ml

15560   5999 ,-

1999 ,- 
10 11

dinnye, teafélék, moha

AROMÁS, FRISSÍTŐ, FÁS

éretlen grépfrút, babérlevél illata, firenzei nőszirom

KELETIES, PÁFRÁNYOS

bergamott, feketebors, vetiver

FÁS JEGYEK, VETIVERFŰSZERES, FÁS

grépfrút, levendula, Cordovan bőr
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  Women's Collection Innocent White Lilac 
Eau de Toilette
Egy csodás kert tele illatos virággal. Ezt juttatja 
eszünkbe ez a buja, rendkívül nőies illat. Fejjegyében a 
bársonyos heliotrop dominál, szívjegyében a púderes 
fehér orgona tündököl, alapjegyében a fás illat hódít. 
50 ml 39,98/ ml

32438   4999 ,-

1999 ,- 

  Men's Collection Citrus Tonic 
Eau de Toilette
Élvezze az illat nyújtotta frissességet 
és magabiztosságot. A Citrus Tonic 
Eau de Toilette kihangsúlyozza a 
férfiban rejlő érzékiséget és energiát. 
Az illatot meghatározza a citrus 
jellegzetes, zamatos, friss aromája. A 
tavaszi és a nyári napok tökéletes 
illata. 75 ml 26,65/ ml

30058   4999 ,-

1999 ,- 
VIRÁGOS, PÉZSMÁS, 

ORGONÁS

HELIOTROPFEHÉR 
ORGONA

ZÖLD 
LEVELEK

NARANCSEPERFA LIME TONIK

FÁS, CITRUSOS, AROMÁS
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  Memories Flirting Under Fireworks Eau de Toilette
Fedezd fel a romantikus, keleties-vaníliás-gyümölcsös illatot. 
Egy izgalmas, csábító illat a zamatos sárgabarack, a szenvedélyes 
fehér rózsa és az ellenállhatatlan, édes praliné eszenciájával, 
amelynek senki nem tud ellenállni. 30 ml 

32673   2499 ,-

999 ,- 

KELETIES, VANÍLIÁS, 

fehér rózsa pralinésárgabarack
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  Love Potion So Tempting illatpermet
Mutasd meg szenvedélyes és érzéki énedet a pazar 
illatpermettel. A virágos, keleties és zamatos 
eszenciát a selymes méz aromája teszi egyedivé és 
különlegessé. Engedj a kísértésnek. 75 ml 13,32/ ml

33958   2499 ,-

999 ,- 

VIRÁGOS, KELETIES, ÍNYENC

mandarin orchidea selymes méz

14 15
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  Oceanica sál 3 az 1-ben
2 darabból álló sálszett, amelyet többféle 
módon viselhetsz. Mindegyiket a természet 
ihlette minták díszítenek, kék és narancs 
árnyalatban. Viseld a fejedre vagy a nyakad 
köré kötve, díszítsd velük ruházatodat. Tiéd a 
választás. Használati útmutatóval. Anyaga: 
poliészter. Mérete: 120x120 cm / db.  

30930   6999 ,-

3499 ,- 

  Oceanica napszemüveg
Klasszikus, retro stílusú, fekete színű 
napszemüveg a 60-as években divatos, art 
deco ihlette formában, arany színű 
részletekkel. Természetes motívumokkal 
díszített tasakkal és törlőkendővel. 
Anyaga: PC, poliészter (tasak és kendő). 
Mérete: 14.5x5.4x13.9 cm. 

30943   2999 ,-

1499 ,- 

  Botanica Chain karkötő
Szuper divatos, lánszemekből álló, 
arany színű karkötő. T-kapoccsal 
zárható. Ideális a klasszikus stílus 
kedvelőinek. Viselj hozzá arany színű 
fülbevalót, így lesz teljes a 
megjelenésed. Anyaga: cinkötvözet, 
vas. Hossza: 22.7 cm. 

31221   1999 ,-

999 ,- 

  Botanica Convertible fülbevaló
Megjelenésedre mindenki felfigyel az 
átalakítható fülbevaló viselésekor. Az 
ékszert matt fekete és arany színű levelek 
díszítik, amelyeket ragyogó kövek tesznek 
még különlegesebbé. Stiftes kialakítás. 
Viseld az alkalomnak megfelelően. Anyaga: 
rozsdamentes acél, sárgaréz, cinkötvözet, 
vas, akril, polirezin, üveg. Mérete: max. 
6,4x3 cm. 

31213   2999 ,-

1499 ,- 
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  Fantastica fülbevaló szett
Ragyogj egész nyáron a három pár 
minimalista stílusú fülbevalóból álló 
szettel. Párosítsd alkalom szerint. A 
szett tartalma egy arany színű, 
gömbös és egy kék köves stiftes 
fülbevaló, valamint egy különleges 
kialakítású, ívelt, kristályosan csillogó 
kővel díszített fülbevaló. Anyaga: 
rozsdamentes acél, sárgaréz, 
polirezin, üveg. Méret: max. 31 mm. 

31222   2999 ,-

1499 ,- 

  Fantastica Mixed gyűrű szett
Öt kifinomult gyűrűből álló szett 
állítható méretben. Viseld a gyűrűket 
egymással párosítva, vagy külön-
külön. Tökéletesen illik elegánsabb és 
lezserebb ruházathoz is. Minden 
egyes darab egyedi dizájn. Anyaga: 
vas, sárgaréz, üveg, polirezin. 
Méretek: 1,4; 1,5; 1,7; 1,7; 1,8 cm 
(átmérő). 

31223   1999 ,-

999 ,- 

  Fantastica sál
Könnyű, nyári  Fantastica 
sál, természet ihlette 
stílusban. Viselheted 
sportosabb vagy 
elegánsabb ruházathoz 
egyaránt. Pálma minta 
díszíti, lazac színű a széle. 
Áttetsző szövésű 
textíliából. Anyaga: 
poliészter. Mérete: 
190x90 cm.

30965   2999 ,-

1499 ,- 

  Amazonia Lace sál-ruha
A különleges, rendkívül nőies sál-
ruha viselésekor a nap is szebben 
ragyog. Élénk színű, batikolt 
hatású, virágos és csipkéhez 
hasonló minták díszítik. Egyszerre 
stílusos, modern, kifinomult és 
elegáns. Anyaga: nejlon, elasztán, 
poliészter. Mérete: 81x146 cm. 

30945   3499 ,-

1999 ,- 
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  Peachica Sparkling gyűrű szett
Három különálló gyűrűből álló szett. Minimalista stílusban, 
szögletes kialakítással. A csillogó üveg kövek teszik elegánssá 
és pompássá. Viseld a gyűrűket együtt vagy külön-külön. 
Állítható, a legtöbb ujjmérethez ideális. Anyaga: sárgaréz, 
üveg. Átmérője: 1.7 cm. 

31262   1999 ,-

999 ,- 
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  Peachica táska
Merész, ombre színhatású, fukszia-narancs 
színátmenetes, műbőrből készült Peachica táska. 
Belsejében két nagyméretű rekesz, két cipzáras 
zseb és két oldalzseb található. A hozzá tartozó 
sálat viselheted hagyományos módon vagy a táska 
díszeként. Anyaga: PU, poliészter. Mérete: 
35.5x13.5x23 cm. 

30967   8999 ,-

4499 ,- 

  Amazonia fülbevaló
Csepp formájú fülbevaló réz színű szálra 
felfűzött, aszimmetrikus, zöldes-szürkés 
kövekkel. A kontrasztos színek és 
textúrák teszik különlegessé. Anyaga: 
sárgaréz, természetes kő. Hossza: 6.3 cm. 

31290   1999 ,-

999 ,- 

  Amazonia nyaklánc
Nyaklánc aszimmetrikus, szürkés-zöldes 
tónusú, két vékony szálra felfűzött, 
természetes kövekkel díszítve. Az 
Amazonia nyaklánc klasszikus, nőies 
megjelenést kölcsönöz. Anyaga: sárgaréz, 
természetes kő. Hossza: 51 cm + 7 cm. 

31266   2999 ,-

1499 ,- 
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  Peachica Flower nyaklánc
Exkluzív, arany színű nyaklánc csillogó 
részletekkel, egyedi dizájnnal. A hozzá 
tartozó medált fukszia színű levelek, 
műgyöngy és kristályosan csillogó üveg 
kövek díszítik. Az elegáns ruházat éke.  
Anyaga: sárgaréz, üveg, poliészter, ABS. 
Mérete: 82 cm. 

31239   2999 ,-

1499 ,- 

  Peachica Sparkling füldísz
Keskeny kialakítású, ezüst színű füldísz. 
Pompát, eleganciát, extravagáns 
megjelenést nyújt. Csillogó üveg kövek 
díszítik. Tökéletesen illeszkedik a fül 
formájához. Anyaga: cinkötvözet, 
sárgaréz, üveg. Mérete: 2.1x0.4 cm. 

31263   1999 ,-

999 ,- 
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  Exotics Convertible fülbevaló
Stílusos és elegáns, kifinomult, arany színű, 
stiftes fülbevaló eltávolítható lánccal, így a 
ruházat stílusa szerint viselheted azt. Anyaga: 
rozsdamentes acél, akril, sárgaréz. 
Hossza: 4 cm. 

31212   1999 ,-

999 ,- 
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  Exotics Lobe fülbevaló
Egy pár csodálatos, egyedi dizájnú fülbevaló. Különleges, kecsesen 
hosszúkás és hajlított formája teszi elegánssá. A fülcimpa alsó és 
felső részéhez illeszkedik. Stiftes kivitel. Anyaga: cinkötvözet, 
rozsdamentes acél, szilikon, üveg. Hossza: 2,3 cm /db. 

31315   1499 ,-

799 ,- 

  Beachruff 3 az 1-ben nyaklánc
Két soros, háromféle módon viselhető 
nyaklánc. Az arany színű nyakláncot 
kisméretű lemezek és fehér kövek díszítik. 
Eleganciát kölcsönöz. Anyaga: sárgaréz, 
cinkötvözet, howlit kövek. Első sor 
mérete: 42,5 cm. Második sor mérete: 
89,5 cm. Kiegészítő lánc: 7,8 cm. 

31258   3499 ,-

1799 ,- 

  Exotics nyaklánc
Különleges dizájn, feltűnő 
megjelenés. A geometrikus 
stílus, az arany színű részletek, 
a kontrasztos szaténos szalagok 
eleganciát kölcsönöznek és 
merészségről árulkodnak. 
Anyaga: sárgaréz, akril, 
polirezin, poliészter. Hossza: 
108 cm. 

31211   3499 ,-

1999 ,- 

  Beachruff sál
Érezd jól magad, legyen a megjelenésed bohó és divatos. 
Az áttetsző, nagyméretű sállal ez lehetséges. Anyaga 
100% újrahasznosított poliészter, széleit többszínű 
rojtok díszítik. Minden alkalomra tökéletes választás. 
Anyaga: poliészter. Mérete: 90x190 cm. 

31067   5499 ,-

2799 ,- 
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