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Apă de parfum de damă  

concentrație 23% 

50 ml

74 .88 lei

deee ddddaamama ăă ă  

e 22223%

8 lei

P E N T R U E A

Vârf: campanula, lămâie, măr 
Inima: trandafir alb, iasomie, bambus 
Baza: lemn de cedru, mosc, chihlimbar

LIGHT BREEZE
Mediteranean Summer

Fresh, Fructat, Floral, Aquatic

PFN501L

Vârf: bambus, pară 
Inima: ceai, floare de lotus 
Baza: lemn de guaiac, mușchi de 
stejar, mosc

CRYSTALLUXE
Pure Light

Fresh, Floral

PFN511L

Toată lumea 
te va remarca!

Ai 20 de variante 

din care poți alege!

CERE TESTERE!

Surprinde-ți prietenele 
cu cea mai bogată 
colecție de la

Te bucuri de un parfum 

rafinat fără să cheltui 

o avere!

PERSISTENȚĂ12 
O R E

Esenţe de parfum și uleiuri 
esenţiale franţuzești de 
calitate superioară
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Vârf: portocală, mandarină siciliană, 
bergamotă, iasomie
Inima: floare de portocal, gardenie
Baza: lemn de santal, cedru, 
chihlimbar alb, mosc alb

PASSION
Intoxicant Power

Floral

PFN525L

Vârf: portocală, mandarină, floare de 
portocal, bergamot 
Inima: trandafir, ylang-ylang, iasomie 
Baza: vetiver, patchouli, boabe de 
tonka, mosc, vanilie

MADEMOISELLE COQUETTE
Feminine Sensuality

Dulce, Oriental, Floral

PFN539L

Vârf: piersică, lichy, frezii 
Inima : crinul văii, magnolia, trandafir 
Baza: chihlimbar, cedru de Virginia

XQUISITE
Enjoy Life

Dulce, Lemnos, Floral

PFN576L

Vârf: piper roz, floare de portocal, pară 
Inima: cafea, iasomie, migdale, lemn 
dulce 
Baza: vanilie, patchouli, cedru, lemn 
de casmir

DARK OPIATH
Night Queen

Spicy, Oriental, Floral

PFN879L

Vârf: neroli, lămâie, zmeură 
Inima: gardenie, iasomie, floare de 
portocal 
Baza: mosc, miere, patchouli

GOLD $
Billionaire

Oriental, Floral

PFN530L

Vârf: Iasomie indiană 
Inima: lemn de casmir 
Baza: chihlimbar

ELEN
Magic Elixir

Oriental

PFN554L

Vârf: frunze de coacăz negru
 Inima: frezii, trandafiri 
Baza: vanilie, ambroxan, patchouli, 
arome lemnoase

SEE ME
Free Spirit

Woody, Floral

PFN590L

Vârf: fructe citrice, bergamotă, 
mandarină 
Inima: iasomie 
Baza: chiparos, migdal, pin, dafin roz

PARADIXO
Blissful Moments

Lemnos, Floral

PFN897L

Vârf: rodie 
Inima: lotus, orhidee 
Baza:  chihlimbar, mahon, mosc, 
violete

EUPHORIX
Blessed Life

Sweet, Oriental, Floral

PFN537L

Vârf: caise, prune, nucă de cocos
Inima: lacramioare, trandafir, iasomie
Baza: lemn de santal, vanilie, migdale, 
mosc

HYPNOPASSION
Provocative Play

Fructat Oriental, Floral

PFN556L

Vârf: floare de portocal, bergamot 
Inima: musc, chihlimbar 
Baza: vetiver, vanilie, patchouli

XTASYA
Seductive Power

Floral

PFN801L

Vârf: pară, bergamotă 
Inima: tuberoză, floare de portocal, 
iasomie arabă 
Baza: patchouli, vanilie, ambroxan, 
vetiver

INTERDIXION
No Rules

Lemnos, Floral

PFN934L

3
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Apă de parfum pentru bărbaţi

concentrație 23%

50 ml

74 .88 lei

Vârf: lavandă, mandarină, cedru 
Inima: nucșoară, santal 
Baza: patchouli, chihlimbar, mosc, 
piele, vetiver

XENITH
Unleash Passions

Lemnos

PFN604L

Vârf: mentă, mere verzi, lămâie 
Inima: fasole tonka, mușcata 
Baza: vetiver, lichen, vanilie, cedru

WERSICLE VEROS
Wild Passion

Lemnos, Fresh, Oriental

PFN647L

Vârf: levănțică, mere verzi, mentă, 
grapefruit, busuioc 
Inima: garoafă, salvie, mușcate, 
iasomie 
Baza: patchouli, pin, lemn de cedru

NEXUS
Powerful Energy

Citric, Fresh

PFN606L

Vârf: coacăze negre, bergamotă, măr 
și ananas
Inima: mesteacăn, iasomie, trandafir, 
patchouli 
Baza: musc, chihlimbar, vanilie

AVENTADORE
Succesful Vision

Oriental

PFN689L

Vârf: lămâie, bergamot 
Inima: afine, floare de portocal 
Baza: patchouli, mosc

EXCESSE
Fearless

Citric, Lemnos

PFN612L

Vârf: șofran, iasomie 
Inima: chihlimbar
Baza: rășină de pin, cedru

LUXORIX
Opulence
Oriental

PFN756L

P E N T R U E L

12 
O R E

PERSISTENȚĂ

Esențe de parfum și uleiuri 

esențiale franţuzești de 

calitate superioară

Te bucuri de un parfum rafinat 

fără să cheltui o avere!

4

nou!
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Apă de parfum Parfen Lux EDP 100 ml

74 .88 lei

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARFEN 
CRYPTOGRAPH
oriental, condimentat 
Un parfum elegant, 
stilat, cu acorduri intens 
masculine. Conţine 
bergamotă, lămâie, floare 
de măslin, anason, lemn 
de guaiac, tabac, boabe 
tonka, piele.
PR626

CONCENTRAŢIE  CRESCUTĂ, 
PERSISTENŢĂ  ÎNDELUNGATĂ

PARFEN INVINCIBLE 
CHAMP
fresh, sportiv 
Pentru bărbatul puternic, 
dinamic, plin de energie. 
Conţine grapefruit, acorduri 
marine, frunze de dafin 
aromatice, iasomie, lemn de 
guaiac, paciuli, mușchi de 
stejar, ambră
PR646

Bucurați-vă

împreună

de parfumuri premium!

U N I S E X

Apă de parfum Unisex 

concentrație 23%

30 ml

42 .88 lei

Vârf: Iso E Super
Inima: chihlimbar
Baza: mosc

EXCENTRIX
Unic și surprinzător

Floral & Lemnos

PFN730

Vârf: lavandă, salvie
Inima: migdale, vanilie, piele întoarsă
Baza: tonka beans, chihlimbar

FABULOS
Neobișnuit sofisticat

Aromatic & Piele întoarsă

PFN749

5

ESENŢE DE PARFUM

F R A N Ț A

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!
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REVITALIZARE

GHIDUL 
PERFECT DE 
ÎNGRIJIRE 
COMPLETĂ A 
TENULUI TĂU

Pasul 1: Aplică
serul cu retinol
doar seara, 
de 3 - 4 ori 
pe săptămână 
în primele 3 săptămâni, 
până când pielea dezvoltă 
toleranță. Apoi de câte ori vrei.
Pasul 2: Aplică apoi serul cu 
Matrixyl®3000 pentru rafinarea ridurilor.
Pasul 3: Aplică serul cu acid hialuronic 
pentru hidratare și susținere a barierei.

6

CREMĂ DE FAŢĂ PENTRU 
PROTECŢIE SOLARĂ 
SPF50    50ml    0770260

29.88 lei

ROLĂ DIN JAD PENTRU MASAJ FACIAL
Produs special creat pentru aplicarea 
tuturor serurilor faciale.
0780409

25.88 lei

SET RUTINĂ COMPLETĂ DE ÎNGRIJIRE A TENULUI

Vrei să scapi de primele semne de îmbătrânire a pielii?

Folosește cele 3 seruri pentru o rutină completă de 

îngrijire! 

Setul e ideal pentru toate tipurile de piele ce 

dă semne de îmbătrânire, hiperpigmentare și 

deshidratare.

3770100

ATENTIE! Folosește obligatoriu 
o cremă de protecție cu 
factor SPF mare pe perioada 
tratamentelor cu seruri 
cosmetice! Protejează-te!

Aplicați un produs de protecție 
solară SPF cu spectru larg în timp 
ce utilizați serul cu retinol și timp 
de o săptămână după aceea. 
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Set rutină completă îngrijire ten  3x15ml 48 .88 lei

7

HIDRATARE-
ILUMINARE

REDUCERE 
A PETELOR

SET RUTINĂ COMPLETĂ DE HIDRATARE ILUMINARE

Ai mai multă încrederea in tine cu un ten 

sănătos și luminos!

Folosește cele 3 seruri pentru o rutină 

completă de hidratare și iluminare! 

Setul e potrivit pentru toate tipurile de piele în 

caz de deshidratare, lipsă de strălucire sau de 

tonus. 

Nu se aplică împreună cu produse cosmetice 

care conțin retinoizi și acizi exfolianți.

3770101

Pasul 1: Aplică serul cu vitamina C pentru 
strălucire. 
Pasul 2: Apoi serul cu acid hialuronic 
pentru hidratare.
Pasul 3: Aplică serul cu acid poliglutamic 
pentru extra hidratare și pentru a reține 
toate componentele nutritive.

SET RUTINĂ COMPLETĂ DE REDUCERE A PETELOR

Tenul e neuniform chiar dacă folosești 

corectoare, fond de ten și pudră?

Te ajută cele 3 seruri pentru o rutină completă 

de corectare a imperfecțiunilor și petelor! 

Setul e ideal pentru pielea normală și grasă, cu 

pori înfundați, pete și puncte negre. 

Nu aplica împreună cu produse cosmetice care 

conțin retinoizi și acizi exfolianți.

3770102

Pasul 1: Aplică serul cu acid salicilic pentru 
corectarea imperfecțiunilor și exfoliere. 
Pasul 2: Apoi serul cu niacinamidă și zinc 
pentru îngrijirea porilor și uniformizarea 
tenului.
Pasul 3: Folosește serul cu acid hialuronic 
pentru hidratare și susținere a barierei.

Aplică toate cele 3 seruri 
împreună, atât dimineața 
cât și seara. Folosește un 
produs de protecție solara 
SPF cu spectru larg în 
timp ce utilizați serul cu 
acid salicilic și timp de o 
săptămână după aceea.

Aplică toate cele 3 seruri, 
atât dimineața cât și seara. 
Se recomandă aplicarea 
concomitentă a unui 
produs cu spectru larg de 
protecție solară pentru 
față.
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Îmbogățit cu ulei de shea 
și de cocos. Aplică de mai 
multe ori pe zi ca să te 
protejezi cât mai bine.
4.2 g     0770261

15.88 lei
BALSAM PENTRU BUZE CU 
PROTECŢIE SOLARĂ SPF15

SET CADOU LUX: ROLĂ 
DIN CUARŢ ȘI SER 
PENTRU MASAJ FACIAL
Grădina Edenului - elixir facial cu 
uleiuri, efect catifelant, hrănitor, 
iluminator. Cea care îl primește 
va fi impresionată, se va simți 
iubită, răsfățată și apreciată. 
Trezește-ți simțurile cu arome 
naturale din abundență. Uleiuri 
pure din: semințe de struguri, 
sâmburi de caisă, jojoba, argan, 
macadamia, măsline, ylang-
ylang, mentă sălbatică, aplicate 
cu rola din cuarț. 
30 ml   0773000

99.88 lei

RITUAL UNIC DE ÎNGRIJIRE A PIELII

ROLĂ DIN JAD PENTRU MASAJ FACIAL     
0780409

25.88 lei

SET PENTRU MASAJ FACIAL CU ROLĂ 
ȘI PIATRĂ GUA SHA DIN JAD    0780451

65.88 lei

REALIZATE DIN JAD 100% NATURAL, ACESTE ACCESORII SUNT INSTRUMENTE ESENȚIALE PENTRU O PIELE FRUMOASĂ.

Cu o istorie de utilizare de peste milenii, instrumentele de jad se numără printre secretele de frumusețe ale 

femeilor din culturile estice pentru un aspect strălucitor, tânăr și frumos. Răsfățați-vă cu un ritual exclusiv de 

îngrijire a pielii în confortul propriei case și arătați-i pielii dragostea pe care o merită. 

Soluție ideală pentru: cearcăne, pierderea tonusului, iritații și roșeață a pielii, pori măriți, imperfecțiuni, piele 

obosită, fără strălucire, precum și tensionare a mușchilor feței.

ROLĂ DIN CUARŢ 
PENTRU MASAJ 
FACIAL 
Fabricată cu cuarț 
roz, ajută la drenarea 
naturală a pielii, 
reducând astfel aspectul 
pufos sau ridat. Setul 
conține rola de cuarț și 
un săculeț din catifea 
pentru depozitarea 
iginenică a rolei.         
0780388

49.88 lei
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PROTECŢIE SOLARĂ COMPLETĂ

TE PROTEJEZI INDIFERENT DE ANOTIMP

ȘI PIELEA FEȚEI RĂMÂNE MAI SĂNĂTOASĂ

Expunerea la radiațiile solare are loc în timpul 

oricărei activitați cotidiene, chiar și la umbră.

Aceasta este o  cremă pentru față, dar conține și 

factori cu spectru larg de protecție.

Triplă protecție tot timpul anului printr-o combinație 

echilibrată de filtre chimice și minerale pentru 

blocarea radiațiilor UVA și UVB și a efectelor lor 

adverse asupra sănătății și frumuseții pielii. 

Cu ajutorul vitaminelor C si E, ajută la protecția 

pielii și împotriva poluării. Pielea de orice tip va 

avea un aspect proaspăt și sănătos.

BLOCHEAZĂ RADIAȚIILE 

UVA ȘI UVB

VITAMINA C ASIGURĂ 

FERMITATEA ȘI 

ELASTICITATEA PIELII

VITAMINA E ÎNTÂRZIE 

ÎMBĂTRÂNIREA 

PREMATURĂ A PIELII ATENŢIE! Folosește obligatoriu o 
cremă de protecţie cu factor SPF 
mare pe perioada tratamentelor 
cu seruri cosmetice! Protejează-te!

CREMĂ DE FAŢĂ 
PENTRU PROTECŢIE 
SOLARĂ SPF50

50 ml             0770260

29 .88 lei

9
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Seruri concentrate pentru îngrijirea tenului   30 ml 26 .88 lei

1. Ser anti îmbătrînire cu 
peptide și Matrixyl 
Potrivit pentru ten 
neuniform, lipsit de 
elasticitate și cu riduri. 
Matrixyl - compoziție 
peptidică brevetată, renumită 
pentru îmbunătățirea 
semnificativă a texturii pielii. 
Definește conturul facial și 
combate cu succes efectele 
îmbătrânirii, pentru un 
aspect vizibil mai tânăr și mai 
sănătos.    3770000

34.88 lei
3. Ser hidratant cu acid 
poliglutamic
Ideal pentru pielea lipsită de 
strălucire, deshidratată sau 
uscată, care prezintă primele  
semne ale îmbătrânirii. 
Efect hidratant. Acidul 
poliglutamic reține de 5 ori 
mai multă apă decât acidul 
hialuronic.
3770001

4. Ser exfoliant de 
noapte multiacid
Potrivit pentru pielea 
afectată de semnele îm-
bătrânirii, hiperpigmen-
tare și imperfecțiuni. 
Produsul conține acizi 
lactic, glicolic, mandelic 
și acizi polihidrohilici.      
3770002

5. Ser hidratant cu acid 
hialuronic și vitamina B5
Potrivit pentru pielea 
lipsită de strălucire, 
deshidratată sau uscată, 
care prezintă primele 
semne de îmbătrânire. 
3770003

6. Ser anti îmbătrânire 
cu retinol și scualan
Pentru toate semnele 
de îmbătrânire ale pielii: 
pierderea elasticității, 
riduri, hiperpigmentare, 
imperfecțiuni
3770004

7. Ser pentru corectarea 
imperfecţiunilor cu acid 
salicilic 
Pentru ten gras sau 
combinat, predispus 
la dilatarea porilor și a 
formării  punctelor negre.
3770005

2. Ser iluminator 
pentru faţă cu 
vitamina C
Pentru fața obosită și 
ternă, hiperpigmen-
tată și cu semne  de 
îmbătrânire.    
3770006

34.88 lei

8. Ser pentru corectarea 
imperfecţiunilor cu 
niacinamidă
Pentru pielea iritată, lipsită 
de strălucire, predispusă la 
pigmentare și pori dilatați.
3770007

Skincyclopedia 

1 2 3 4 5 6 7 8

EFECTE  ANTI ÎMBĂTRÂNIRE

10
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HYALURON
ÎNGRIJIRE CU EFECT 
INSTANT

ACID HIALURONIC - 

UN AGENT DE HIDRATARE 

CARE POATE REŢINE 

DE 200 DE ORI
MAI MULTĂ APĂ 

DECÂT GREUTATEA SA

2. Ser pt. luminozitate cu efect instant 
Hyaluron + Vit. C și Extract de melc
Menține tonusul pielii, oferă luminozitate și 
îmbunătățește aspectul petelor întunecate pentru 
un ten strălucitor. Uniformizează în mod natural 
nuanţa pielii datorită proprietăților exfoliante 
și regenera-toare, oferind un aspect sănătos și 
strălucitor.
vic770381

1. Ser cu efect instant revitalizant 
Hyaluron + Matrixyl ™ și Colagen
Îmbunătățește semnificativ textura pielii, 
definește conturul facial și combate cu succes 
efectele îmbătrânirii pentru un aspect vizibil 
mai tânăr și mai sănătos.
vic770380

3. Ser cu efect instant detoxifiant Hyaluron + 
Superfoods și Filtru UVA / UVB
Complexul Green 4 Superfood - cacao, ceai verde, 
nucă de cocos și măsline - contracarează factorii nocivi 
de mediu cu proprietățile sale de protecție a pielii, 
hidratare profundă și tonifiere.
vic770382

4. Ser cu efect instant de lifting Hyaluron + Retinol și 
Celule stem vegetale
Corectează aspectul liniilor și ridurilor fine, oferă 
fermitate și perfecționează structura pielii. Îmbunătățește 
potențialul, vitalitatea și fermitatea pielii. Rezultatele 
sunt un contur facial definit, regenerare accelerată, tonus 
îmbunătățit și o strălucire sănătoasă.
vic770383

1 2 3 4

Ser  HYALURON cu efect instant   20 ml 21 .99 lei

Hidratează imediat pielea, 

lăsând-o proaspătă și 

tonifiată

11
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1. Cremă-ser hidratare faţă cu ceramide, ovăz coloidal, 
acid hialuronic și ulei din seminţe de cânepă
Aplică dimineața și seara acest ser consistent, ideal pentru 
pielea normală, uscată sau sensibilă și ai din nou pielea 
hidratată și calmă așa cum ți-o dorești!
Testat dermatologic, hipoalergenic.
30 ml     3770008

37.88 lei

2. Ser pentru fata peeling ușor cu Carbune 
activ si 5% acizi mandelic și polihidroxilici 
Aplică în fiecare seară acest ser cu textură ușoară, 
ideal pentru pielea normală, grasă sau sensibilă și 
ai din nou un ten curat și luminos, uniform și fără 
pete.
30 ml    3770009

28.88 lei

Ser hidratant contur ochi hialuron si 
aloe
Formula cu acid hialuronic, ceramide, 
suc de aloe, acid poliglutamic și Vitamina 
B3 oferă o îngrijire completă hidratantă 
și revitalizantă pentru pielea uscată și 
sensibilă a conturului ochilor. Susține 
funcția de barieră a pielii și oferă hidratare 
de durată, confort, prospețime și 
strălucire. Fara adaos de parfum. Vegan, 
95% de origine naturală.
15 ml      0775405

27.88 lei

Ser pentru contur ochi Glow cu 
vitamina C Age Pro
Oferă-ți îngrijire completă anti-
îmbătrânire strălucitoare pentru 
pielea conturului ochilor cu vitamina 
C, ulei de portocale, extract de ananas 
și retinol! Ai îngrijire completă de 
reparare, iluminare și tonifiere care 
rafinează aspectul pielii mature. Vegan 
- 94% origine naturală - fără adaos de 
parfum. 
15 ml     0775006

23.88 lei

SCAPĂ 
DE TENUL 
DESHIDRATAT 
SAU IRITAT!

SCAPĂ DE 
TENUL MAT, 
NEUNIFORM 
ȘI CU PORI 
ÎNFUNDAŢI!

nou!

1 2

APLICATOR CU 
ROLĂ

nou!

SCAPĂ DE SEMNELE DE 

ÎMBĂTRÂNIRE, PLEOAPE 

OBOSITE ȘI CEARCĂNE!

HIDRATARE ȘI 

ÎMPROSPĂTARE 

24 ORE! 

12
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Set magic măști 
pentru faţă 
transformare în 
3 zile
Bucură-te de o doză 
de energie sănătoasă 
pentru piele în 
fiecare zi!
Energie ziua 
1 – mască lămâie 
yuzu, grapefruit și 
portocală
Nutrienți ziua 2 – 
mască avocado, 
broccoli și kiwi
Hidratare ziua 3 – 
mască foi de ovăz, 
banane și chia
Pentru orice tip de 
piele.
3x20 ml     0776303

24.88 lei

Mască pentru faţă - Infuzie de 
nutrienţi
Saturează pielea cu nutrienți 
printr-o doză generoasă de 
avocado, broccoli și kiwi. Pentru 
orice tip de piele.
20 ml      0776302

8.88 lei

Mască pentru faţă - Infuzie 
hidratantă
Susține funcția de barieră a pielii 
cu o doză generoasă de fulgi de 
ovăz, banană și chia!
Pentru orice tip de piele.
20 ml     0776300

8.88 lei

Mască pentru faţă - Infuzie 
antioxidantă
Fă-ți pielea să strălucească, 
împrospăteaz-o și energizeaz-o 
instantaneu cu o doză generoasă 
de lămâie yuzu, grapefruit și 
portocală. Pentru orice tip de piele.
20 ml     0776301

8.88 lei

BUCURAŢIVĂ DE O DOZĂ DE ENERGIE 
SĂNĂTOASĂ PENTRU PIELE ÎN FIECARE ZI!

nou!

13
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PLASTURI ANTICEARCĂNE 24K GOLD
Plasturi anti cearcăne sofisticați și delicați.
Compoziția ingenioasă a produsului, îmbogățită cu cofeină și 
ceai verde, imprimă ochilor obosiți o strălucire proaspătă. Masca 
revitalizantă de lux, reduce umflăturile, îmbunătățește aspectul 
cearcănelor, rafinează și reînnoiește conturul ochilor. Perlele de 
colagen marin și acid hialuronic sporesc luminozitatea. 
60 buc.     0771072

45.88 lei

cercuri negre aspect pufos linii fine riduri

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

OFERĂ STRĂLUCIRE ZONEI 
DELICATE DIN JURUL OCHILOR!

PLASTURI PENTRU OCHI HYDROGEL 
VITAMIN C AGE PRO  cu retinol, portocală și cafea
Reduc cearcănele și pungile de sub ochi. Revigorează pielea 
matură și obosită din jurul ochilor.
Rafinează și hidratează pielea. Are efect iluminator, 
revigorant, strălucitor și reparator. Crește elasticitatea și 
rezistența pielii.
Nu lăsa ridurile și liniile fine să te indispună! 
0775005

55.88 lei

PLASTURI 
ANTICEARCĂNE



15

Fond de ten Stick-ON 
Ascunde imperfecțiunile cu 
textura cremoasă cu calități 
superioare de acoperire!
Batonul creează efecte 
reglabile în intensitate, se 
întinde cu ușurință pe piele 
și oferă rezultate naturale 
pentru contur. Formatul stick 
conic este ultra practic pentru 
aplicare simplă, ideal pentru 
realizarea efectelor subtile 
fără efort.
E perfect pentru tușe prin 
alunecare și dă pielii un ton 

uniform, hidratat și desăvârșit de catifelat.
Finisaj delicat și proaspăt prin netezirea chiar 
și a liniilor fine și a ridurilor.
Opțiunile de culoare sunt disponibile pentru 
fiecare nuanță de piele.
Rezistență pe tot parcursul zilei. Pentru toate 
tipurile de piele.
Fără parabeni. Fără adaos de parfum.
9 g     ID413

29.88 lei

Bază machiaj 
pentru ochi
Pregătește-ți 
pleoapele 
înainte de 
machiaj și 
ai controlul 
aplicării fine 
și combinării 
fără greș a 
produselor!
Machiajul 
ochilor va 
rezista toată 
ziua fără pete, 

decolorare, încrețire sau 
aglomerarea lui.
În plus, îmbunătățești 
pigmentul fardului care 
pare mai îndrăzneț și mai 
vibrant.
Uniformizează nuanța 
tenului, revigorează, 
ascunde decolorarea și 
echilibrează tenul.
Se aplică înaintea 
machiajului o cantitate 
mică pe întreaga pleoapă 
cu ajutorul degetelor. Se 
întinde uniform în sus și 
către exteriorul pleoapei 
către sprâncene.
10 ml     ID210

16.88 lei

15

Corector ten - 
Fantastick Concealer
Acoperire invizibilă a 
imperfecțiunilor!
Subtil, cu culori naturale 
și formulă prietenoasă 
cu pielea. Ideal pentru 
a acoperi petele 
întunecate și cicatricile 
din zona de sub ochi. 
Previne uscarea pielii.
ID403

23.88 lei

ID403 C01 ID403 C03

ID403 C05 ID403 C07

ID403 C09

ID413 SF11

ID413 SF12

ID413 SF17

nou!



16

Set machiaj sprâncene: Bază și Fard
Creează sprâncene mai pline, mai groase și mai definite! 
Cu ceara pigmentată definești și modelezi sprâncenele, iar cu 
pudra de fixare completezi culoarea ca să arate perfect și să 
reziste întreaga zi. 
Aplicatorul pensulă are două fețe: o parte ajută la arcuirea 
sprâncenelor, cealaltă parte le umple și le conturează. 
Conferă culoare naturală și de durată și îmbunătățește aspectul 
sprâncenelor tale cu acest duo.
5 g     ID242

29.88 lei

ID242 21 ID242 22 ID242 23 ID242 24

Aplicatoare 
din velur 
pentru gene și 
sprâncene
Fii propriul 
lash master 
și contează 
pe rezultatul 
excelent al 
extensiei sau 
laminării genelor!
Sunt ușor 
de utilizat 

și materialul e delicat. Le poți folosi și pentru a 
îndepărta genele false cu o soluție specială. Datorită 
formei, pot îndeplini multe funcții, fiind ideale și 
pentru colorarea sprâncenelor cu henna. Perfecte și 
pentru machiajul buzelor!
Vei economisi mult timp și bani pentru că nu 
se uzează și nu lasă scame, în comparație cu 
bețișoarele obișnuite din bumbac.
50 buc.     lady474

30.88 lei

Perii pentru gene și sprâncene
Folosește instrumente de calitate ca să ai 
un machiaj de calitate. Poți ușor să pieptăni 
extensiile de gene, să aplici cosmetice pe 
sprâncene și pe gene, să aranjezi firele de păr și să 
le separi frumos, fără să strici pigmentul aplicat.
50 buc.     lady473

30.88 lei

nou!



17

ID243 11  Marina

ID243 12   Titanium

ID243 13   
Sandstone

ID243 14   Linen

ID243 15   Raspberry

ID243 16   Primrose

Fard pleoape strălucitor multifuncţional - 
Wise Metals
Impresionează cu efecte  puternice și strălucitoare!
Vrei look-uri sofisticate de zi sau strălucitoare de 
noapte, casual dar și de petrecere sau nuntă.
Combină liber culorile pigmenților mați, metalici 
sau holografici din gama fantastică de pudre 
pigmentate intens, concentrate ce evidențiază 
privirea și obrajii.
Culoarea reflectorizantă alunecă fără probleme și 
adaugă strălucire. Fardul versatil poate fi aplicat 
și pe față, presărat pe unghiile umede sau pe păr, 
pentru orice machiaj grozav de noapte.
Ușor de utilizat și de combinat. Fără aglomerare, 
fără dungi.
Folosește degetul sau o pensulă pentru fard 
pleoape pentru aplicare între sprâncene și gene și 
apoi șterge ușor pentru estompare cu un burete 
cosmetic. Granulația mică îl face ușor de dispersat 
și de lungă durată. Elimină ușor efectul de sclipici 
cu un demachiant blând. 
2 g     ID243

18.88 lei

Gel dermatograf contur ochi  - 
Eyes to kill
Conturezi perfect și precis datorită 
texturii cremoase. Cu pensula 
teșită trasezi lejer și clar linii subțiri 
sau groase. Formulă rezistentă 
la apă și bogată în pigment. 
Folosește pensula specială din 
interior și aplică pe pleoapă de la 
colțul interior către cel exterior 
prin mișcări scurte, rapide și 
uniforme. 
3 g     ID260

26.88 lei

Mascara volum  - 
Rythm
Separă și îndesește 
genele cu o 
singură aplicare!
12 ml     ID228

18.88 lei

Mascara gene lungi  
- Hypnotic
Separă și alungește 
genele cu o singură 
aplicare!
12 ml     ID221

20.88 lei

nou!



1818

nou!

Strasuri 
autoadezive 
3mm 1000 buc 
lady442

16.88 lei

SE POT LIPI PE FIRELE DE PĂR PENTRU DIVERSE COAFURI DAR ȘI 

PE PIELE CA ACCESORIU DE MACHIAJ. PERFECTE ATÂT PENTRU 

MIRESE CÂT ȘI LA ORICE ALTĂ ȚINUTĂ.

ESTE ATÂT DE SIMPLU! TOT CE TREBUIE SA FACI ESTE SĂ LE 

DEZLIPEȘTI DE PE FOLIE ȘI SĂ LE APLICI. REUTILIZABILE.

Strasuri 
autoadezive 
4mm 646 buc
lady443

14.88 lei

Perle 
autoadezive 
2mm 1000 buc
lady444

16.88 lei

Perle 
autoadezive 
4mm 646 buc
lady445

14.88 lei

Strasuri autoadezive 2-5 mm 
132 buc
lady446

7.88 lei

Perle autoadezive 1-5 mm 
132 buc
lady447

7.88 lei

PENTRU UN PLUS 
DE ELEGANŢĂ!
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Strasuri colorate 
unghii
Perfecte pentru 
decorarea unghiilor 
cu gel UV, acrilice, 
lac permanent sau 

semipermanent.
Aplicați strasurile simplu în ordinea dorită 
pe un strat de ojă care încă nu e complet 
uscat. Așteptați 5-15 min pentru a se usca; 
Puteți finaliza cu Vârf coat pentru rezistență. 
Rezultatul este un aspect deosebit, elegant 
și atractiv. Diametru strasuri: 1.5 mm.
lady450

11.88 lei

80-100 microni lady461

100-120 microni lady462

100-150 microni 
lady463

100-180 microni 
lady464

100-180 microni lady465

Perie pentru mâini și unghii
Curăță ușor unghiile și mâinile 
cu cele două suprafețe active.  
Dimensiuni: 9 x 4cm.
0780391

11.88 lei

PENTRU O MANICHIURĂ 
ÎN TENDINŢE!
EȘTI LIBERĂ SĂ-ȚI EXPRIMI IMAGINAȚIA!

lady465

150-180 microni 
lady466

Elimină imediat și complet 
orice urmă de lac! 
Aroma placută te va cuceri 
pentru totdeauna!
110 ml

23.88 lei
Demachiant 
unghii cu cocos
ID301004

Demachiant unghii 
cu smochine
ID301005

Demachiant 
unghii cu rodie
ID301006

Pila buffer unghii
 2 suprafețe acoperite cu materiale abrazive 
240/360 microni pentru finisarea cea mai fină

8.88 lei

lady469

lady470

lady471

19

nou!

Pilă pentru unghii
Ideală pentru obținerea unor unghii delicate. Produsă din carton 
de calitate, rezistente la apă. Nu afectează negativ structura 
unghiilor și poate fi folosită o perioadă îndelungată. Pilirea 
corespunzătoare ajută la prevenirea ruperii unghiilor. 2 suprafețe 
acoperite cu materiale abrazive diferite.

5.88 lei

Set 10 benzi adezive înguste decor 
unghii 1mm
Pentru decorarea unghiilor cu gel, acrilice, 
cât și naturale. Trebuie doar să decupați 
lungimea dorită din rola aleasă și să o lipiti 
pe unghie în diverse modele, forme, linii, 
steluțe, figuri geometrice. Banda are o fateță 
colorată și una autoadezivă, nu este necesar 
să folosiți lipici. Folosiți la final un gel de 
sigilare sau finish.
lady449

33.88 lei
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SET 5 
ACCESORII 
ÎMPLETITURI 
PĂR
Coafuri versatile, 
potrivite mai ales in 
zilele când părul stă 
rebel, sunt acum mai 
ușor de realizat cu 
aceste accesorii. 
Accesorii împletituri 
Vârfsy Tail 2 buc: 
18x4.5cm și 14x3cm.
Accesoriu împletitură 
coadă de pește.
Accesoriu rulare și 
fixare coc.
Pieptene.
lady440

11.88 lei

PĂRUL LUNG ÎMPLETIT SAU COC, O IDEE 
EXCELENTĂ PENTRU ORICE OCAZIE

Perie pentru descurcarea părului
Fără teama de a mai rupe firele în timpul 
pieptănării! Uscare mai rapidă: spirala 
decupată pe spatele periei permite 
trecerea liberă a aerului în timpul uscării.
0780403

41.88 lei

Perie pentru uscarea 
părului cu peri micști 
de mistreţ și nylon
Păr greu de pieptănat, greu 
de uscat și cu fire rupte? 
Probleme pe care numai 
persoanele cu păr lung sau 
ondulat le pot întelege. 
Alege aceasta perie cu design 
inovator ca formă și material și 
coafatul devine simplu și rapid. 
Perii micști descurcă părul și 
împiedică electrizarea lui, spațiile 
libere permit aerului sa preia 
umiditatea. 
Câstigă timp și confort!              
0780401

38.88 lei

20
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EXTENSII 
BICOLOR 
PENTRU 
ÎMPLETITURI 
LADY438

Extensii pentru împletituri   100 g    1 buc. 34 .88 lei

EXTENSII PENTRU PĂR
La modă și comod de utilizat!
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EXTENSII 
COLORATE 
PENTRU 
ÎMPLETITURI 
LADY437

Folosește-ți imaginația 
și inspirația pentru a 
împleti codițe colorate stil 
ombre sau orice alt tip de 
împletitură dorești, chiar 
dacă nu ai părul foarte lung.

Material: păr sintetic 
kanekalon. 

Dimensiuni: 60 cm x 10 cm.
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Extensie păr clips meșă colorată
Pentru persoanele care doresc să folosească extensiile 
ocazional, sistemul clip-on este alegerea potrivită.
4x50cm    lady451
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Extensii par Party 
Glitter 

Dacă vrei să 
strălucești din plin 
poți fixa mai multe 

fire o dată simplu 
și rapid, cu ajutorul 
unei cleme pentru 

păr. Efect mai subtil, 
mai atractiv și mai 

de durată, dacă 
alegi un singur fir.     

47cm    lady454

Extensii păr   1 buc. 10 .88 lei

Fibră sintetică ce permite spălarea stilizarea, 

pieptănarea. Durabile, nu se rup ușor.

nou!
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DESCOPERIM
FRUMUSEȚEA
ÎMPREUNĂ!

Apă de parfum de damă  

concentrație 23% 

30 ml

42 .88 lei

22

Vârf: mignonette, mandarine, salvie
Inima: nectarine, zambile iris
Baza: mosc, santal, cedru

SUNNYSTONE
Surprinzător de  rafinat!

Floral & Fructat

PFN513

Vârf: citrice, rodie
Inima: magnolie, bujor, trandafir
Baza: mosc, chihlimbar

LIGHT
Strălucire diafană

Floral & Fructat

PFN515

Toată lumea te va remarca!

Ai 85 de variante din care 

poți alege! CERE TESTERE!

Surprinde-ți prietenele cu cea mai bogată 
colecție de la PARFEN PERFUMES  PENTRU EA!

Te bucuri de un parfum rafinat 

fără să cheltui o avere!

PERSISTENȚĂ12 
O R E

Esenţe de parfum 
și uleiuri esenţiale 
franţuzești de 
calitate superioară
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Vârf: trufe, bergamotă, coacăze
Inima: gardenia, iasomie, condimente
Baza: chihlimbar, ciocolată, santal

LUXURIOUS
Bogat și impunător

Oriental & Floral & Cyphre

PFN595

Vârf: zmeură, trandafir
Inima: coacăze, piper roz, bujor
Baza: cedru, mosc, vanilie

PRECIOUS
Elegant sofisticat

Floral & Fructat & Lemnos

PFN868

Vârf: gardenia, osmanthus
Inima: caise
Baza: patchouli, mosc

EXPERIENCE
Siguranță felină

Floral & Fructat & Cyphre

PFN907

Vârf: fructe roșii, citrice
Inima: bujor, iasomie
Baza: patchouli, ambroxan, mosc

AMOUR
Fermecător intens

Floral & Fructat & Cyphre

PFN920

Vârf: caramel
Inima: iris, mosc
Baza: vanilie, benzoină

SWEET
Senzual jucăuș

Oriental & Dulce

PFN598

Vârf: bergamotă, citrice, pere
Inima: crin, cardamom, iasomie
Baza: cedru, santal, mosc

AROMA
Modern mediteranean

Floral & Fresh & Lemnos

PFN878

Vârf: bergamotă, ceai verde, trandafir
Inima: orhidee, frezie, iasomie
Baza: patchouli, mosc

EXTAZ
Sofisticat exploziv

Oriental & Floral & Fresh

PFN908

Vârf: pară, bergamotă, mandarină
Inima: tuberoze, tonka beans
Baza: vanilie, mosc, ferigă

ARROGANCE
Fără inhibiții

Oriental & Floral & Fresh

PFN928

Vârf: grepfruit, gutuie
Inima: trandafir, iasomie
Baza: mosc alb

XANDRA
Feminin radios
Floral & Fructat

PFN854

Vârf: portocală amăruie, lămâie
Inima: trandafir de Damasc, floare de 
portocal
Baza: vanilie, tonka beans, migdale

DELICIOUS
Scandalos de delicios

Oriental & Dulce

PFN898

Vârf: rubarbă, bergamotă
Inima: ylang-ylang, pară, floare de 
portocal
Baza: santal, cumarin, chihlimbar

AURORA
Misterios luxuriant
Aromatic & Lemnos

PFN919

Vârf: bergamotă, pere
Inima: trandafir, iasomie
Baza: mosc, vanilie

DIVIN
Modern sofisticat

Floral & Citrus & Fresh

PFN931
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Pentru femeile cu spirit liber, care iubesc să exploreze, 

să descopere și să-și lărgească orizonturile

Aristea YOUR WAY
floral, fructat
Vârf: flori de portocal 
și bergamotă
Inima: iasomie, tuberoză
Baza: vanilie, mosc
EDP 65 ml     vic767112

AROME DE LUX
ispititoare şi seducătoare

Apă de parfum  de damă Aristea DIAMOND

64 .88 lei

Aristea SCANDALO 
oriental, floral
Vârf: portocale roșii, mandarine
Inima: miere, gardenie, iasomiei
Baza: patchouli, miere, caramel, 
lemn dulce
EDP 60 ml     vic767110

242242424

Pen

FRUCTAT

FLORAL
L E M N O S

FLORAL

ORIENTAL

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!
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Parfumul femeilor vip, 

puternice, îndrăznețe, cărora 

le place să iasă în evidență

Acest parfum este o celebrare 

a frumuseții și a forței 

feminine!

Esenţe senzuale, delicate 

și feminine, pentru seri 

de neuitat!

Aristea BELLISSIMA
floral, fructat, gurmand
Vârf: coacăze negre, pere
Inima: iris, iasomie, portocală
Baza: boabe tonka, vanilie, 
patchouli, praline
EDP 65 ml     vic767105

Aristea LADY
fresh, floral, lemnos
Vârf: portocală amară, zmeură
Inima: floare de portocal, iasomie, 
gardenie
Baza: patchouli, miere, ambră
EDP 65 ml     vic767107

Aristea NOIR
oriental, floral
Vârf: ghimbir, cardamon, piper
Inima: portocală, bujor, gardenie, 
nucă de cocos
Baza: lemn de santal, mosc, ambră
EDP 65 ml     vic767106

Aristea 
CRYSTAL
floral, 
lemnos
Vârf: 
mandarine, 
lotus
Inima: iris, 
vanilie
Baza: lemn 
de santal, 
mosc
EDP 60 ml     
vic767103

Aristea GIRL
oriental, floral
Vârf: 
migdale, 
cafea
Inima: 
iasomie, 
tuberoză
Baza: lemn 
de santal, 
cacao, boabe 
tonka, vanilie
EDP 60 ml     
vic767108

Aristea 
SPACE
oriental
Vârf: 
iasomie 
marocană, 
mandarine
Inima: 
ambră albă
Baza: lemn 
de cașmir, 
vanilie
EDP 60 ml     
vic767104

Aristea Quattro 
floral, fructat
Vârf: grapefruit, lămâie, 
portocală, mandarină
Inima: mere, piersici, 
trandafiri, căpșuni
Baza: caramel, cașmir, 
vanilie, mosc, cedru
EDP 50 ml     vic767109

Aristea di Olympia
oriental, proaspăt
Vârf: mandarine verzi, 
note acvatice de iasomie, 
flori de ghimbir
Inima: vanilie
Baza: lemn de santal, 
cașmir, chihlimbar
EDP 50 ml     vic767111

F R E S H

FRESH

FLORAL ORIENTAL

FLORAL

AROMATIC
ORIENTAL

FLORAL

L E M N O S

FRESH
FRUCTAT

GUR M A ND
FLORAL

L E M N O S

FLORAL

ORIENTAL
F R E S H

FRESH

FLORAL
L E M N O S

FLORAL

ORIENTAL



26
Apă de parfum de damă Aristea Queen    EDT 40 ml 31 .88 lei

Pentru entuziastele 
călătoriilor, care 
iubesc noutatea!

Kiss me in London
Floral, cald
vârf: bergamotă, lămâie
mijloc: tuberoză, iasomie, portocală; 
bază: cacao, vanilie, santal, ambră
0769400

Kiss me in Rome
Floral, clasic
vârf: flori de portocal, bergamotă
mijloc: tuberoză, iasomie
bază: vanilie, mosc, cedru
0769401

Kiss me in Paris
Floral, fructat
vârf: citrice; mijloc: iasomie, trandafir 
bază: caramel, vanilie, mosc, cedru
0769402

Fii regina petrecerilor! 

Beauty Queen
Floral, cald
vârf: pere, bergamotă
mijloc: tuberoză, iasomie, flori de portocală
bază: patchouli, vanilie, vetiver
0769600

Galaxy Queen 
Floral, cald
vârf: iasomie; mijloc: lemnos; 
bază: chihlimbar
0769601

Glamour Queen 
Cald, condimentat
vârf: afine, pere
mijloc: iris, iasomie, flori de portocal
bază: patchouli, tonka, vanilie, praline
0769602

PARFUMURI PENTRU FETE

Queen

Apă de parfum de damă Aristea Kiss    EDT 25 ml 25 .88 lei

26
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Apă de parfum de 
damă   18 ml

21.88 lei

27
Apă de parfum Parfen Lux EDP 75 ml

74 .88 lei

LLLLLLLLLLLLLLLLLL UUUUUUUUUUUUUUUUUUU XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARFEN BUENA VIDA
floral, fructat, gurmand 
Vârf: coacăze negre, pere
Inima: iris, iasomie, portocală
Baza: boabe de tonka, vanilie, 
paciuli, pralină
PR572

CONCENTRAŢIE  CRESCUTĂ, 
PERSISTENŢĂ  ÎNDELUNGATĂ

PENTRU OCAZIILE 
MICI SAU MARI CARE 
NE ADUC ÎMPREUNĂ

Esenţe puternice în sticluţe 
mici de poşetă

1. Aristea Numeros BELLISIMA
floral, fructat, gurmand
Parfumul femeilor vip, puternice, îndrăz-
nețe, cărora le place să iasă in evidență.   
vic104F

2. Aristea Numeros OPIATH
oriental, vanilat
Parfum misterios, senzual, puternic.
vic106F

Aristea    
   Numeros

Parfumul femeilor vip, 

puternice, indrăznețe, 

cărora le place să iasă 

in evidență. 

O sărbătoare 

a frumuseții și forței 

feminine! 

PARFEN LADY'S GOLD $
fresh, floral, lemnos 
Vârf: portocală amară, zmeură
Inima: floare de portocal, 
iasomie, gardenie
Baza: paciuli, miere, ambră
PR530

ESENŢE DE PARFUM

F R A N Ț A

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

3. Aristea Numeros 
OLYMPIADA
oriental, proaspăt
Creat pentru femeia puterni-
că, dinamică, cuceritoare.
vic110F

4. Aristea Numeros NOIR
oriental, floral
Esenţe senzuale, seducătoa-
re, delicate.
vic114F

5. Aristea Numeros SPACE
oriental
Parfum în tonalități 
luminoase și cristaline.
vic116F

6. Aristea 
Numeros GIRL
oriental, floral
Creat pentru 
femeia 
îndrăzneaţă, 
sexy, modernă. 
vic120F
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Apă de parfum de damă 

de concentrație crescută

și  persistență îndelungată

The Mademoiselle
oriental,  lemnos,  senzual, 
dinamic
Vârf: portocală, mandarină, 
floare de portocal, 
bergamotă
Inima: mimoză, iasomie, 
trandafir turcesc
Baza: boabe de tonka, 
paciuli, vanilie, vetiver, mosc
2123

Cascada
floral, 
senzual, 
înviorător, 
cald
2165

FRESH ORIUNDE, 

ORICÂND

cu cele mai apreciate 

arome de către voi

Parfum original de damă 
Free Lady Cascada EDP

floral, senzual, cald
Parfumul preferat, acum îl 
poți avea cu tine oriunde!

Ambalajul mic încape în 
orice poșetă.

20ml   mini2165

17.88 lei

PERSISTENȚĂ12 
O R E

Esenţe de parfum 
și uleiuri esenţiale 
franţuzești de 
calitate superioară

ESENŢE DE PARFUM

F R A N Ț A

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

L E M N O S
ORIENTAL

F R E S H

FRESH

FLORAL
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Apă de parfum de damă Lucky New   35 ml 29 .88 lei

2929

FIP 5i5
floral, 
fructat,
seducător, 
modern, 
stilat
2213

Emperatriz
aromatic, 
fructat, 
modern, 
curajos
2203

Natural 
Blackberry
floral, 
fructat
proaspăt, 
energic
2162

FRESH

L E M N O S
FLORAL

F R E S H

FRESH

FLORAL

Mon 
Parfume
oriental, 
lemnos,
feminin
2328

Olimpiada
oriental, proaspăt, 
puternic, dinamic, 
cuceritor
2312

Cool Girl's
oriental, floral
îndrăzneț, sexy, 
modern
2324

Elen 
oriental, 
original, 
misterios
2189

Modern Miss
floral, lemnos
încrezătoare, 
independentă
2320

See Me
chypre, 
fructat,
senzual, 
sofisticat
2262

Dark 
Opiath
oriental, 
vanilat, 
misterios, 
senzual, 
puternic
2299

Secret 
Bomb
aromatic, 
floral, 
fructat, 
sexy, cu 
atitudine
2268

Buena Vida
chypre floral, 
cald, sofisticat, 
modern
2254

Lady's Gold $
fresh, floral, 
lemnos,
feminin, senzual
2206

ORIENTAL ORIENTAL
F L O R A L

ORIENTAL
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1

2

3

Lotus Valley
P E R F U M E S

GAMA DE PARFUMURI

Parfum de damă

Lotus Valley Perfumes

EDT 100 ml

40 .88 lei

UN ADEVĂRAT DELICIU 

OLFACTIV
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4

5

7

6

nou! 8
APĂ DE 

TOALETĂ

PERSISTENȚĂ 
PÂNĂ LA

ORE

10%

1. OLIVIA
oriental, floral
Un parfum delicios 
din vanilie delicată 
amestecată cu mango 
suculent bine copt.
LVP210

2. MARIE AND ME
citric, lemnos
note de vârf: piersică, 
portocală amăruie
note de inimă: trandafir 
bulgăresc, iasomie, 
magnolie, frezie
note de bază: chihlimbar, 
cedru, mosc
LVP211

3. MADAME FUNKY
citrice, lemnos
note de vârf: bergamotă 
amară, coacăză roșie, piper roz 
note de inimă: bujor, ceai 
verde, iasomie, violete 
note de bază: ambră cenușie, 
cedru, mosc, mușchi
LVP212

4. BLOOMING
oriental, floral
note de vârf: ananas, 
grapefruit, capșune, 
mandarie, fructul pasiunii
note de inimă: orhidee 
galbenă, iasomie, coacăze 
roșii, lăcrămioare, bujor
note de bază: scorțișoară, 
note din lemn, lichen, mosc
LVP213

5. ARIAN
floral, lemnos
note de vârf: Iasomie
note de inimă: Lemn 
de cașmir
note de bază: Ambră 
cenușie
LVP214

6. INSPIRE
oriental, floral
note de vârf: bergamotă, 
portocală, grapefruit, pepene 
galben
note de inimă: trandafir 
bulgăresc, iasomie, praline
note de bază: scorțișoară, note 
din lemn, piele
LVP215

7. ECSTASY
floral, lemnos
note de vârf: bergamotă, 
litchi, piersica
note de inimă: bujor, flori 
de portocal, iasomie
note de bază: mosc alb, 
mușchi de stejar
LVP216
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Apă de parfum de damă Pretty Lady    EDP 50 ml 38 .99 leiApApApăăă ddddee papapaparfrfrrfumumum dededede dddda

32

Parfum natural pur

Parfum original de 
damă Pretty Lady Liliac
pre2205

APĂ DE PARFUM 

CONCENTRAȚIE 

14%

AROME FLORALE UNICE

Parfum original de 
damă Pretty Lady 
Viola (Violete)
pre2196

Parfum original de damă 
Pretty Lady Rose
(Trandafiri)
pre2191

Parfum original de damă 
Pretty Lady Jasmine 
(Iasomie)
pre2204

Parfum original de damă 
Pretty Lady Lily of the valley 
(Lăcrămioare)
pre2090

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!
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Apă de parfum de damă Free Lady 50 ml 33 .88 lei

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

Pentru femeia elegantă și 

modernă careîși etalează cu 

naturalețe siguranța de sine

CONCENTRAŢIE CRESCUTĂ ȘI PERSISTENŢĂ ÎNDELUNGATĂ

Kopa Kabana 
rafinat, suav, 
floral
free2154

Cascada
senzual, cald
free2165

33

 Grasiela 
floral, 
fructat
free2013

Parisenne 
dulce, 
elegant
free2100

Blue & 
Yellow 
vibrant, 
feminin, 
jovial
free2072

Nana New
fresh, 
feminin, 
fructat
free2174

Citrus 
Bene 
natural 
proaspăt, 
citric
free2134

ESENŢE DE PARFUM

F R A N Ț A

FRESH

FRESH

FLORAL

BUCURĂTE DE ESENŢE SUBLIME
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GRASIELA
atrăgător, feminin, floral
Apă de parfum 50 ml 
Parfum deodorant 85 ml
set2013

KOPPA KABANA
Rafinat, suav, floral
Apă de parfum 50 ml 
Parfum deodorant 85 ml
set2154

CRYSTAL DOLLY
floral
Apă de parfum 60 ml
Parfum deodorant 85 ml
set2177

CASCADA
senzual, cald
Apă de parfum 50 ml 
Parfum deodorant 85 ml
set2165

Cele mai îndrăgite arome

BUENA VIDA
cypre, floral, cald
Apă de parfum 35 ml 
Parfum deodorant 85 ml
set2254

cadoul ei preferat! 

55 .88 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

a

LADY`S GOLD  $
fresh, floral, lemnos 
Apă de parfum 60 ml
Parfum deodorant 85 ml
set2206
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Parfum argan și trandafiri
30ml     BF6508

35 .88 lei

O deschidere luminoasă 
surprinde esenţa a două 

portocale diferite - portocala 
amară din Africa și 

portocala dulce italiană.

Apă de parfum

FRU C T AT
FLORAL

NOTE DE VÂRF:

iasomie vintage
portocală italiană
portocală amară

BAZA:

note calde de lemn  de santal 
australian, argan

vanilie de Madagascar, miere

INIMA:

buchet de flori albe de portocal
ghimbir
trandafir

Senzual
Floral Fructat

În inima compoziţiei 
- absolutul  florii de 

portocal duce către o 
fantezie florală magică în 

alianţă cu trandafirul.

Traseul său senzual este o 
unitate dulce de floare de 

portocal, argan, vanilie 
și o picătură 

de miere.

ULEI DE ARGAN
apă de trandafiri
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ESENŢE DE 
PARFUM 

FRANŢUZEŞTI

Parfum original de 
damă Lucky Crystal 
Dolly
2177

Apă de parfum concentraţie 9%

Apă de parfum de damă 
Gold Touch   50 ml  
1. Light Breeze   
GT501
2. Lady Gold   
GT530
3. Mademoiselle Coquette   
GT539
4. Angels Touch   
GT545

60.99 lei

Apă de parfum 
Premium 
Collection  
rezervă de 
parfum
50 ml    rp2007,  
rp2015, rp2151

27.99 lei

Parfum 
original pentru 
bărbaţi Lucky 
Gentlemen
1025

Parfum CAMIL 
WOMAN No. 1 
L’AMOR
35 ml    
cami311

23.99 lei 

Parfum original 
de damă Lucky 
J'asmin
2084

Parfum 
original de 
damă Lucky 
White&Blue
2115

Apă de parfum    30 ml 23 .99 lei
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Doza
zilnică 

de
prospeţime

Lady`s Gold $
fresh, floral, lemnos

deo2206

Buena Vida
chypre,
floral, 
cald

deo2254

DEODORANTE 
CU PARFUMURILE 
TALE FAVORITE

Protecție și prospețime în  fiecare  zi!

B&Y
vibrant, 
feminin, 
jovial
deo2072

Cascada
floral, 
senzual, 
inviorător
deo2165

See Me
chypre, 
fructat, 
senzual
deo2262

Grasiela
floral, 
fructat, 
feminin
deo2013

Olympiada
oriental, 
proaspăt, 
puternic
deo2312

Cool Girls
oriental, 
floral, 
îndrăzneț
deo2324

Dark Opiath
oriental, 
vanilat, 
misterios
deo2299

Stick gel Camil 
Spa
Aromă de 
trandafir 
și ceai alb.
65 g    cami215

16.88 lei

Deodorant 
antiperspirant 
roll-on Neutro 
Fresh.
50 ml   cami100

13.88 lei

FIVE 5 Balance
Stick gel 
prospeţime și 
confort. 
65 g    sf1

16.88 lei

Mini deo-parfum     85 ml 15 .88 lei
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Gold $ Man 
Un amestec de 
prospeţime și 
senzualitate. 
Parfum subtil 
și senzual 
special 
creat pentru 
bărbatul 
modern.
lux1109

PARFUMURI
DE LUX

PENTRU BĂRBAȚI!

AQUA Men
Aromă fresh, marină, ce-ți captivează 

simțurile printr-o explozie de energie.
lux1046

Apă de toaletă   100 ml

49 .99 lei

C I T R I C

LEMNOS

LEMNOS

C I T R I C

LEMNOS

FRESHTestate și 

recomandate

de echipa

Lady's!
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DAVID & GOLIATH
Esență puternică, orientală 
pentru un bărbat misterios 
și elegant.
lux1001

Baldly Acqua
Emană energie și 
senzualitate. 
Proaspăt și energizant.
lux1099

SEXUS GREEDY
Parfum intens și persistent. 
Note lemnoase si florale.
100 ml
lux1114

ATTRACTIVE
Conceput pentru un bărbat 
încrezător. Elegant, fresh.
lux1110

Apă de parfum 
pentru bărbaţi
David & Goliath
oriental, lemnos, 
rafinat
50 ml
free1001

34.88 lei

Apă de 
parfum
 EUR-78
fresh, marin, 
înviorător
50 ml    
free1095

34.88 lei

Apă de 
parfum
D&C 
senzual, 
elegant, clasic
50 ml    
free1108

34.88 lei

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!
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Apă de parfum pentru 

bărbaţi de concentrație 

crescută și  persistență 

îndelungată

FRESH ORIUNDE, ORICÂND

cu cele mai apreciate arome 

de către voi

HYCO ROSS
oriental, pasional, 
revigorant, 
atractiv    
1120

FIP 5I5
oriental, lemnos, plin 
de energie, carismatic, 
elegant!
1119

Atos
lemnos, condimentat, 
masculin, modern, 
puternic
1127

Cryptograph
oriental, condimentat, 
elegant, stilat, cu acorduri 
intens masculine
1100N

Apă de parfum pentru bărbaţi Lucky New   35 ml

29 .88 lei

PERSISTENȚĂ12 
O R E

Esenţe de parfum 
și uleiuri esenţiale 
franţuzești de 
calitate superioară

Testate și recomandate
de echipa Lady's!

ESENŢE DE PARFUM

F R A N Ț A
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Invincible Champion
fresh, sportiv, puternic, dinamic, 
plin de energie!
Vârf: grapefruit, acorduri marine
Inima: laur aromat, iasomie
Baza: lemn de guaiac, paciuli, 
lichen, ambră
1139

WERISICLE VEROS
aromatic, puternic, pasional 
Frunze de mentă răcoritoare, 
completate de note de mere 
dulci și lămâi suculente.
1140

Lucky Gold $ Man
lemnos, pentru bărbatul ambițios și de 
succes, care știe exact ce își dorește.
Vârf: grapefruit, mentă, mandarină roșie
Inima: trandafir, scorțișoară, condimente
Baza: note de piele, lemn alb, ambră, 
paciuli
1109

Blue the chance
lemnos, aromatic, 
sofisticat, 
contemporan, 
plin de personalitate
1154

TABAK & VANILA 
oriental, condimentat 
bogat, puternic, 
sofisticat
parfum unisex
U012

Dark Chocolate
oriental, vanilat
parfum unisex
U018

Aventadore
fructat, proaspăt, 
o sărbătoare a 
puterii și succesului 
bărbatului modern
1158

Chief Botled
lemnos, 
condimentat, 
modern, 
proaspăt
1160

C I T R I C

LEMNOS

AROMATIC
LEMNOS

C I T R I C

FRESH
C I T R I C

LEMNOS

LEMNOS
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P E N T R U E L

PERSISTENȚĂ

12 
O R E

Esenţe de parfum și uleiuri esenţiale 
franţuzești de calitate superioară

Apă de parfum pentru bărbaţi concentrație 23%    30 ml

42 .88 leieiei

Vârf: bergamotă, ardei iute
Inima: lavandă, patchouli
Baza: cedru, ambroxan, vanilie

WILD
Sălbatic, dar nobil

Fresh Spicy & Aromatic & Fougere

PFN401

Vârf: neroli, piper negru, cardamom
Inima: iris, violetă, mușcată
Baza: cedru, patchouli, santal

OFFICER
Provocator modern

Fresh & Lemnos & Cyphre

PFN412

Vârf: lavandă, busuioc
Inima: fân, tutun, miere
Baza: santal, mosc, chihlimbar

INTENS
Instinct rafinat

Fresh Spicy & Acvatic & Lemnos

PFN404

Vârf: piper, grapefruit
Inima: cedru, salvie
Baza: cacao, tonka beans

STAR
Modern sofisticat

Oriental & Cald & Spicy

PFN419

Vârf: piper negru, grapefruit
Inima: vanilie, tămâie
Baza: santal

AUTENTIC
Învăluit în mister

Oriental & Lemnos

PFN411

Te bucuri 

de un miros rafinat 

fara să cheltui o avere!
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GAMA DE PARFUMURI

Lotus Valley
P E R F U M E S

CUBANA
Lemnos, 
condimentat
Vârf: lemn de 
santal
Inima: tonka, 
tutun
Baza: mix de 
ierburi
LVP110

INCREDIBLE
Lemnos, 
condimentat
note de 
vârf: lemn 
de santal, 
patchuli, 
ambră
note de inimă: 
pepene, cedru
note de bază: 
bergamotă, 
lavandă, măr
LVP111

Parfum pentru 
bărbaţi  All Your 
Sport
EDP 25 ml    LVP100

14.88 lei

Parfum pentru 
bărbaţi  Excite
EDP 25 ml    
LVP102

14.88 lei

Parfum pentru 
bărbaţi  
Silver Shot
EDP 25 ml    LVP103

14.88 lei

Apă de parfum de bărbaţi 
Aristea INVINCIBLE
fresh, sportiv
Vârf: grapefruit, acorduri marine; 
Inima: frunze de dafin aromate, 
iasomie; Baza: guaiac, paciuli, 
mosc, ambra
EDP 50 ml    vic767102

47.88 lei

Apă de parfum de bărbaţi 
Aristea AQUA
aromatic, marin, fresh
Vârf: portocale, mandarine, 
cereale; Inima: lavandă, bumbac, 
alge marine; Baza: ambra, note 
lemnoase, salcie
EDP 50 ml    vic767101

47.88 lei

APĂ DE PARFUM DE BĂRBAȚI ARISTEA
CREATE PENTRU BĂRBATUL PUTERNIC, DINAMIC, PLIN DE ENERGIE!

Parfum de bărbați Lotus Valley Perfumes    EDT 100 ml 40 .88 lei

8 
O R E

PERSISTENȚĂ

C I T R I C

LEMNOS

LEMNOS

Parfum pentru 
bărbaţi NIKE 
BLUE
EDT 100ml 81160

15.68 lei

Parfum pentru 
bărbaţi NIKE 
ULTRA BLUE
EDT 100ml  93011

15.68 lei

Parfum pentru 
bărbaţi NIKE 
GREEN
EDT 100ml  93031

15.68 lei

CCCUBCUBCUBCUBUBBBANAANAANAANAANAANAA
LLLeemnoss,  
ccoonondimdimi ententtentatatatat
VVVârârrf: f: lemlemn dn de e
sssaanantaltal
Inniimama: tototo knkankankanka,  
ttuututunnun
BBBazBazzaa: mixmixmixix ddededede 
iieererbururrb ii
LLLVLVVPVPVP11010001

CUBANA
Lemnos, 
condimentat
Vârf: lemn de 
santal
Inima: tonka, 
tutun
Baza: mix de 
ierburi
LVP110
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Invincible 
Champion
fresh, sportiv, 
dinamic
Apă de parfum 
50 ml 
Parfum deodorant 
100 ml
set1139

Blue the chance
lemnos, aromatic
Apă de parfum 100 ml 
Parfum deodorant 
100 ml
set1154

Gold $ Men
lemnos, proaspăt, senzual

Apă de parfum 100 ml 
Parfum deodorant 100 ml

set1109

Cele mai îndrăgite arome 

CADOUL LUI 
PREFERAT! 

Wersicle Veros
aromatic, senzual
Apă de parfum 100 ml 
Parfum deodorant 
100 ml
set1140

Apă de parfum 50 ml / 100 ml 

Parfum deodorant 100 ml

58 .88 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!



4545

Aqua Men
fresh, marin
deolux1046

Gold $ Men
lemnos
deolux1109 

Wersicle 
Veros
aromatic
deo1140

David & 
Goliath
tandru 
deo1001

10 
Milions $
lemnos   
deo1109

AROME PUTERNICE 
CARE PERSISTĂ MULT TIMP

Aqua G10
fresh, acorduri 
marine.
deo1046

Tabaco 
Original
lemnos, 
aromatic
deo1167

Moon Black 
Legendary
fructat, aromatic
deo1163

Stick gel Camil 
Spa
Aromă de 
lavandă și afine.
65 g   cami211

16.88 lei

Deodorant 
antiperspirant 
roll-on Neutro 
Natural.
50 ml    
cami102

13.88 lei

FIVE 5 COOL
Stick gel 
prospeţime și 
confort.
65 g    sf3

16.88 lei

Parfum deodorant   100 ml 17 .88 lei

Parfum deodorant   150 ml 22 .88 lei

DEODORANTE CU PARFUMURILE TALE FAVORITE

Protecție și prospețime în  fiecare  zi!
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Loţiune după bărbierit    100 ml 27 .88 lei

Aftershave 
Wersicle Veros
Aromatic, răcoritor
AF1140

Aftershave 
Invincible Champion
Fresh, acorduri marine
AF1139

Aftershave 
Tabaco Original
Lemnos, aromatic
AF1167

Aftershave Moon 
Black Legendary
Fructat, aromatic
AF1163

Aftershave  
GENTLEMAN
Aquatic, mentolat
AF1025

Loţiune calmantă 
după bărbierit
120 ml     MM01

21.88 lei

Balsam după 
bărbierit
120 ml   MM02

25.99 lei

Spumă pentru 
bărbierit 
200 ml     
MM08

16.99 lei

CALMEAZĂ, 
DEZINFECTEAZĂ ȘI 
ÎMPROSPĂTEAZĂ
pielea după bărbierit

Loţiune după ras Gold
120 ml      BF5016

16.88 lei

Pămătuf 
pentru 
bărbierit
vic0780234

9.99 lei

46
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Men's  Master  Professional

3. Şampon energizant pentru stimularea 
creşterii părului   260 ml     MM05   
Stimulează creșterea părului, previne și 
reduce căderea acestuia, oferă volum.

32.88 lei

1. Şampon detoxifiant 
antimătreaţă 
Previne și reduce apariţia 
mătreţii și a căderii părului.
Pentru părul gras.
260 ml      MM04

33.88 lei

4. Deodorant antiperspirant 
24H protecţie
Fără talc, alcool, parabeni. 
150 ml      MM07

17.99 lei

2. Cremă de faţă 
hidratantă antirid
Calmant, matifiant.
75 ml      MM03

25.99 lei

5. Șampon nuanţator 
pentru bărbaţi    120 
ml      MM09
Adaugă gradual culoare 
cu fiecare aplicare! 
Dă ușoară nuanțare 
naturală părului 
cărunt, o tentă argintie 
uniformă. Fără amoniac.

31.88 lei

FĂRĂ PARABENI, COLORANŢI ARTIFICIALI, SULFAŢI

6. Cremă de 
faţă Gold 
pentru bărbaţi 
cu coenzima 
Q10, apa de 
trandafiri, ulei 
de migdale şi 
vitamina E
100 ml  BF5009

14.88 lei

RĂSFAŢĂL CU PRODUSE DE CALITATE  
SPECIAL CREATE PENTRU EL

Apă de parfum 
pentru bărbaţi 
Silver Touch 
Champ   
50 ml  ST611

60.99 lei

Parfum pentru 
bărbaţi cu ulei 
de trandafir 
Gold
30 ml    BF5004

32.88 lei

Apă de toaletă 
pentru bărbaţi 
Shirley May 
Black Car
100 ml    
vic0540322

26.88 lei

1

2

3
4

5

6
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DESCOPERIM
FRUMUSEȚEA
ÎMPREUNĂ!
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TEN LUMINOS 
ȘI FĂRĂ IMPERFECŢIUNI

4IMP1
Ivory

4IMP3
Nude

4IMP2
Shell

4IMP4
Natural 
Beige

FOND DE TEN

Fond de ten pe bază de apă
Este absorbit cu ușurință de către piele datorită 
formulei speciale ce nu conține ulei. 
Ideal pentru tenul gras și normal. Factor de 
protecție SPF15.
30 ml    4IMP

31.99 lei
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Pensulă lată 
pentru fond 
de ten nr. 28
Pentru o 
aplicare fină 
și uniformă a 
fondului de ten. 
Atingere foarte 
catifelată, dar 
fermă. 
Lățime activă 
4 cm. 
Lungime activă 
2.5 cm.
38IMP

48.88 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!
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Fond de ten 
Master Match 
Camouflage
Rezistent la 
transfer. 
Nuanţe semi-
mate care se 
adaptează 
perfect culorii 
pielii. Conține 
pigmenți care 
crează un look 
natural, mat.
30 ml
ID1712

34.88 lei

C
R

Pensulă 
pentru fond 
de ten 
Standelli
Aplicare 
precisă și 
omogenizarea 
fondului de 
ten lichid sau 
a produselor 
cremoase de 
machiaj.
vic0103

19.99 lei

Bază matifiantă 
pentru machiaj 
ORYX by Impala
Textura moale 
oferă tenului o 
finisare catifelată 
în timp ce 
siliciul oferă un 
aspect mat și o 
senzație de piele 
mătăsoasă.
30 ml    29IMP

36.99 lei

Bază pentru 
machiaj 
Prime'n Perfect
Piele fină și 
catifelată. 
Umple liniile 
fine și ridurile. 
Absoarbe 
imediat 
sebumul în 
exces. 
30 ml
ID1817

26.99 lei

Set bureţi cosmetici 
pentru aplicarea 
machiajului
8 bucați și suprafețe 
diferite permit 
flexibilitate și utilizarea 
mai multor culori sau 
produse în același timp. 
Ideale pentru aplicarea 
ușoară a fondului de ten, 
corectorului, fardului 
de obraz sau pudrei. 
Partea subțire, ascuțită 
e destinată zonelor 
mai înguste și mai greu 
accesibile, dar și pentru 
acoperirea și corectarea 
micilor defecte.  Se 
folosesc umede sau 
uscate. Se curăță cu apă 
calduță și șampon după 
fiecare utilizare.
8 buc.     0780390

14.88 lei

3IMP1
Ivory

3IMP2
Shell

3IMP4
Natural 
beige

3IMP6 
Medium 

beige

3IMP3
Nude

WATER
PROOF

Fond de ten 
rezistent la apă
Hidratant, 
pentru ten 
uscat. Formulă 
cremoasă 
îmbogățită 
cu colagen 
si vitamina 
E. Filtrul UV 
protejeaza pielea 
de radiațiile 
UVA si UVB, 
care cauzează 
îmbătrânirea 
prematură.
30 ml    3IMP

23.99 lei

Fond de ten 
rezistent la 
transfer Impala 
24/7 cu SPF15
Acoperire maximă 
fără efect de 
mască. 
Durată de 
menţinere 24h și 
rezistenţă la apă. 
Nu se transferă 
pe haine și are 
un timp scurt de 
uscare.
30 ml     24IMP

10.78 lei

ID1712 
MMC83

Natural Ivory

ID1712 
MMC87
Nude

24IMP02
Sand Beige

24IMP03
Light Ivory

24IMP04
Sand

24IMP07
Tawny

24IMP06
Natural Bronze
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5IMP1
Ivory

5IMP2
Shell

5IMP3
Nude

ID1710 03 
Light

ID1710 07 
Medium

ID1710 05 
Nude

43IMP 21

43IMP 22

43IMP 23

43IMP 24

5000000000000000

Corector iluminator 
Impala Oryx
Datorită micro-pigmenților 
reflectorizanți, pielea este 
instantaneu îmbunătățită 
și foarte luminoasă. Textura 
sa este ușoară și ai nevoie 
doar de o picătură cu 
putere mare de acoperire. 
Recipientul asemănător 
stiloului, asigură utilizarea 
cantității corecte de 
textură, iar pensula mică 
întinde corectorul ușor și 
uniform.
3 ml   41IMP

14.88 lei

vic0780258

vic0780247

0780345

Burete cosmetic 
pentru aplicarea 

machiajului
Ideale pentru aplicarea 

ușoară a fondului de ten, 
a corectorului, fardului 

de obraz sau pudrei. 
Marginile rotungite sunt perfecte pentru 

aplicarea fondului de ten sau pentru 
aplicarea fardului de obraz în timp ce partea 

subțire ascuțită este destinată zonelor mai 
înguste și mai greu accesibile. Poate fi folosit 

umed (machiaj de zi) sau uscat (machiaj de seară).

3.88 lei

50

ANTICEARCĂN

41IMP 1

41IMP 2

41IMP 3

41IMP 4

Anticearcăn lichid 
Sublumiere Photo Edition 
Ascunde cearcănele vizibile. 
Are efect anti-oboseală. 
Oferă luminozitate și 
strălucire.
4 ml      ID1710

23.88 lei

Anticearcăn lichid
Ascunde cearcănele vizibile, 
având un efect anti-oboseală prin 
acţiunea sa răcoritoare. În plus, 
textura sa fină și cremoasă conferă 
luminozitate.
6 ml    5IMP

14.99 lei

Anticearcăn lichid Impala Radiant
Are textură ușoară cu micropigmenți 
care reflectă lumina. Pielea devine 
instant mai luminoasă și mai 
frumoasă. Testat dermatologic si 
oftalmologic.
5ml     43IMP

18.88 lei
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Pensulă pentru fard 
de obraz Standelli
Dimensiune mare, 
extrem de moale și 
delicată, cu margini 
rotunjite, perfectă 
pentru o aplicare 
uniformă a pudrei 
compacte, praf sau 
minerală sau a fardului 
de obraz.   vic0102

19.99 lei

Pensulă evantai 
pentru pudră și fard 
obraz
Pentru a adauga 
nuanțe machiajului, 
aplicare precisă, ușoară, 
aplicare autobronzant, 
difuzare culori prin 
suprapunere, ideală 
pentru pulberi ușoare.
5 x 17 cm     P18

18.99 lei

Pe
pe
ob
Pen
nua
apl
apl
difu
sup
pen
5 x

18

Pudră compactă Vamp 
Femme Fatale
Textura sa mătăsoasă 
lasă o senzație plăcută de 
confort. Rămâne perfect 
invizibilă pe piele datorită 
amestecului său unic de 
pigmenți. Transformă 
reflexia luminii pentru a 
crea o strălucire naturală.
11.5 g     ID1301 VP04

18.88 lei

Fard pentru obraz 
Satin Finish
Textură fină, 
cremoasă, nuanţe 
sidefate și mate. 
Pentru conturare 
trăsături și evidențiere 
pomeți. Conţine 
ingrediente care 
absorb sebumul. 
6.5 g      ID0802 B06

24.88 lei

MACHIAJ RADIANT, 
DE LUNGĂ DURATĂ!

Pudră compactă Bicolor
Maschează perfect ridurile și 
imperfecțiunile pentru că nu 
se strânge, având consistență 
ușoară și catifelată.
14 gr        CA1113

39.88 lei

CA1113 6.5 

Fawn
ten strălucitor

CA1113 5.5

Translucent
Tan-ten diafan

SPRAY PENTRU 
FIXAREA 
MACHIAJULUI
Folosește fixatorul 

de machiaj și vei uita 

de imperfecțiunile 

machiajului cauzate 

de atingeri accidentale 

cu mâna, părul sau 

hainele.

Principiile active extrase 
din mușețel, lavandă, tei 
și hamamelis au grijă ca 
pielea să rămână fină și 
relaxată. 
50ml     42IMP

33.88 lei

TE INTREBI 

CUM SĂ MENȚII 

MACHIAJUL CARE 

CONȚINE PUDRE 

ȘI FARDURI MAI 

MULT TIMP ÎN 

STARE PERFECTĂ?

E SIMPLU!

Pudră compactă Impala
Pudră compactă cu o textură fină și mătăsoasă 
care unifomizează și oferă tenului un aspect mat și 
catifelat.  Tenul rămâne curat, fără tendinţă de acnee. 
Prevăzută cu oglindă și burete pentru aplicare
12 gr      IMP90

19.99 lei

IMP902
Shell

Pensulă 
pentru pudră 
Standelli   
vic0101  

25.99 lei

P
p
S
v

2

IMP903
Light Ivory

IMP904
Sand

IMP905
Natural Beige

PUDRĂ & FARD OBRAZ

51
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PENTRU UN LOOK 
CU ADEVĂRAT 
STRĂLUCITOR!

5252

45IMP1 45IMP2

Pensulă pentru pudră iluminatoare nr. 30
Lungime activă 3 cm. Lățime activă 2 cm

40IMP

17.88 lei

Pudră iluminatoare 
Terracotta
Conține pigmenți auriţi 
care iluminează zonele 
intunecate, reduc 
aspectul de piele obosită, 
revitalizează și imbunătăţesc 
aspectul tenului. Are o 
textură ușoară, oferă un 
efect catifelat și uniform 
și este perfectă pentru 
definirea trăsăturilor feței.
9 g      ID1705 02

42.88 lei

Iluminator stick Impala
Iluminator în 2 nuanțe 
pentru un look radiant! 
Evidențiază obrajii, 
accentuează trăsăturile, 
luminează zona ochilor. 
Prevăzut la unul dintre 
capete cu un burete 
delicat cu textură 
densă, specială, pentru 
uniformizare și aspect 
natural.
8 gr   6IMP 02

22.88 lei

Finisaj subtil pentru strălucire delicată
Fard obraz Jewel Stone perle bronzante
Bronz radiant, unic datorită particulelor reflectorizante și 
nuanțelor subtile. Perle bronzante cu formulă fină, moale, 
sidefată, care se „Vârfesc” ușor pe piele.
ROZ: luminează culoarea pielii;
ALBE: evidențiază zonele înalte ale feței;
maron cald: dau o tentă de bronz delicat.
45IMP

48.88 lei
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IMP101

IMP102

REZISTENTE PÂNĂ LA 24 OREREZISTENTE PÂNĂ LA 12 ORE

ID209 35
Turquoise

ID209 32
Silver

ID209 36
Dark Olive

ID209 37
Purple

ID209 34
Copper Light

ID209 33
Cobalt Blue

ID244 32
Rose Gold

ID244 33
Cool Taupe

ID244 35
Grey Green

ID244 36
Lapis Blue

ID244 37
Charcoal Grey

ID244 38
True Gold

Tuș pleoape lichid 
Wise Metals
6.9 ml     ID209

19.88 lei

Fard de pleoape 
Wise Metals
4.4 ml     ID244

22.88 lei

Cu 

particule 

sidefate și 

efect final 

metalic de 

durată.
Cu 

particule 

străluci-

toare, cu 

efect final 

metalic 

fascinant 

și de 

durată.

FARD PLEOAPE

Pensulă pentru fard pleoape     
Ideală pentru aplicarea și 
combinarea fardurilor 
pe pleoape cât și 
pentru obținerea umbrelor.
14.5 cm     P23

9.99 lei

Fard pleoape 10 culori Impala
Această paletă creată pentru toate tonurile pielii 
conţine culori puternic pigmentate și intens saturate. 
Textură fină, aderență foarte bună, aplicare perfectă. 
Produs în Italia!   10g    IMP10

55.55 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!



54

Fard pleoape 24 de culori 
Impala
Satinate, mate sau strălucitoare. 
Textură luxoasă fină și aderență. 
Pigment intens și aplicare 
perfectă. Produs în Italia.
24g    IMP48

19.58 lei
Pensulă în unghi 
pentru contur Standelli
vic0104

8.99 lei Pensulă pentru fard pleoape 
Standelli    vic0105

9.99 lei

Fard pleoape
21 culori Matt  
Dynamik 
21 g   CA8167

7.28 lei

Fard pleoape 21 culori sidefate 
Dynamik
Nuanțe mate și sidefate.
2 aplicatoare.
CA8111_02

7.28 lei

Set 12 șabloane machiaj pleoape
Ușor de folosit, delicate cu pielea. 
Utile atât pentru începători cât și pentru 
experți în trasarea contururilor, dar și pentru 
definirea de forme și umbre.
Șablonul preferat se decupează pe conturul 
interior, se așază pe zona de machiaj și se 
trasează conturul cu un dermatograf sau tuș 
de pleoape.
lady448

12.88 lei

EVIDENŢIAZĂŢI FRUMUSEŢEA
ÎN ORICE MOMENT AL ZILEI

Accesoriu contur ochi 
Cat Line
Pentru un machiaj perfect 
de fiecare dată. Accesoriu 
util atât începătorilor cât 
și  experţilor în trasarea 
liniilor și contururilor. 
Material: plastic.
lady871

7.99 lei

Paduri 
adezive 

pentru 
machiajul 
perfect al 

ochilor
30 buc.    

lady434

15.87 lei
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IMP220
Soft Pink

IMP236
Nude

IMP219
*nuanţă 
sidefată

IMP218
Sensual Nude

IMP210
Vibrant Coral

IMP202
Burgundy

IMP204
Radiant Raisin

IMP201
Intense Lilac

IMP206
Intense Red

Creion contur pentru ochi rezistent la apă    
IMP3 

11.99 lei
Creion dermatograf Kohl Kajal         IMP081 

9.99 lei
Creion contur buze rezistent la apă
IMP2

12.88 lei

IMP301
Black

IMP302
Dark green

IMP305
Blue glitter

IMP310
Denim glitter

IMP317
Forest-green 

glitter

IMP318
Elegant Brown

IMP303
Turquoise 

glitter

BK301 

Black

BK316 

Green

BK318 
Blue

Creion de ochi 
BROOKLIN   BK

13 .87 lei

16 .88 lei

23IMP 08
Starry 

Night Blue

23IMP 01
Blackened 

Green

23IMP 02
Storm

23IMP 04
Charcoal

23IMP 06
Ink Black

23IMP 09
Cocoa 
Brown

23IMP 10
Gunmetal 

Grey

23IMP 11
Cosmic 
Brown

24
Acum poți sa obții, extrem de simplu, un look intens timp de 

24 de ore, așa cum întotdeauna ți-ai dorit

Creion dermatograf Smoky Effect

1.2 g     37IMP

Rezistent la apă. Persistență 9 ore.
Aplicare delicată catifelată. Vegan, cu 
ulei de Jojoba. Testat dermatologic și 
oftalmologic. Un capăt cu perie pentru 
gene și sprâncene.

Creion dermatograf retractabil ORYX Kajal

23IMP

WATER
PROOF

Formulă 

pentru 

ochi 

sensibili

37IMP 1
Nero

37IMP 3
Olive

37IMP 2
Coffee

6 .99 lei

CREION CONTUR OCHI

Creion mecanic ce nu necesită ascuţire. 
Mina este protejată cu capac, poți lua 
creionul cu tine oriunde. 
Se deschide printr-o simplă răsucire și 
lungimea minei se ajustează automat.
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REZISTENT PÂNĂ LA 24 ORE

TUȘ PLEOAPE

ERE

WATER
PROOF

OCHI SEDUCĂTORI ȘI MAGNIFICI
cu precizie și simplitate

Dipliner 
WATERPROOF 
& Long Lasting
Negru intens și 
de durată.
3 ml
IMP502

20.99 lei

Dipliner 
WATERPROOF 
IMPALA 
Tuș rezistent 
la apă
2.5 ml
IMP501

22.99 lei

Dipliner 
Waterproof 
Day'N'Night
Tuș rezistent 
la apă. 
10 ml
CA2044

39.88 lei

Tuș pentru 
pleoape 

Vinyl 24H
Nu conține 

parabeni, este 
rezistent la apă, 

transpirație și 
se usucă foarte 

repede.
2.5 ml  

IMP508

16.99 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!
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LINII SIGURE ŞI ÎNDRĂZNEŢE
pentru priviri seducătoare

1

2

3

4

EYELINER

Tuș negru 
pentru 
pleoape Black 
& Black
Tuș negru opac 
cu textura 
specială, ce 
nu permite 
întinderea și 
se usucă foarte 
repede.    10 ml   
CA2021

36.88 lei

Tuş mat pentru 
pleoape Matte 
Dipliner
Textura sa specială 
nu permite 
întinderea și se usucă 
foarte repede. Oferă 
un aspect elegant, 
mat. Se aplică ușor 
și precis datorită 
pensulei speciale.     
4 ml     ID1502

14.99 lei

Tuș pentru 
pleoape Fine 
Line 01
Penița subțire 
permite 
aplicarea precisă 
a conturului 
pentru o definire 
intensă, de lungă 
durată a ochilor.
4 ml  IMP04

15.99 lei

3. Cariocă Brooklin 
ultra precisă pentru 
contur ochi   IMP03

13.99 lei

Tuș pentru 
pleoape Deep 
Black Matte Silky 
Touch
Tușul pentru 
pleoape Deep Black 
Matte îți oferă un 
contur interns, 
negru, mat, în timp 
ce penița subțire îți 
permite o aplicare 
precisă. 
6.5 ml   CA2038

36.88 lei
CA1201 04

CA1201 11

Tuş sclipitor Silky Touch 
Glitter Eyeliner
Oferă aspectului tău o notă 
seducătoare cu această mascara 
lichidă cu o formulă inovatoare 
cu cristale strălucitoare.
Formula speciala imbogatita 
cu vitamina B5. Textura sa 
specială nu permite întinderea 
și se usucă foarte repede. Se 
aplica usor și cu precizie datorită 
pensulei speciale.
4.5 ml     CA1201

34.88 lei

TUȘ PLEOAPE

1. Creion 
dermatograf 
retractabil 
MICROMATIC    
IMP01

11.99 lei

2. 
Dermatograf 
dublu: creion 
și burete     
IMP401

14.99 lei

5. Eyeliner cariocă 
Ultimate Shiny & 
Blackest Black
IMP509

15.99 lei

4. Eyeliner cariocă 
IMPALA INTENSE 
Black       IMP506

14.99 lei
6. Eyeliner 
cariocă pentru 
contur ochi Ink 
Liner  ID1201

13.99 lei

5

6
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9 .99 lei

BKEB1  
Black

BKEB3  
Walnut

BKEB4  
Cinnamon

BKEB5
Sweet Nut

BKEB2  
Cedar

MACHIAJ SPRÂNCENE

PENTRU CA PRIVIREA TA 
SĂ SPUNĂ  O POVESTE ÎN 
FIECARE ZI

• Rezistă până la 4 ore fără a se întinde

• Creion retractabil, nu necesită 
ascuțire

• Fără conservanți

• Testat dermatologic și oftalmologic

CREION CONTUR SPRÂNCENE 
RETRACTABIL CU PERIE 
BROOKLIN

EBP1
Mocha

EBP2
German 

Chocolate

EBP3
Hazelnut

EBP4
Cappuccino

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

PUDRĂ CONTUR
SPRÂNCENE
• Extinde conturul 
incomplet
• Definește 
sprâncenele cu fire 
rare
• 92% compoziţie 
minerală
1 g    EBP

21.99 lei
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1EB3
Brown

1EB4
Chestnut

1EB1
Black

1EB6
Dark Grey

1EB5
Blond

CA3038 200 
castani

CA3038 202 
biondo

CREION CONTUR 
SPRÂNCENE
Creion pentru nuanțare și 
periuță pentru definirea 
formei sprâncenelor.
1EB

11.99 lei

FARD CONTUR 
SPRÂNCENE ELITE
Culori naturale pentru un 
look perfect definit.
3 gr     CA3038

32.88 lei

SET ȘABLOANE CONTUR 
SPRÂNCENE PENTRU 
FORME ȘI DIMENSIUNI 
DIFERITE
1. Ordonează firele sprâncenelor; 2. 
Alege șablonul dorit;
3. Aliniază linia punctată cu începutul 
și punctul maxim natural B al 
sprâncenei. Ține presat șablonul pe 
poziția aleasă cu ajutorul degetului 
mare și a celui arătător. Desenează 
jumatate din conturul sprăncenei; 
4. Realiniază șablonul cu finalul 
sprâncenei și conturează și cealaltă 
jumătate.    set 4 șabloane    lady435

7.87 lei
Alege stilul cel mai 
potrivit feţei tale

28IMP01
Ebony

28IMP02
Brunette

28IMP03
Auburn

28IMP04
Blonde

44IMP 601
Ash Brown

44IMP 602
Chestnut

44IMP 603
Blonde

44IMP 604
Deep Brown

44IMP 605
Soft 
Chocolate

44IMP 606
Brunette

44IMP 607
Hazelnut

44IMP 608
Brown Black

Folosește 

această formulă 

rezistentă pe bază 

de ceară, 

care alunecă pe 

piele și scapi de 

petele accidentale 

din timpul 

machiajului.

CREION CONTUR 
SPRÂNCENE 
ORYX RETRAC
TABIL CU PERIE 
SPIRALĂ 
Umpli ușor zonele cu 
fire rare, cu precizie și 
detalii ca ale părului 
natural. Modelezi cu 
peria Spoolie cu fibre 
moi ce pătrund ușor 
printre sprâncene.
0.3g    44IMP

17.88 lei

CARIOCĂ CONTUR 
SPRÂNCENE 
PRECISE BROW 
FILLER
Conturează și 
definește cu precizie. 
Nu se întinde.
Rezistă până la 6h.
28IMP

15.99 lei
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1.  Pensetă 
profesională 
Rose Gold   
vic780305 

16.99 lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Pensetă 
profesională 
neagră   
vic780192

18.88 lei

6. Pensetă 
cap oblic      
vic0780116

9.99 lei

5. Pensetă 
profesională 
cu vârf drept   
0780308

12.88 lei

4. Pensetă 
profesională 
cu vârf înclinat   
0780307

12.88 lei

8. Lame 
pentru tuns 
sprâncenele
2 buc.   
0780182

8.88 lei

3. Pensetă 
profesională
0780193

14.88 lei

2. Pensetă 
profesională 
cu vârf plat tip 
crab
0780178

13.88 lei

9. Pensetă cu vârf înclinat și perie pentru sprâncene
Pensează cele mai fine fire fără să le rupi sau să ciupești pielea. Penseta din oțel 
inoxidabil premium are vârf oblic și tensiune calibrată pentru pensare foarte fină 
și precisă pentru mult timp. Foarte comod într-un singur produs ai și peria pentru 
aranjat sprâncenele.    0780115

20.88 lei
Set gene false cu tuș magnetic
Kit cu 3 perechi Gene False 
Magnetice: aplicator,  eyeliner 
magnetic negru intens rezistent la 
apă, 3 perechi gene false. 
Confort și efect natural,  fără 
senzația de durere, ușor de aplicat, 
nu deteriorează genele naturale 
reutilizabile. 
Genele magnetice sunt destinate 
folosirii zilnice, perioadă îndelungată, 
fără nicio problemă.
3 ml   lady439

75.88 lei

p

ș magnetic
False 
eyeliner 

rezistent la 
se. 

fără 
de aplicat, 

naturale 

estinate 
ndelungată, 

ACCESORII PENTRU SPRÂNCENE

i

Foarfecă 
pentru 
tunderea 
sprâncenelor
0780340

26.88 lei

Ascuţitoare 
dublă
vic0780259

5.99 lei
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Priviri seducătoare, cu siguranţă
FII UNICĂ ȘI SPECIALĂ

24

MASCARA BROOKLIN PANORAMIC 360°
Gene uimitoare zi și noapte! Rimel volumizant care va oferi un 

finisaj panoramic minunat. Gene extrem de negre și strălucitoare 
pentru 24 de ore. Impermeabil.   15 ml   34IMP

15.87 lei
Mascara Long 
Lash 
Dynamik
10 ml
CA8151 LL

20.99 lei

Mascara 
Volum 
XX Dynamik
10 ml    
CA8151 XX

20.99 lei

MASCARA VOLUM 3D MAX DYNAMIK
Dispune de o perie special concepută pentru a 
oferi genelor tale volumul dorit, efect 3D.
10 ml    CA8151 3D

20.99 lei

EFECT 
3D

Mascara 
rezistent la 
apă Perfect 
WATERPROOF
12 ml
ID1408

16.99 lei

Mascara 
Waterproof
Formulă 100% 
rezistentă la 
apă și cu o 
combinaţie 
unică de 
pigmenţi.
8 ml   21IMP     

16.50 lei

Oglindă 
mărire dublă, 
2 feţe 10x şi 
1x, suport
10 cm    
vic780363

25.88 lei

MACHIAJ PENTRU GENE

Oglindă dublă 
pentru poşetă     
vic780310  

14.99 lei

Oglindă 
mărire x10      
780127

16.88 lei
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Esențiale în ritualul 
de frumusețe!

6. Mascara ELEGANCE  
cu aplicator pieptene
O periuță specială 
prevăzută cu pieptene 
asigură o aplicare 
perfectă. Aplicați mai 
întâi mascara cu partea 
cu perii mai scurți, apoi 
definiți cu partea cu 
perii mai lungi 
și mai apropiați.
8 ml    15IMP     

11.99 lei

3. Mascara cu efect de gene 
false WOW
Volum dramatic, finisaj ultra 
negru, efect de gene false!
15 ml    30IMP

2

2. Mascara pentru alungire 
Perfect LASHES-R-LONG
Dimensiuni uimitoare pentru 
genele tale! Perie special 
concepută pentru a conferi 
lungime.
12 ml    ID1407

4. Mascara Curling Volume
Îmbogăţită cu mătase de 
bambus, ulei de avocado, 
miere de albine și ceară 
de carnauba. Cu o periuță 
specială, curbată, genele 
sunt acoperite în totalitate, 
oferindu-le volum 
spectaculos și curbare 
extremă.
15 ml      31IMP

1

2 3 5

7. Mascara Gene 
Lungi Maxim 
Rimel sofisticat 
negru-carbon, 
dotat cu perie 
cu fire speciale 
cu două lungimi 
diferite pentru 
un efect adevărat 
de prelungire a 
genelor.
Rezultat după 
aplicare:
- gene lungi și 
voluminoase, cu o 
curbă fantastică
- flexibil și 
rezistent la 
umiditate.
15 ml   33IMP

17.87 lei

4

1. MASCARA PENTRU VOLUM VIP
Lungime și volum maxim genelor.
Volum și curbare cu mătase de bambus.
20IMP

5. Mascara pentru volum 
Perfect XXL
Perie densă special concepută 
pentru a oferi genelor tale 
volumul mult dorit.
12 ml    ID1406

5

16 .99 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

MACHIAJ GENE

MASCARA
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RUJ HIDRATANT REZISTENT LA APĂ

SHINE ON ME BROOKLIN

Tot ce-ţi poți dori de la un ruj!

BUZE MOI 
ȘI CATIFELATE

4g  IMP115 24 .88 lei

IMP115 01   
Mauve Lust

IMP115 02   
Deep Red

IMP115 03   
Kiss Kiss

IMP115 04   
Cherry Picking

IMP115 07   
Ultra Rich

IMP115 05   
Bright Salmon 
Pink

IMP115 06   
Deep Ruby

IMP115 10   
Cassis

IMP115 11   
Nude

IMP115 12   
Pastel Pink

IMP115 13   
Coffee Mocha

IMP115 14   
Flamingo

IMP115 08   
Honey Dip

IMP115 09  
Fairy Dust

REZISTENT 
LA APĂ

7.88lei 9.88lei

CREION 
CONTUR 
BUZE 
PETALES    
ID1703

CONTUR PRECIS
ȘI REZISTENT

ID1703 75
Leather

ID1703 72
Hemp

ID1703 71
Quick Sand

ID1703 65
Claret

ID1703 55
Brandy Rose

ID1703 53
Pompadur

ID1703 59
Lily

BRK230
Persian Plum

BRK227
Coral Tree

BRK225
Red Robin

BRK224
Cognac

BRK232
Mocha

CREION 
CONTUR 
BUZE 
BROOKLIN
BRK2

Se aplică ușor, cremos și uniform.
Rezistent la apă, culoarea nu pălește fiind extrem de stabilă.



6464

Inovaţia

Smart Oryx

Ruj hidratant

cu Ulei de JOJOBA

36IMP 01  Sangria 36IMP 02  Mahogany 36IMP 03  Cappuccino 36IMP 04  Burgundy 36IMP 05  Redwood 36IMP 06  Indian Red

36IMP 07 Salmon 36IMP 08  Soft Nude 36IMP 09  Amber 36IMP 10 Brown Sugar 36IMP 11  Coral 36IMP 12  Amarant Purple

36IMP 13  Cedar 36IMP 14 Dark Salmon

novaţ

mart Oryx

j hidratant

Ulei de JOJOBA

P 02 Mahogany 36IMP 03  Cappuccino 36IMP 04  Burgundy 36IMP 0

NU ÎNCARCĂ BUZELE

NU PĂTEAZĂ

NU LASĂ URME

BUZE PERFECT HIDRATATE
cu generația modernă de rujuri care conțin 

ulei de jojoba

SE APLICĂ UȘOR, CU ACURATEȚE, 

NU NECESITĂ ASCUȚIRE, SUNT 

PREGĂTITE PENTRU FOLOSIRE

ÎN ORICE MOMENT.

FORMULA VEGANĂ CONŢINE

CELE MAI MODERNE INGREDIENTE

POTRIVITE PENTRU PIELEA 

SENSIBILĂ

Ruj cu persistență îndelungată 
Smart Oryx     1.4 g     36IMP

21 .88 lei

36IMP 04  Burgundy
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LIVRARE GRATUITĂ

CELE MAI MARI BONUSURI

CÂȘTIGI CU  LADY’S!
Afacerea ta - Magazinul tău de cosmetice

www.ladys.ro

NOI LIVRĂM - TU CÂȘTIGI BONUS ȘI DISCOUNT!

2000 DE COSMETICE DE CALITATE

CELE MAI MARI DISCOUNTURI

CADOURI LA FIECARE COMANDĂ

75 DE PARFUMURI

TESTEAZĂ-LE!

65
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AI MAGAZINUL PROPRIU DE COSMETICE
TU PROMOVEZI NOI LIVRĂM

COMANDĂ CU PRIETENELE
Cumpărați împreună pentru discount mai mare

Ai cele mai mari discounturi, în funcție de valoarea comenzii!

DISCOUNT

90 lei

5%

133 lei

10%

200 lei

25%

350 lei

30%

500 lei

35%

(preț 
de catalog)

pentru 
comenzi 

peste

COMANDĂ MAI MARE

DISCOUNT MAI MARE

10% suplimentar

pentru CLIENȚII PREMIUM

ladys.ro/afacere

Client
Premium

42%
discount

click
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CÂȘTIGI
SIMPLU RAPID CONSTANT

RECOMANDĂ LADY’S

CÂȘTIGI

10%
din cumpărăturile prietenelor

ÎN PLUS CÂȘTIGI 

SUPLIMENTAR

pe 4 nivele

6767

CLIENT CLIENT AFILIAT

AFILIAT CLIENT CLIENT

CLIENT CLIENT AFILIAT

CLIENT CLIENT CLIENT

AFILIAT

Și TU poţi să 
fii un afiliat de

SUCCES

NIVEL 1 
10%

NIVEL 2
5%

NIVEL 3
2,5%

NIVEL 4
1,25%
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RECOMANDĂ LADYS.RO

Trimite catalogul online 

și adună cât mai multe 

comenzi

catalog.ladys.ro

68

www.ladys.ro

Alătură-te Lady’s, 

înscrie-te acum!

ÎNSCRIE-TE:

PROMOVEAZĂ-ȚI magazinul pe toate canalele

TikTok Watsapp Insta FB Youtube

PROMOVEZI ONLINE SAU OFFLINE CUM VREI TU

ladys.ro/afacere
vezi imediat cât ai câștigat

Te voi ajuta cu plăcere!

Sunt

contactează-mă la

sau la

înscrie-te cu codul meu
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ID1601 606
Chantilly

ID1601 609
Wewak

ID1601 611
Old Rose

ID1601 612
Mauve Taupe

ID1601 613
Cadillac

ID1601 614
Cashmere

ID1601 615
Harley 
Davidson 
Orange

ID1601 601
Rose

ID1601 602
Carissma

ID1601 605
Cinnabar

ID1601 616
Twilight

ID1601 618
Clasic Rose

ID1601 619
Selago

ID1601 623
Cupid

ID1601 609
Wewak

Ruj de buze mat 

rezistent la transfer 

5.5 ml     ID1601

24 .88 lei

Ruj Velvet 
Matte Cream

REZISTENT LA TRANSFER

69

REZISTENŢĂ 
ÎNDELUNGATĂ

FINISAJ 
MAT

TEXTURĂ 
LICHIDĂ

NUANŢE 
BOGAT 
PIGMENTATE

HIDRATARE 
INTENSĂ

Pentru că 
iubeşti
produsele cu efect 
de lungă durată
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CA2033 20 
Latte Fever

CA2033 19 
Tender Guava

CA2033 18 
Raspberry

CA2033 17 
Toffee

CA2033 15
Cardinal Purple

CA2033 12 
Natural Lip

CA2033 11
Sandy Look

CA2033 10 
Red Velvet

CA2033 09
Hot Red

CA2033 01 
Rose Glacier

CA2033 02 
Vibrant Coral

CA2033 07
Carmine

CA2033 05
Raspberry Sorbet

CA2033 04
Silky Nude

CA2033 03 
Soft Pink

CA
20

33
 2

0 
   L

at
te

 F
ev

er

Ruj de buze lichid, hidratant, 

rezistent la transfer, în nuanțe 

mate, elegante! 

Cu siguranță nu vei trece 

neobservată!

Mademoiselle 
day'n'night
Finisare mată, buze senzuale 
zi şi noapte

70

Ruj de buze lichid mat

5 ml   CA2033

39 .88 lei
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IMP62126   Cinnabar

IMP62105
Petite Orchid

IMP62116
Sorbus

IMP62120
Bouquet

IMP62121
Crail

IMP62126
Cinnabar

IMP62106
French Lilac

IMP62108
Bourbon

IMP62109
Solid Pink

IMP62125
Turkish Rose

IMP62130
Petite Orchid

NUANŢE 
MATE

RUJURI  
CREMOASE

REZISTENTE 
LA TRANSFER

Textură cremoasă și culori 
intense într-un ruj rezistent 

la transfer.

RUJ REZISTENŢĂ ÎNDELUNGATĂ IMPALA
4 gr   IMP62

21 .99 lei

NUANŢE   
STRĂLUCITOARE

IMP62115
Brandy Punch

IMP62119
Pink Flare

RUJ MAT REZISTENT LA TRANSFER 
ISABELLE DUPONT SATIN MATTE
4.5 ml     ID1810

26.88 lei

Textură 
cremoasă, 
mătăsoasă. 
Aplicare 
precisă și 
rapidă cu 
aplicatorul 
în formă 
de vârf de 
săgeată.

ID
18

10
 S

M
45

   
Ru

by

ID1810 SM50
Watermelon

ID1810 SM47
Plum

ID1810 SM45
Ruby

ID1810 SM44
Carmine

ID1810 SM41
Rosewood

ID1810 SM49
Maple

ID1810 SM46
Burgundy

ID1810 SM42
Espresso

ID1810 SM48
Cinnabar
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35IMP 215
Dusty Pink

35IMP 214
Delicate Rose

Pink

35IMP 219
Ruby Red

35IMP 220
Mocha Pink

35IMP 223
Cassis

35IMP 224
Solid Peach

35IMP 212
Brick Red

35IMP 213
Soft Burgundy

35IMP 205
Blackberry

Night

35IMP 204
Raspberry 

Dream

35IMP 208
Sparkle Rose

35IMP 202
Red Cherry

35IMP 209
Plum Passion

35IMP 218
Atomic 

Tangerine

35IMP 227
Crimson 

Strawberry

35IMP 201
Mauve Pink

RUJ DE BUZE 
MATTE LIPPY 
CREAM
Rezistent până la 
12 ore. Ambalaj mic 
și cochet pe care îl 
poți folosi discret în 
orice împrejurare. 
Textură cremoasă 
și ușoară. Acoperire 
mare.
3 ml     ID124

14.88 lei

ID124 05
Red Chestnut

ID124 06
Cognac

ID124 08
Wine Berry

ID1709 06
Thatch

CREION CONTUR BUZE RETRACTABIL 
HOT CLIMATE ORYX 
Formulă rezistentă la temperaturile ridicate ale verii!
Printr-o simplă răsucire ai mereu la dispoziție 

mină nouă, gata pentru a fi aplicată.

3.5g    35IMP

12.88 lei

RUJ DE BUZE 
MAT CREMOS 
CREAMY MATTE
Are o structură 
moale, hidratantă 
și o culoare mată 
perfectă! Capacul 
este prevăzut cu 
magnet pentru a 
nu se deschide în 
poșetă!
4.2 g  ID1709

29.88 lei

BUZE SENZUALE, 
RAPID ȘI SIGUR

ID1709 01
Ferra

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

Tratament 
pentru buze în 
2 pasi, scrub şi 
mască
Pasul 1: exfoliere 
cu zmeură. Pasul 
2: mască pentru 
buze ultra-
hidratantă cu 
colagen și acid 
hialuronic.
15 ml    vic771200

13.88 lei
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22IMP13
Raspberry

22IMP04
Mauve Dust

22IMP05
Latte Fever

22IMP06
Cardinal Purple

22IMP08
Delicate Amber

22IMP09
Solid Coral

22IMP02
Cocoa Break

22IMP10
Deep Soft Pink

22IMP11
Buble Gum

22IMP15
Red Alert

RUJ CREION IMPALA MATT
22IMP

16.99 lei

ASPECT MAT

EFECT INCREDIBIL 

"ATINGERE DE CATIFEA"

Compoziții cremoase, culori intense şi strălucire de invidiat!
RUJ 
HIDRATANT 
SILKY TOUCH
4.5 gr   CA1161

37.88 lei

CA
11

61
 6

10
   

Lo
ve

ly
 C

he
rr

y

HIDRATARE 
INTENSĂ, 
COLORARE 
DELICATĂ

N
U

A
N

Ţ
E   M

A
T

E

CA1161 602
Pretty in pink

CA1161 610 
Lovely Cherry

CA1161 633 
Perfect Nude

N
U

A
N

ŢE   STRĂ
LU

CITO
A

RE

CA1161 611
Creamy Melon

CA1161 614 
Gorgeous Guava

CA1161 617 
Sparkling Mauve

LUCIU PENTRU BUZE 
BROOKLIN
Varietate mare de nuanțe. 
Formulă cu parfum dulce tutti-frutti 
care hidratează și catifelează buzele. 
Conţine vitamina E și filtru UV.
6 ml      BIC

11.99 lei

B
IC

15

Balsam 
pentru buze 
cu ulei 
din seminţe 
de struguri 
BF5036

Balsam 
Rose 
pentru 
buze 
BF819   

Balsam 
hidratant 
Hydra 
pentru 
buze
BF5029

BALSAM PENTRU BUZE 
MOI ȘI STRĂLUCITOARE

BUZE ULTRA LUCIOASE

5 .99 lei
4 ml  

BIC4

BIC9

BIC15

BIC20

BIC31

BIC21

BIC25
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8 .88 lei

ID1302 112
Soft Hielo

ID1302 003
Shiny White

ID1302 106
Deep Crimson

ID1302 107
Dark Cherry

ID1302 012
Petite Orchid

ID1302 044
Elf Green

ID1302 056
Earrls Green

ID1302 105
Havana

ID1302 069
Disco

ID1302 082
Mandy

BRK38
Gorgeous

Guava

BRK26
Pavement

Gray

BRK34
Fiery Red

BRK25
Toast

BRK22
Pearly
Kobi

BRK1
Celeste

BRK2
Black

BRK7
Chatelle

BRK10
Pink

BRK13
Light
Blue

BRK12
Turkish Rose

BRK14
Fire Brick

BRK16
French 

Lilac

BRK18
Tana

BRK3
White
Rock

BRK5
Blush

BRK27
Shiraz

BRK24
Quick 
Sand

BRK21
Violet Dream

BRK28
Red Oxide

BRK39
Cabaret

BRK37
Manatee

BRKfrench6
Baby Pink

BRK9
Burnt 

Crimson

74

Lac de unghii

Lac de unghii 

BROOKLIN  

12 ml  BRK

PENTRU CĂ MERIŢI 
O MANICHIURĂ 

CA DE SALON 
ÎN FIECARE ZI

• Pensulă plată

• Culoare intensă

• Uscare rapidă

• Aplicare ușoară și culori 

ultra rezistente

• Rezistență îndelungată

Lac de unghii 

1st

12 ml   ID1302
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Lac de unghii 

SILKY TOUCH

14 ml   CA1100G

POATE FI FOLOSITĂ 

SINGURĂ, OFERIND 

STRĂLUCIRE ÎN 

DIFERITE FORME ȘI 

CULORI. SAU POATE 

FI ULUITOARE 

DACĂ O APLICI PE 

DIFERITE ZONE ALE 

UNGHIEI, PESTE 

CARE AI APLICAT 

DEJA UN STAT DE 

OJĂ INCOLORĂ SAU 

COLORATĂ.

STRĂLUCIRE 
ULUITOARE

MAT SOFISTICAT, 
CLASIC

CA1100M 414
Orchid Cashmere

CA1100M 413
Beautiful Coral

CA1100M 405
Perfect Beige

CA1100M 415
Tempting Violet

CA1100M 407
Rosy Brown

ÎNVĂLUIE 

UNGHIILE 

ÎNTR-O 

CULOARE MATĂ, 

CU UN FINISH 

CATIFELAT. 

NUANȚELE 

REZISTĂ PE 

UNGHII FĂRĂ SĂ 

SE DETERIOREZE 

TIMP DE 5 ZILE.

Lac de unghii 

SILKY TOUCH

14 ml   CA1100

15 .88 lei

Lac de unghii 

SILKY TOUCH

14 ml   CA1100M

CA1100G 751
Perano

CA1100G 755
Geometry 
Wisper

CA1100G 763
Sparkling Grey

LUCIOS 
SPECTACULOS

CA1100 79 
Red Love

CA1100 81
Deep Red

CA1100 421
Divine Nude

CA1100 423
Turquoise

CA1100 428
Indigo

CA1100 249
Deluxe

CA1100 331
Chick

CA1100 405
Pearly Pearl

CA1100 408
Truly Naked

CA1100 415
Real Red

CA1100 404
Love Beige

CA1100 409
Orchid Splash

CA1100 R01
Echo Blue

CA1100 R02
Kimberly Blue

0G 75151

Ulei pentru uscare rapidă 
50 ml   cami59

17.88 lei

ei

100G 755

63
y

75
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LAC DE UNGHII IMPALA EXPERT
12 ml    EXP

EX
P

39
   

 S
an

gr
ia

EX
P

39
   

 S
a

EXP24
Rust

EXP31
Alb 

sidefat

EXP33
Lusty

EXP34
Fire

N
U

A
N

Ț
E

 S
ID

E
F

A
T

E

EXP37
Royal

EXP40
Silver Swan

NUANŢE VII,
LACURI
REZISTENTE
ȘI STRĂLUCITOARE Lac de unghii 

IMPALA SNOW

12 ml   SNOW

snow1 
glittere
argintii
și mov

snow6 
buline 

roșii,
argintii și
inimioare 

argintii

snow7 
glittere
argintii 
și aurii

snow8 
buline 
roșii și 

glittere 
argintii

snow9 
buline 

albastre 
și negre

Lac cu particule 
strălucitoare sferic-
hexagonale, care 
asigură reflexie 
tridimensională. 
Formulă fară 
formaldehidă. 
Bază transparentă 

Particule 

MAXI!

9 .88 lei

MANICHIURĂ 

SPECTACULOASĂ

în finisaje diferite

sn
ow

8

10 .88 lei

EXP29
Mandarian 

Orange

EXP30
Monarh

EXP32
Old Brick

EXP35
Oriental Pink

EXP38
Black

EXP39
Sangria

EXP2
Medium 
Carmine

EXP3
 Red Oxide

EXP4
Valencia

EXP6
Fire Brick

EXP8
Twitter 
Azure

76666

EXP11
Pale Taupe

EXP1
EXP15

Bordeaux

EXP23
Mexican Red

EXP26
Blackberry

EXP16
Tuscany

EXP19
Medium 

Wood

EXP28
Blackcurrant

EXP27
Falu Red

ng
ria

76
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12 ml x 3     

ID1001

LAC DE UNGHII  NUDE
12 ml   ID1711

În numai 3 pași simpli,  poţi crea o 
manichiură franţuzească sofisticată, 
naturală.
Formula specială permite evidenţierea tonului natural al pielii și crearea 
unui aspect elegant pentru orice ocazie. 
Kitul conţine 3 lacuri de unghii de 12 ml, lac alb, lac colorat natural și lac 
transparent, întăritor, plus 52 benzi adezive și manualul de instrucțiuni.

ID
10

01
 F

M
52

ID
10

01
 F

M
54

UNGHII ÎNGRIJITE

netede și lucioase!

Kit Manichiură franţuzească Salon Experts

ID1711 N07 
Regina

ID1711 N09 
Polvere

ID1711 N14 
Latte

ID1711 N06 
Grande

28 .88 lei

9 .88 lei

Elegață, distincție și 

rafinament cu noile 

lacuri de unghii Nude

14 

FORFECUŢĂ 
CLASICĂ PENTRU 

CUTICULE
Vârful foarte ascuțit 

și subtire ajută la 
îndepărtarea ușoară a 

cuticulelor.
kimio924

11.99 lei

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

INSTRUMENT 
PENTRU MODELAREA 

CUTICULELOR
Împingător profesional de 

cuticule cu două fețe din oțel 
inoxidabil de înaltă calitate.

Potrivit atât pentru 
îndepartarea si modelarea 

cuticulelor din jurul unghiei, cât 
și pentru îndepartarea lacului 

de gel dupa pre-tratamentul cu 
demachiant. 

Datorită designului special cu 
o suprafața în relief la mijloc, 

oferă o prindere ușoară și 
previne alunecarea.

0780620

14.99 lei
77
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TRATAMENTE PENTRU 
UNGHII TARI ȘI SĂNĂTOASE

12 .88 lei
12 ml   

PRODUSE DE PROVENIENŢĂ GERMANĂ ȘI FRANCEZĂ!

Îndepărtarea
cuticulelor

IM1

Gloss intensificare 
strălucire lac 

unghii 
GLOSS FOCUS 

IM9

Întăritor 
pentru 
unghii

IM3

3. Lac protector pentru 
recuperarea culorii 
naturale
Pentru aspect sănătos, 
limitează îngălbenirea 
unghiilor des supuse lăcuirii!
Se aplică pe unghiile finisate 
și fără urme de praf.
Formează un strat protector 
lucios. Suplimentează 
cu încă două zile durata 
normală de rezistenţă a 
lacului pe unghii. 
Lacul de unghii se aplică 
peste lacul protector, după 
ce acesta s-a uscat complet.
IM4

4. Întăritor pentru unghii 
Nano Ceramic
Unghii mai sănătoase cu 
luciu profund și durabil.
Particulele microscopice 
de ceramică reconstruiesc 
structura interioară a 
unghiei și îi redescoperă 
frumusețea exterioară. 
Îmbunătățește aderența 
lacului pe unghii pentru 
rezultate de lungă durată. 
Protejează smalțul unghiilor 
împotriva uzurii. Nu-ți refuza 
placerea de a avea unghii 
lungi și frumoase.
IM10

5. Întăritor pentru unghii Tripple 5
5 beneficii pentru unghii:
1. Întărirea cheratinei - scăderea fragilității
2. Prevenirea ruperii - unghii mai puțin casante
3. Protecție - unghiile se despică mai puțin
4. Aspect minunat – unghiile sunt strălucitoare
5. Îmbunătățirea stării generale a unghiei

Complex de 5 vitamine (derivat A, B5, C, E și 
F) cu proprietăți hidratante, antioxidante, de 
stimulare a cheratinei.

5 extracte botanice (aloe, lămâie, ginseng, 
struguri și rodie) acționează hrănitor, 
revitalizant și strălucitor.

Ca tratament: Aplicați două straturi de TRIPPLE 
5 pentru a crește fiecare dintre cele 5 beneficii, 
de două ori pe săptămână. Ca strat de bază: 
Aplicați un strat de TRIPPLE 5 sub oja preferată.

IM17

Tratament 
unghii 

CALCIUM 
GEL 

IM12

Soluţie pentru 
uscarea 

rapidă a lacului 
de unghii 

IM15

Tratament 
pentru

unghii 3 în 1
Hardener 

IM2
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Lac împotriva 
roaderii unghiilor 
7.5 ml  CA1512

13.88 lei

Dizolvant ojă 
110 ml 
cami26

9.88 lei

Dizolvant
 fără acetonă
75 ml   cami307

14.88 lei

ÎNTĂRITOR 
PENTRU UNGHII
14  ml   CA1143

15.88 lei

Unghieră mare
Prevazută și cu 
compartiment de 
acumulare a resturilor 
de unghii tăiate. 
Material: inox și 
plastic alb.
vic0780101

6.99 lei

Unghieră mică
Dimensiuni: 5x1cm
vic0780100

10.88 lei

Unghieră Maxi cu 
suprafaţă de silicon 
aderentă
Dimensiuni: 8x1.2cm.
780187

13.88 lei

ACCESORII
pentru unghii

Unghieră
Aplicație cauciucată 
neagră. Dimensiuni:
1,2 x 0,7 x 5,5 cm
vic0780102

11.88 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

Unghiile casante sau deteriorate sunt 
fortifiate cu ajutorul acestui întăritor

Unghiile sunt protejate 

de deteriorările 

ulterioare, sunt mai tari 

și au un aspect vizibil 

mai sănătos.

79
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EXPERTUL TĂU ÎN 
ACCESORII PENTRU UNGHII

Clește pentru 
unghii și cuticule
Accesoriu de calitate din inox, 
pentru manichiură si pedichiură 
profesionale. Ideal pentru îngrijirea 
unghiilor de la picioare și unghiilor 
neuniforme, groase, deteriorate, 
încarnate, sau cu diverse alte 
afecțiuni.   0780337

31.88 lei

FORFECUŢĂ CU 
VÂRF SUBŢIRE 
PENTRU 
ÎNDEPĂRTAREA 
PIELIŢELOR     
vic0780103

9.88 lei Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

Forfecuţă pentru 
unghii din oțel 
inoxidabil
kimio923

14.99 lei

Clește pentru 
unghii și cuticule
Material inox.
Lungime: 9 cm.
kimio918

18.88 lei
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Calitate profesională la un preț accesibil

Pasul 1

FIN
ISAREA 

FO
RM

EI 

SU
PRAFEȚEI

Pasul 2

ȘLEFU
IREA 

PÂN
Ă LA 

LU
CIU

Pilă bloc profesională pentru finisarea 
unghiilor
9x4cm   780113

9.99 lei

Instrument îndepărtat cuticule
11 cm    vic0780135

4.99 lei

Pilă pentru unghii pe hârtie japoneză
Granulație 100/100 pe hârtie japoneză              
vic0780171

6.88 lei

Pilă pentru unghii 150-180 microni
Ideală pentru obţinerea unor unghii 
delicate.
vic0780134

6.88 lei

Pilă pentru unghii metalică
Dimensiuni:15.5 x1 cm.    
kimio920

12.99 lei

Instrument metalic pentru cuticule
Lungime: 12.5 cm
kimio921

7.99 lei

Pilă şi instrument pentru cuticule
Previne crăparea și despicarea unghiilor. 
Lungime: 11 cm.
lady960

5.99 lei

ASPECT ÎNGRIJIT ȘI MANICHIURĂ IMPECABILĂ FĂRĂ A MAI MERGE LA CABINETUL COSMETIC

Distanţier pedichiură
Împiedică atingerea unghiilor între ele 
în timpul aplicării lacului de unghii.
Burete, 9.5cm x 3cm
2 buc     vic0780139

4.99 lei
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Healthy Life

82

Viaţa ta e mai ușoară și mai plăcută 

cu gama de creme terapeutice 

Herbal Kraft
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Herbal Kraft    500 ml 32 .88 lei
83

CALMEAZĂ INSTANTANEU DURERILE REUMATICE, 
MUSCULARE  ŞI ARTICULARE!

Gel antireumatic Puterea calului

Combinaţia specială de mentol, camfor și 
extract din plante medicinale stimulează 
și revitalizează rapid mușchii obosiţi și 
suprasolicitati, ameliorează contracția 
dureroasă a mușchilor gâtului, calmează 
durerile cauzate de artrită si tulburările 
circulaţiei periferice, imbunătățește 
mobilitatea. 
Gelul oferă un efect răcoritor și calmant, 
resimțit la câteva minute după aplicare.

HK19

Cremă antireumatică Puterea calului

Combinaţia specială de extract din plante 
medicinale calmează instantaneu durerile 
reumatice, musculare și articulare, ajută 
la diminuarea artritei, crește mobilitatea 
articulaţiilor, reglează circulaţia periferică. 
Prin ingredientele sale active din plante, 
crema antireumatică Puterea Calului 
este recomandată pentru efectele sale 
benefice în special după efort fizic crescut 
sau exerciţiu fizic.

HK18

Remedii Naturiste

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

EFECT racoritor
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Herbal Kraft    500 ml 34 .88 lei
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STIMULEAZĂ CIRCULAŢIA 
SANGUINĂ, ÎMBUNĂTĂŢESC 
FUNCŢIONAREA ȘI 
REGENERAREA CELULARĂ 
ȘI CALMEAZĂ DURERILE ȘI 
INFLAMAŢIILE ARTICULARE 

fără parabeni!

EFECT incalzireTTTTTTTTTTTTTTTTTTDE

Gel antireumatic Puterea 
calului cu ardei iute
Este indicat pentru calmarea 
durerilor de spate, mușchi 
și picioare, contribuind la 
reducerea febrei musculare și 
a durerilor musculare. Ajută la 
ameliorarea artritei, nevritei, la 
eliminarea umflăturilor, dar și 
în cazul varicelor. Extractul de 
ardei iute stimulează circulația 
sângelui oferind un efect plăcut 
de încălzire la nivelul pielii. 
Poate fi utilizat în prealabil 
activităților sportive având rol 
de încălzire a mușchilor.
HK20

Cremă pentru varice cu castane 
sălbatice 

Crema cu extract de castane sălbatice 
este recomandată pentru tratarea 
simptomelor incomode datorate 
inflamațiilor venoase, a hematoamelor, 
precum și pentru îngrijirea picioarelor 
obosite, tensionate. Extractul de castane 
sălbatice este recunoscut pentru 
conţinutul său bogat în substanţe care 
acţionează asupra vaselor de sânge, 
asupra sistemului nervos și a celui 
muscular. Calmează durerea provocată 
de varice sau oboseală, are acţiune 
antiinflamatoare și ajută la regenerarea 
pielii aspre, crăpate. 
HK17

Gel antireumatic Puterea 
calului cu nămol sapropelic
Nămolul îmbunătățește 
funcționarea și regenerarea 
celulară, activează circulația 
sangvină revigorând tonusul 
muscular și mobilitatea 
articulațiilor. Extractul de 
mentă revigorează pielea, 
îmbunătățește circulația 
periferică. Eucaliptul este 
important în tratarea artritei. 
Stimulează și regenerează 
țesuturile, este anti-
inflamator, relaxează mușchii 
încordați și articulațiile.
HK21
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Cele mai dorite creme terapeutice într-un pachet unic

Set Herbal Kraft 

Multi Therapy

Set Herbal Kraft 

Multi Therapy

SSSSSSSSSSSSSeeeettttt HHHHHHHHeeeSSSSSSSeetttt HHHHHHeeeeerrrbbbbbbbbaaallllllll KKKKKKKrrrraaaafffffffffftttttttttttt eeerrbbbbbbbaaaallllll KKKKKKrrrraaaafffffffttttttt

ppyyyyyyyyyyyyyMMMMMMMMMMMMMMuuuuuuullllltttttttMMMMMMMuuuuullllltttttiiiii TTTTTThhhhhhheeeeeerrrraaaaapppppppppppyyyyyyyyyyyyiiii TTTThhhhheeeerrrraaaappppppyyyyyyy

Set Herbal Kraft 

Multi Therapy

3. Extract de castane sălbatice 
care ajută circulația venoasă a 
picioarelor și menține piciorul 
sănătos
Cremă pentru varice cu 
castane sălbatice

1. Extracte din plante 
medicinale cu camfor și 
mentol cu efect calmant și 
răcoritor
Gel antireumatic Puterea 
calului

2. Extract de ardei iute cu 
efect placut de incalzire 
scade durerea musculară 
sau de la artrită
Gel antireumatic Puterea 
calului cu ardei iute

4. Nămol din Marea Moartă, 
eucalipt și mentă stimulează 
circulația periferică și reduce 
inflamația
Gel antireumatic Puterea 
calului cu nămol sapropelic

1

2

4

Set Herbal Kraft Multi Therapy HK36   4 x 70 ml 62 .88 lei

3

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

85
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Amestec concentrat de uleiuri volatile 
și extracte din 12 plante medicinale ce 
reduc simptomele dureroase datorate 
vârstei sau suprasolicitărilor, mărind 
calitatea vieţii.

Balsam intensiv analgezic și antiinflamator din 

12 plante medicinale Complex Balm    HK25   100 ml 17 .88 lei

Conține: arnică montană, castane sălbatice, uree, gălbenele, floarea soarelui, aloe vera, mușetel, 
turmenic, ulei esenţial de pin, ulei de eucalipt, ulei de mentă și rozmarin.

Recunoscut pentru 
proprietățile 
analgezice și 
antiinflamatoare, 
atenuează roșeaţa 
tegumentară, pruritul, 
durerile cauzate de 
reumatism și artrită.

Cremă intensiv reparatoare cu Arnică montană

HK29   100 ml 23 .88 lei
86

Antiseptică, 
antiinflamatoare, 
reparatoare. Accelerează 
vindecarea țesuturilor cu 
acţiune

calmantă la nivel 
muscular și articular. 

Ajută la refacerea în 
caz de: loviri, vânătăi, 
entorse, luxații, fracturi 
închise, înțepături.

INTENSIVE
Remedii Naturiste

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!
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Cremă antireumatică, antiseptică și antiinflamatoare cu 

gheara dracului, arnica și tătăneasă Intense Rheuma

HK24    100 ml 19 .88 lei
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Extractul de gheara dracului ajută la calmarea 
și reducerea inflamaţiilor, calmarea durerilor 
musculare sau reumatismale și stimularea circulaţiei.

Cremă intensiv anti-durere cu tătăneasă

HK30   100 ml 23 .88 lei
87

Antiinflamatoare și analgezică 
ajută la ameliorarea durerilor 
musculare sau articulare.

Ideală în caz de contuzii, hema-
toame, inflamații musculare și 
articulare, însă poate fi folosită 
și pentru regenerarea țesutului 
osos.

Tătăneasa are acţiune cicatrizan-
tă, remineralizantă, hemostatică, 
regenerantă, antiinflamatorie.

Arnica montană este utilă pentru efectele 
sale antiseptice, antiinflamatorii, 
cicatrizante, are acţiune calmantă la nivel 
muscular și articular și reface zonele 
afectate de lovituri (vânătăi, entorse, 
luxaţii). 

REDUCE INFLAMAŢIILE, CALMEAZĂ DURERILE REUMATICE, 
MUSCULARE ŞI ARTICULARE

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!
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Se absoarbe ușor, ajută la prevenirea instalării celulitei 
și, în cazul existenței acesteia, contribuie la îndepărtarea 
ei. Extractul de ceai verde și acetil carnitină intensifică 
arderile grăsimilor în timp ce cofeina, mentolul și uleiul 
de rozmarin stimulează circulația sanguină capilară, 
împiedicând astfel formarea celulitei.

Masajul regulat, de 2 ori pe zi ajută la activarea 
proceselor de ardere a grăsimilor, stimuleaza pierderea 
celulelor adipoase și încetinește stocarea de celule 
adipoase noi.

250 ml    HK23

23.88 lei

REPARĂ PIELEA ȘI 
CALMEAZĂ IRITAŢIILE

500 ml    HK33

35.88 lei

Extractul de gălbenele scade inflamația și 
poate ajuta la îmbunătățirea tenului acneic. 
Ajută vindecarea, hidratează pielea uscată și 
calmează iritațiile. Utilă pentru protecţia la 
ger, vânt sau soare.

Cremă reparatoare cu gălbenele

fără parabeni!
Remedii Naturiste

Cremă anticelulitică cu Cafea și Ceai Verde

HK27    200 ml 39 .88 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

Compusul resveratrol regăsit în frunzele de 
struguri roșii este indicat pentru îmbunătăţirea 
circulaţiei periferice și creșterea mobilității 
articulațiilor, ajutând astfel la relaxarea și 
calmarea picioarelor obosite.
Vindecă rănile mici și crăpăturile picioarelor, 
lăsând pielea hidratată și protejată. Reglează 
transpiraţia și umiditatea pielii, previne 
apariţia și dezvoltarea micozelor dezinfectând 
suprafața picioarelor.

 ÎMBUNĂTĂŢEȘTE CIRCULAŢIA PERIFERICĂ 
ȘI CREȘTE MOBILITATEA ARTICULAŢIILOR

Cremă pentru îmbunătăţirea circulaţiei cu 
viţă de vie

250 ml    
HK22     

22.88 lei



89
Creme terapeutice    100 ml 17 .88 lei

1. CREMĂ PENTRU ÎNGRIJIREA 
INTENSIVĂ A CĂLCÂIELOR CRĂPATE 
CU UREE ȘI EXTRACT DE CEAI VERDE 

Utilă mai ales pentru piele foarte 
uscată, crăpată sau îngroșată.
Ureea menţine hidratarea pielii și 
stimulează circulaţia sanguină.

Previne apariţia bătăturilor 
inestetice de pe călcâie,
coate, genunchi.

HK37

2. Cremă cu rozmarin 
și tătăneasă pentru 
recuperare după 
efort fizic
Are efect 
antiinflamator, 
ajută la calmarea 
durerilor musculare 
datorate oboselii 
sau afecțiunilor 
reumatismale la nivelul 
mâinilor și picioarelor.
Masajul cu această 
cremă este util în 
cazul afecţiunilor 
care provoacă durere 
(elongații, luxații, 
crampe musculare), 
oferind o mai mare 
mobilitate și o senzaţie 
de răcorire și relaxare. 
Potrivită pentru 
îngrijirea zilnică! 
Absorbție rapidă!
HK38

3. Cremă SOS pentru îngrijirea intensivă a 
mâinilor crăpate 
Folosește-o zilnic și menține hidratarea 
pielii, datorită ureei care ajută pielea să nu se 
deshidrateze.
Pielea astfel protejată e mai fină și mai netedă.
HK39

4. Cremă anti-iritare hidratantă cu aloe 
Folosești crema hidratantă cu aloe și ai 
încredere în tine cu pielea frumoasă și 
catifelată! Nu mai vrei crăpături, usturimi 
sau piele înroșită.
Potrivită pentru tot corpul.
HK40

5. Gel cu camfor 
si mentol
Recomandat 
sportivilor și celor 
care fac muncă 
fizică intensă, 
ca o alternativă 
la aplicarea 
compreselor cu 
gheață pe părțile 
corpului intens 
solicitate.
HK41

Creme Terapeutice

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

2 3 4 5
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Henna

HT9
Aubergine

HT3
Copper Red

HT7
Natural Black

HT5
Chestnut

HT1
Silver Blonde

HT10
Natural Brown

HT4
Morello

HT2
Cappuccino

HT8
Fire red

HT6
Chocolate

Cremă nutritivă pe bază de Henna
Crema este o combinație specială de ulei de măsline, extract de 
henna, argilă albă și vitamina F.
Se recomandă pentru: • Toate tipurile de păr cu tendință de 
ingrășare; • Curătarea profundă a scalpului; 
• Normalizarea secreției de sebum; • Procedurile de detoxifiere 
a părului; • Recondiționarea părului deteriorat în urma vopsirilor 
repetate și a tratamentelor chimice.
75 ml      HT0

14.88 lei

Pachetul conţine:
• cremă colorantă 75ml, 
pregătită pentru a fi 
aplicată direct;

Cremă colorantă pe bază de Henna    75 ml    HT

14 .88 lei
1 cutie 26 .79 lei

2 cutii

RE
D

U
CERE • REDUCERE

• RED
U

CERE•REDUCERE
• 10%

IDEALĂ PENTRU RECONDIȚIONAREA PĂRULUI 

DETERIORAT, LIPSIT DE STRĂLUCIRE ȘI VITALITATE 

NATURAL
FĂRĂ AMONIAC

sau OXIDANŢI

• mănuși de protecție; 
• instrucțiuni de utilizare 

Nu colorează!
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PRINCIPIU NOU DE COLORARE, ÎN 

CARE AGENȚII DE COLORARE SUNT 

DIZOLVAȚI ÎN 7 ULEIURI 100% 

NATURALE EXTRASE DIN MIGDALE, 

ARGAN, AVOCADO, JOJOBA, 

MĂSLINE, SHEA ȘI MACADAMIA

Cea mai delicată 
colorare a părului

FORMULĂ 

ITALIANĂ

FĂRĂ PARABENI,

FĂRĂ AMONIAC

ȘI FĂRĂ

OXIDANȚI

LGZ94
Ash blonde

LGZ93
Cool blonde

LGZ92
Silver blonde

LGZ91
Pearl

LGZ90
Platinum blonde

LGZ31
Bitter chocolate

LGZ20
Black tulip

LGZ30
Light brown

LGZ32
Chestnut

LGZ40
Copper titian

LGZ50
Bordeaux

LGZ51
Dark morello cherry

LGZ71
Cafe latte

LGZ52
Aubergine

LGZ60
Ruby

LGZ61
Dark mahagony

migdaleargan avocadojojoba măsline sheamacadamia

Balsam nuanțator Leganza

150 ml      LGZ

18 .88 lei

Balsam nuanţator Leganza cu complex de 7uleiuri
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Vopsea pentru păr

semipermanentă

100 ml   BC / BB

14 .88 lei
1 cutie 26 .78 lei

2 cutii

10
%

RE

DUCERE PENTRU
2

BU
CĂȚICUMPĂRATE10%

BC01
Black Diamond

BC05
Dark Chestnut

BC04
Caramel Brown

BC03
Nobel Chestnut

BC10
Copper Red

BC09
Red Wine

BC02
Natural Chocolate

BC07
Coral Mahogany

BC06
Natural Coffee

BC08
Red Cherry

BB01
Silvery Platinum

BB05
Northern Lights

BB04
Pearl

BB03
Icy Dawn

BB10
Amethyst

BB09
Rose Pearl

BB02
Silver Effect

BB07
Cool Vanilla

BB06
Caffee Latte

BB08
Sparkling Titanium

Colorează delicat și hrănește părul printr-o 

combinație de uleiuri naturale 100%, vitamina 

F și extract de urzică. 

Uleiurile de macadamia și măsline refac 

strălucirea și vigoarea părului, care devine 

vibrant și ușor de pieptănat.

Te poți vopsi chiar și de două ori pe lună, pentru 

că produsul nu deteriorează structura părului, 

ci o reface!

COLORARE DELICATĂ
Fără amoniac și fără oxidanţi

Set pentru decolorare păr 
BeEXTREME 100%
Formulă fără parabeni, 
îmbunătăţită cu pudră pentru 
luminozitate, doză dublă, 
luminează cu până la 7 nuanţe. 
Setul conţine: oxidant 100 
ml, pudră luminozitate 2 X 22 
g,  instrucţiuni de utilizare, 
mănuși protectoare.
BEkit

14.88 lei
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Vrei un look dramatic
cu păr roz, verde

sau mov?
Încearcă 

nuanţele  electrice
 de  la  BeExtreme!

Combinația de extracte naturale conferă părului 

strălucire remarcabilă, rezistență și îl face ușor de 

pieptănat și coafat.

Culoarea persistă între 4 și 12 spălări, depinzând 

de culoarea aleasă și de tipul de păr.

Pentru culori luminoase, puternice și strălucitoare 

sau pentru părul închis la culoare este 

recomandată decolorarea prealabilă cu produsul 

Bleaching kit beextreme de la Vip's Prestige.

BE20
Titan

BE00
Neutral Corector

BE25
Graphite

BE37
Fire Lava

BE34
Flamingo

BE55
Turquoise

BE50
Wild Green

BE52
Dragon Green

BE57
Blue Lagoon

BE56
Ultra Blue

BE58
Blue Ink

BE40
Lavender

BE33
Candy Pink

BE45
Dark Tulip

BE44
Power Lilac

BE43
Indigo

BE36
Bloody Mary

BE30
Electric Yellow

BE60
Crazy Orange

Colorează delicat și 

hrănește părul cu 

ajutorul combinației de 

uleiuri 100% naturale

de măsline și macadamia, 

vitamina F și extract de 

urzică. Se poate utiliza 

atăt pentru părul natural, 

cât și pentru cel vopsit.

Vopsea pentru păr semi-

permanentă BeEXTREME 100%

100 ml    BE

14 .88 lei
1 cutie 26 .78 lei

2 cutii

10
%

RE

DUCERE PENTRU
2

BU
CĂȚICUMPĂRATE10%

93



94

Vopsea permanentă profesională

Herbal Time Phytocare

55 ml      HTP

22 .88 lei 41 .18 lei
1 cutie 2 cutii

10
%

RE

DUCERE PENTRU
2

BU
CĂȚICUMPĂRATE10%

Pachetul conţine: 
1. Aplicator cu emulsie activatoare  
- 50 ml
2.Tub cu gel colorant - 50 ml
3. Plic cu mască pentru păr din 5 
uleiuri naturale - 20 ml
4. Plic cu phytoconcentrat - 10 
extracte din plante 
5. O pereche de mănuși 
6. Instrucțiuni de aplicare

VOPSEA PERMANENTĂ 

PROFESIONALĂ

FĂRĂ AMONIAC, PARABENI, PPD, 
REZORCINOL, SLS  SAU ULEIURI MINERALE

EXTRACTE DIN PLANTE
verbină, tei, aloe, brusture, 
cimbrișor, nuc, ceai verde, 

ventrilică, condurul doamnei, 
agrimonia

100% 10
PRINCIPII VEGAN PENTRU 

PĂR MULT MAI MĂTĂSOS 

ȘI STRĂLUCITOR

ULEIURI NATURALE
argan, macadamia, chia, 

migdale și jojoba

5

PHYTOCARE

VOPSEȘTE PERFECT FIRELE CĂRUNTE ȘI MENȚINE 

LONGEVITATEA CULORII, HRĂNIND PROFUND 

FIRUL DE PĂR ȘI CONFERINDU-I ELASTICITATE ȘI 

STRĂLUCIRE.

PENTRU PIELEA SENSIBILĂ - 90% INGREDIENTE 

NATURALE - ÎMPIEDICĂ DESHIDRATAREA 

PĂRULUI ȘI IRITAREA PIELII.

HTP8A
Ash Blonde

HTP5NA
Ice-Brown

HTP9N
Light Blonde

HTP7NC
Caramel

HTP5WN
Chocolate

HTP8N
Natural Blonde

HTP6NR
Rich Mahogany

HTP6R
Red

HTP4R
Dark Sourcherry

HTP7C
Warm Copper

HTP5C
Golden Chestnut

HTP7N
Dark Blonde

HTP9B
Beige Blonde

HTP5N
Cocoa

HTP6WN
Mokaccino

HTP4N
Dark Brown

HTP3N
Bitter Chocolate

HTP4V
Aubergine

HTP1N
Black

HTP10N
Bright Blonde
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kimio844
negru

Serveţel curăţarea petelor după vopsirea părului
Se utilizează pentru curățarea blândă, sigură și rapidă a resturilor de vopsea 
de pe piele, apărute în timpul vopsirii părului. Utile după vopsele oxidative 
permanente, sau produse de colorare semipermanente: balsamuri, șampoane, 
măști, henna. Au aromă plăcută și delicată, calmează și catifelează pielea. 
Fiecare batistă este ambalată individual în ambalaj etanș.

x 20 buc

kimio844
roșu

Pensulă 
pentru 

vopsirea 
părului   

vic780211   

4.99 lei

VOPSIREA PĂRULUI UȘOARĂ 
ȘI COMODĂ, CA LA SALON!

Pensulă cu 
pieptene 
pentru 
vopsirea 
părului
21.5 cm    
lady430

4.87 lei

1buc    RI01

2.87 lei
Cu 20% mai avantajos/bucată la cumpararea 
pachetului de 20 de bucăți.    20 buc    RI0120

44.87 lei

Pelerină mare pentru protecţie 
în timpul tunderii părului
Evită complet împrăștierea 
părului tuns pe haine. Ușoară, 
moale, comodă și sigură. Sistem 
de prindere cu cataramă. Material 
sintetic nylon ușor de întreținut.  
140 cm x 115 cm.          kimio844

38.88 lei

Pelerină medie pentru protecţie în 
timpul vopsirii părului
Material PVC impermeabil și nailon în 
zona de la baza gâtului. Prindere cu 
scai.   69x92 cm   kimio845

26.88 lei

Kit complet pentru vopsirea 
părului - 4 articole esenţiale:
1. Pensulă mixtă pentru vopsire 15 
cm; 2. Mănuși protecție de unică 
folosință; 3. Protecții pentru urechi
4. Pelerină protectoare pentru 
haine din material plastic 40 cm
lady436

14.88 lei
Accesoriu pentru protejarea 
urechilor in timpul vopsirii
Setul conţine 2 apărători pentru 
urechi. Marime: universală. 
Material: plastic.
lady958

3.50 lei
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Pachetul conține: • VOPSEA CREMĂ 50 ml  • FIXATOR 50 ml  

• BALSAM DE PĂR 20 ml  • MĂNUȘI

PRES

Cremă decolorantă Prestige
Va ajută să: 1. decoloraţi culoarea naturală 
sau părul deja vopsit numai la rădăcină sau 
suviţe; 2. pregătiţi părul pentru o vopsire 
într-o nuanță mai deschisă. 
Pachetul conţine: cremă decolorantă 50 ml, 
oxidant 50 ml, balsam de păr 15 ml, mănuși 
protectoare, instrucțiuni.

O
PE

RE
CHE DE MĂNUȘI

pres200
Bleaching 
cream

13.99 lei

17 .88 lei
1 cutie 32 .19 lei

2 cutii

RE
D

U
CERE • REDUCERE

• RED
U

CERE•REDUCERE
• 10%

CULORI  INTENSE
100% acoperire a firelor albe, fără păr degradat 

96

pres241
Aubergine

pres240
Dark chocolate

pres202
Light blonde

pres201
Very light blonde

pres211
Ash blonde

pres207
Arctic blonde

pres231
Auburn

pres222
Mahogany coraly

pres239
Natural brown

pres212
Dak ash blonde

pres208
Pearl blonde

pres213
Hazelnut blonde

pres203
Barbie Girl

pres209
Light ash blonde

pres225
Burgundy

pres233
Dark morello

pres223
Dark mahogany

pres232
Dark chestnut

pres210
Platinum blonde

pres204
Dark blonde

pres227
Caramel

pres220
Ruby red

pres242
Black

pres235
Chocolate

pres243
Blue black

VOPSEA PENTRU PĂR PRESTIGE

Achiziționați împreună cu:
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O
PE

RE
CHE DE MĂNUȘI

OOOOO
PEEEEEEEEEEEEE

CT11
Blue black

CT10
Black

CT20
Chocolate

CT22
Moccachino

CT45
Sour Cherry

CT33
Aubergine

CT50
Dark Mahogany

CT66
Ruby Dream

CT65
Fire Red

CT67
Intensive Red

CT70
Dark ash Blonde

CT69
Copper Passion

CT75
Caramel

CT85
Cool Blonde

CT92
Pearl Blonde

CT72
Cappuccino

CT81
Ash Blonde

CT88
Silver Blonde

CT91
Platinum Blonde

CT93
Champaigne

CT111
Intensive Lightener

CT95
Light Pink Blonde

CT25
Chestnut

CT15
Dark Chocolate

Cască din silicon pentru vopsirea șuviţelor de păr
O ușoară schimbare de imagine prin vopsirea în șuvițe! 

Nu permite vopselei să atingă pielea capului 
și conferă volum părului. 

Acum, cu acest produs destinat și uzului profesional, poți 
să-ți vopsești părul în șuvițe chiar la tine acasă. Pachetul 

conține și instrument pentru extragerea șuvițelor prin 
orificiile căștii. Cască reutilizabilă.

lady433

28.88 lei

Îngrijire intensă și 
strălucire. 
Lăptișorul de matcă 
reconstruiește firul de 
păr prin complexul de 
18 aminoacizi, peptide, 
proteine și steroli. Părul 
este hrănit, iar  structura 
sa este refăcută. 
Ambalajul conține: 
- 40 ml tub vopsea cremă
- 45 ml oxidant
- instrucțiuni de utilizare
- mănuși de protecție

STRĂLUCIRE ÎNDELUNGATĂ 

CU LĂPTIȘOR DE MATCĂ

COLOR  TIME

Vopsea permanentă pentru păr 

Color Time    40 ml    CT

13 .88 lei
1 cutie

24 .98 lei
2 cutii

10
%

RE

DUCERE PENTRU
2

BU
CĂȚICUMPĂRATE10%

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!
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Mască argintie SVârf Yellow 
Blond Time nr. 5
Mască de păr potrivită 
persoanelor cu părul vopsit 
blond, decolorat sau blond 
natural deschis. 
Utilizați masca pentru a: 
- menține culoarea între 2 
vopsiri cu tonuri de blond 
argintiu; 
- neutraliza nuanța galbenă 
nedorită la decolorarea părului; 
- obţine nuanțe de argintiu pe 
suviţele decolorate anterior.   
200 ml      pres15

21.88 lei

Spray decolorant 2în1 Suntouch 
& Termo Flash Effect Blond Time 
nr. 6
Produsul este potrivit persoanelor 
cu părul șaten natural sau blond. 
Formula inovatoare fără amoniac 
are 2 acţiuni, cu 2 efecte cosmetice 
diferite: 
1. Suntouch Effect: părul va parea 
mai deschis, ca și când ar fi fost 
decolorat de soare. 2. Thermo 
Flash Effect: când doriţi efect 
de umbre sau toată partea de jos 
a părului să fie blondă.     200 ml      
pres16

24.88 lei98

Decolorant Max Blond nr. 3
Formulă specială fără amoniac și cu 
efect dublu: 
- decolorarea părului natural sau 
vopsit cu până la 7 nuanțe 
- efect anti-îngălbenire. 
Cutia conține: 
1. o pereche de mănuși 
2. un plic cu pudră decolorantă 22 gr 
3. un flacon cu oxidant 65 ml
4. un plic cu balsam-cremă cu efect 
argintiu.
15 ml    pres7

14.88 lei

Decolorant Blondor 
Silver Effect nr. 2
Formulă unică tip gel ce 
decolorează atât părul 
natural, cât și cel vopsit, cu 
până la 4 nuanțe, dând un 
efect argintiu.
Cutia conține:
1. o pereche de mănuși
2. gel decolorant 40 ml 
3. balsam de păr 15 ml 
4. flacon oxidant.      
80 ml     pres5

14.88 lei

DECOLORARE PROFESIONALĂ 
CA LA SALON
SISTEM PENTRU ÎNDEPĂRTAREA VOPSELEI PERMANENTE
Recomandăm utilizarea acestui sistem revoluționar în cazul în care nu mai 
sunteți încântată de culoarea aleasă până acum și doriți să vă schimbați 
complet look-ul, sau culoarea aleasă ultima dată a fost nepotrivită și doriți să 
remediați repede greșeala.
Setul conține: 
1. reducător 110ml; 
2. activator 110ml; 
3. oxidant 3% 110ml; 
4. o pereche de mănuși.
DT100

36.88 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!

Decolorant pastă pentru păr 
Super Blond Time nr. 7
Deschide culoarea părului cu 
până la 6 nuanţe. Tehnologie 
blândă pentru obţinerea unui păr 
blond. Fără amoniac. 
Pachetul conţine:
- 1 flacon cu oxidant 80 ml
- 1 tub cu pastă decolorantă 40 g
- 1 plic cu balsam cremă 15 ml
- Instrucţiuni de folosire; 
- Mănuși de protecţie.
pres17

23.99 lei

Înlătură total culoarea vopselei permanente, 

fără a lăsa urme roșcate și fără a deteriora 

firul de păr. 
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Șampon nuanţator Violet Craze 
Pigment violet pentru a neutraliza 
tonurile galbene și portocalii. 
Sporește luminozitatea părului 
blond. Conține extract de mușețel 
pentru strălucire perlată, un 
complex de ulei de jojoba și 
ulei de argan care stimulează 
recuperarea și vitalitatea, și aloe 
vera pentru menținerea hidratării.
250 ml    vic770341

33.87 lei

Balsam nuanţator Violet Craze
Pigment violet pentru a neutraliza 
tonurile galbene și portocalii. 
Dă o tentă perlată părului blond. 
Conține un complex de uleiuri 
care stimulează recuperarea și 
vitalitatea, și aloe vera pentru 
menținerea hidratării. Se poate 
folosi împreună cu șamponul  din 
aceeași gamă vic770341.
250 ml     vic770340

33.87 lei

Șampon nuanţator 
pentru părul blond 
sau grizonat

Nuanțează părul 
blond sau cărunt, 
dându-i o tentă 
argintie uniformă.

150 ml   pres6

18.88 lei

ARGINTIU 
UNIFORM, 
FĂRĂ 
TONURI 
GALBENE

NEUTRALIZEAZĂ 

TONURILE GALBENE 

ȘI PORTOCALII

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!
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Șampon 
URZICĂ și 
BRUSTURE
250 ml   
cami246

13.88 lei

Șampon 
MUȘEŢEL și 
OVĂZ
250 ml   
cami245

13.88 lei

FORMULE CREATE SPECIAL 
PENTRU ÎNTĂRIREA ȘI 
REGENERAREA PĂRULUI

Șampon Bebino
Șampon care nu 
irită ochii și poate fi 
utilizat și ca gel de 
duș. 300 ml     coni1

21.88 lei

Sampon pentru 
copii răţușcă
XXL  500 ml
cami16
cami17

24.88 lei

Cami17Cami16

Balsam ALOE 
VERA și 
IASOMIE
250 ml    
cami243

13.88 lei

Șampon 
revitalizant 
cu Aloe vera
250 ml   
aloe324

15.88 lei

Șampon antimatreaţă universal, 
cu gudron natural de pin

Nu conține coloranți și parabeni.  Un 
produs universal pentru curățarea părului 
și corpului. Conține gudron natural de pin 

și are un puternic efect anti-microbian. 
Contribuie la prevenirea și îndepărtarea 

mătreții. Potrivit pentru igiena pielii 
sensibile și iritate.     250 ml     rega75

14.88 lei

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

Șampon REGENERANT cu 
LAPTE DE CAPRĂ pentru 
păr deteriorat. Repară 
părul fragil și deteriorat, 
redându-i strălucirea și 
vitalitatea.
250 ml   rega70

18.88 lei

Şampon pentru 
prevenirea 
căderii părului cu 
chinină Herbal 
Time
Șampon fără sulfați 
pentru prevenirea 
căderii părului.    
200 ml     HT103

21.99 lei
Formulă delicată ce nu irită ochii
sau pielea delicată a copiilor.
Datorită ingredientelor naturale 
părul și pielea copilului vor străluci 
de curățenie și sănătate.
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MĂȘTI ȘI TRATAMENTE SPECIALE 
PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI

Mască 
regenerantă 
pentru păr 
lipsit de 
vitalitate, 
volum și 
strălucire
250 ml    pr42

17.99 lei

Mască intens 
hrănitoare 
pentru păr 
uscat și 
deteriorat 
250 ml    pr41

17.99 lei

Mască pentru păr 
cu Pepene Galben 
și Ceai Verde 
pentru păr vopsit
500 ml   cami223

26.88 lei

Mască pentru păr 
cu Avocado și 
Papaya pentru păr 
uscat și deteriorat
500 ml   cami200

26.88 lei 

Mască pentru păr 
cu Unt de cocos 
și Vanilie pentru 
orice tip de păr
500 ml   cami204

26.88 lei

Mască cu 
chinină, elixir 
pentru păr 
Herbal Time
200 ml     HT101

19.99 lei

Tratament împotriva 
căderii părului 
cu PLACENTĂ și 
VITAMINE
5 x 10 ml      vic77151

35.88 lei

Ser 
regenerant 
pentru părul 
uscat și 
deteriorat 
60 ml   cami52

22.88 lei

Ser pentru 
repararea 
firelor 
despicate 
60 ml   cami54

22.88 lei

Balsam REGENERANT 
cu LAPTE DE CAPRĂ 
pentru păr 
deteriorat
250 ml rega71

18.88 lei

Apă cu chinină 
pentru 
prevenirea 
căderii 
părului Herbal 
Time   200 ml     
HT102

18.99 lei
Soluţie pentru formarea și 

fixarea buclelor 
250 ml   cami56

48.88 lei

Soluţie pentru 
îndreptarea 
părului cu 
protecţie 
termică 
250 ml   cami55

43.88 lei

Șampon și balsam 2în1, cu 
extract de bambus și efect 
de volum  
Formulă inovativă pentru păr 
fin, cu fir subţire și predispus 
ruperii.
250 ml    cami49

18.88 lei

1 2 3 4

1. 
Revitalizant 
pentru 
volum cu 
colagen şi 
unt de shea  
vic770116

2. Revitalizant cu ulei 
de in pentru strălucire 
de diamant
vic770119

3. Păr uscat și deteriorat
vic77124

150 ml  

24.88 lei

BALSAMTRATAMENT 
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PERIA PERFECTĂ PENTRU PĂRUL TĂU

2

Accesorii ideale pentru coafare ușoară
COAFARE LA TINE ACASĂ

Perie rotundă 
din ceramică 
pentru bucle 
perfecte Nano 
Technology
Diametru 
25 mm     
vic780348

38.88 lei
M

A
I M

U
LT

 V
O

LU
M

Perie rotundă 
din ceramică 
pentru bucle 
lejere Nano 
Technology
Potrivită pentru 
părul mediu și 
lung. Diametru 
44 mm.
vic780347

48.88 lei

BU
C

LE
 P

ER
FE

C
TE

Perie 
profesională 
pentru păr
Perii sunt moi 
și subțiri, cu 
capete rotunjite, 
cauciucate fiind 
astfel potrivită 
pentru întreaga 
familie. 
Lungime 21 cm
vic0780250

12.99 lei

PE
RI

E 
U

N
IV

ER
SA

LĂ
Perie pentru păr ondulat 
3a-4e Design inovator: 
lamele flexibile individuale cu 
câte un singur rând de peri 
flexibili din plastic cauciucat, 
care permit accesul blând și 
facil în plete cu onduleuri din 
intervalul 3a-4e. Potrivită și 
în timpul uscării. Dotată și cu 
accesoriu suplimentar pentru 
blocarea lamelelor cu spațiu 
mare între ele.     0780414

24.88 lei

PĂ
R 

O
N

D
U

LA
T

Perie pentru 
descurcarea părului
Descurcă părul fără 
durere și fără a rupe firele! 
Este foarte eficientă în 
perierea și descurcarea 
tuturor tipurilor de păr. 
Foarte utilă și pentru 
uscarea pletelor. Perii 
naturali alternează cu peri 
din material plastic.
16 cm    0780415

25.88 lei

PĂ
R 

M
Ă

TĂ
SO

S

Pieptene cu 
mâner
21 x 4.5 cm
vic780350

4.99 lei

Pieptene 
pentru păr 
des sau creţ
19 x 5 cm     
vic780351

5.99 lei

Pieptene
18 x 4 cm
vic780352

4.99 lei

Pieptene 
pentru 
coafat
21 cm      
vic780353

3.99 lei

Pieptene 
pentru 
coafat
Lungime 
23 cm   
kimio917

8.99 lei

Pieptene mixt 
antistatic cu 
carbon pentru 
coafat
19 cm    lady427

5.88 lei

Pieptene 
antistatic cu 

carbon pas 
inegal

18 x 2.5 cm   
lady426

5.88 lei

Perie pentru 
descurcarea 
părului 
Standelli   
vic780311

22.88 lei
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ACCESORII PENTRU PĂR

Cadou perfect celor cu plete!

ONDULATOR PĂR FĂRĂ CĂLDURĂ

Obții și te bucuri de bucle perfecte, 

elastice, voluminoase, strălucitoare! 

FIXAREA 
PĂRULUI

Ceară de păr 
STYLING GLANZ
100 ml cami71

16.88 lei

Ceară de păr 
EXTRA  STRONG
100 ml cami70

16.88 lei

Spumă 
pentru păr 
Mega Strong 
Prestige
300 ml   pr001

25.99 lei

Scutești părul de deteriorare 
și rupere cauzate de uneltele 
electrice.
Potrivit pentru părul lung și 
mediu. 
Ușor de folosit, confortabil chiar 
și în timpul somnului, delicat 
pentru păr. 
Se desparte părul în două părti. 
Se fixează rola pe creștet cu 
cleștele. 
Se rulează o parte prin răsucirea 
unei secțiuni mici de păr în jurul 
panglicii, la care se adaugă apoi 
păr suplimentar cu fiecare 
răsucire 
nouă fixând la final tot părul cu 
unul dintre elastice. 
Se repetă pentru cealaltă parte.
0780449

49.88 lei

Bigudiuri macarons 6 buc   Rulează șuviţele de păr în jurul bigudiurilor 
așa cum faci cu cele obișnuite. Dimensiuni: 6x5 cm. 6 buc   lady790

17.88 lei
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PRACTICE ȘI ELEGANTE

ELEGANȚĂ CHIC! FUNDIȚA ATAȘATĂ ADAUGĂ UN PLUS DE COCHETĂRIE. MATERIAL: PLASTIC. 

Agrafă păr 
clips cu 
fundiţă
neagră
Dimensiuni: 
3,5 cm x 
6 cm
lady455

Agrafă 
păr clips 
cu fundiţă 
crem
Dimensiuni: 
3,5 cm x 
6 cm
lady456

ă

Agrafă păr 
clips negru 
cu perle
Dimensiuni: 
3,5 cm x 7 cm 
lady458

Agrafă păr clips 
transparent cu 
strasuri
Dimensiuni: 
3,5 cm x 7 cm 
lady459

Agrafă 
păr clips 
transparent 
cu perle 
Dimensiuni: 
3,5 cm x 7 cm 
lady460

Clips pentru păr aquamarine   
0780941

Clips pentru păr ametist   
0780942

Clips pentru păr jad   
0780943

Set 2 agrafe 
perle 2mm 
Bianca
lady452

Set 2 agrafe 
perle Delia
lady453

Agrafă păr 
click rapid 
perle triunghi
Dimensiuni:
2.5 cm x 7cm.
0780939

Agrafă 
păr click 
rapid perle 
dreptunghi
Dimensiuni:
2.5 cm x 10cm.
0780940

Foarte comod de utilizat. Material: metal auriu cu perle

12 .88 lei

9 .88 lei

Benzi elastice pentru 
păr tip Scrunchies - 
neagră și albastră
2 buc   0780930

16.88 lei

Accesoriu spiralat 
multicolor pentru 
prinderea părului
0780936

10.88 lei

Accesoriu spiralat 
cu perle pentru 
prinderea părului
0780937

10.88 lei
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D E S C O P E R I M
FRUMUSEȚEA
ÎMPREUNĂ!

E R I M
EȚEA
NĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ!

Apă de Trandafiri

Apă de 
trandafiri

250 ml    pres9 

29.88 lei

pentru o îngrijire și curăţare delicată

Ideală pentru ten gras, limitează excesul de sebum, efect 

astringent

Esențială în tratamentul antiacneic, curăță profund și 

ajută să scăpaţi de puncte negre

Hidratează, catifelează si împrospătează, pentru un ten 

tânăr și sănătos

Reduce inflamațiile și ajută la vindecare

Demachiant sau tonic 

Prin masarea scalpului, reduce inflamaţiile, favorizează 

circulaţia sangvină și creșterea părului

Stimulează creșterea foliculilor piloși, utilă dacă vă cade 

părul excesiv

Calmează pielea sensibilă și delicată

Apă de trandafiri 
135 ml   pres8

12.88 lei

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

DEMACHIERE,
TONIFIERE, HIDRATARE

CURĂŢARE TEN
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EXFOLIERE, CURĂŢARE 
ŞI DETOXIFIERE

5 .99 lei

PENTRU TOATE TIPURILE DE TEN

Discuri 
demachiante 
100 buc
100% bumbac 
natural, fără 
clor.    pal1325

14.88 lei

Loţiune tonică de curăţare 
Îndepărtează delicat urmele 
de machiaj, curăţă și închide 
porii. Asigură protecţie de lungă 
durată care împiedică formarea 
coșurilor.    200 ml    00102

16.88 lei

Gel de curăţare anti-acneic 
fără săpun, pentru ten normal 
sau gras. Curățarea feței 
dimineața și seara reduce 
coșurile și punctele negre.
100 ml    00101

11.88 lei

Mască pentru 
curăţare şi 
detoxifiere cu 
cărbune Detox 
Elements
Detoxifiere și curățare. 
Îndepărtează ușor 
impuritățile și celulele 
moarte. Cărbunele 
absoarbe toxinele și 
curăță porii. Calmează 
iritațiile, hidratează și 
restabilește strălucirea 
naturală a pielii.
vic770441

Mască exfoliantă 
pentru fermitate cu 
extract de ceai verde 
Galaxy Detox Glow
Extract de ceai verde, 
Vitamina C, Colagen hi-
drolizat. Acţiunea revi-
talizantă a colagenului 
hidrolizat și a vitaminei 
C este completată de 
proprietăţile antioxi-
dante și calmante ale 
extractului de ceai 
verde.
vic770451

Mască exfoliantă ilumi-
natoare şi tonifiantă cu 
cărbune activ Galaxy Detox 
Glow  Cărbune activ, Extract 
de caviar, Acid Hialuronic. 
Cărbunele activ îndepărtează 
cu ușurinţă toate impurităţile, 
curăţând porii în profunzime 
astfel încât pielea să poată 
absorbi mai bine acidul hia-
luronic și extractul de caviar 
din mască, bine cunoscute 
pentru proprietăţile lor ultra 
hidratante și revigorante.       
vic770452

Mască de faţă 
purificatoare cu 
Argilă și Minerale de 
la Marea Moartă 14 
ml     vic0770094

9.88 lei

Mască de faţă cu 
Argilă, Avocado 
și Fulgi de ovăz
14 ml 
vic0770095

9.88 lei

Mască de faţă 
cu Cărbune 
și Zahăr 
Brun  14 ml  
vic0770100

9.88 lei

Mască 
purificatoare cu 
oxigen şi turmenic 
Detox Elemente
20 gr     vic770444

10.99 lei



10717.88 lei
6 buc. 107

10 x

Discuri demachiante 
reutilizabile
Protejezi mediul folosind 
demachiante reutilizabile. 
Îndepărtează ușor și delicat 
toate tipurile de machiaj 
și sunt potrivite pentru 
orice tip de piele chiar și 
cea sensibilă sau conturul 
ochilor. 20% bumbac 80% 
bambus.
10 buc.   0780424

45.88 lei

Lapte demachiant 
Aloe Vera
Pielea ta arată 
mai tânără. Crește 
producția de colagen 
și elastină. Hidratare și 
catifelare pentru piele 
normală sau uscată.
250 ml   aloe323

14.88 lei

Mască exfoliantă cu cărbune pentru 
îndepărtarea punctelor negre
Curăță și îndepărtează perfect punctele negre și 
impuritățile din profunzime, închide porii și întinde pielea. 
Potrivită pentru pielea sensibilă. Pielea rămâne vizibil 
mai delicată și plăcut revigorată.
vic770430

5 .99 lei
10 ml

Benzi  cu cărbune 
pentru îndepărtarea 
punctelor negre de 
pe nas     vic0770004

Benzi pentru înde-
părtarea punctelor 
negre de pe nas
vic77000

Benzi cu aloe pentru 
îndepărtarea 
punctelor negre
vic590135

Măști și benzi pentru îndepărtarea 
punctelor negre

Benzi pentru îndepăr-
tarea punctelor negre 
de pe bărbie și frunte
77154

Benzi Crystal pentru 
îndepărtarea puncte-
lor negre de pe nas
vic0590301

Benzi pentru 
curăţarea profundă 
a porilor  de pe nas
0770936

Curăţă zona nasului de impurităţi și de punctele negre 
inestetice, lăsând pielea curată și catifelată. 

Veţi obţine rezultate chiar după prima utilizare, iar prin 
continuarea folosirii benzilor veţi ajuta la menţinerea pe 

termen lung a unei pieli curate, cu pori închiși.
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2. Scrub pentru faţă 5 in 1: uleiuri de 
argan, macadamia, migdale, jojoba, 
nucă de cocos și apă de trandafiri
100 ml     BF5007

15.88 lei
3. Scrub pentru faţă Hydra cu acid 
hialuronic   100 ml     BF5033

18.88 lei
Mască Clay 
Detox
85 ml     
0771041

27.88 lei

EXFOLIERE DELICATĂ 
ȘI DETOXIFIERE

Scrub pentru 
faţă și corp 
Energia 
Lămâilor 
400 g     
vic771250

47.88 lei

Mască de faţă 
exfoliantă cu 
cafea Camil Spa
100 ml    
cami224

17.88 lei

1. Scrub pentru faţă cu ulei din 
seminţe de struguri  100 ml     BF5006

15.88 lei

Set aplicatoare  pentru mască de faţă 
și scrub
Folosindu-le evitați impurificarea 
produselor cu grăsimea și impuritățile 
de pe măini, și optimizați consumul, 
evitând resturile de mască sau scrub 
aderente la degete.
0780410

24.88 lei

Accesoriu de silicon pentru 
curăţare facială Forma permite 
accesul în toate zonele feței: la 
rădăcina nasului, în jurul buzelor 
sau pe bărbie, ajută și la curățarea 
punctelor negre.    vic780328 

9.99 lei

Burete exfoliant cu 
esenţă de ceai verde
Pentru pielea sensibilă,  
cu infuzie calmantă de 
ceai verde.     0780429

16.88 lei

Burete exfoliant pentru 
faţă cu cărbune activ 
Curăță impuritățile, 
îndepărtează celulele 
moarte și exfoliază 
delicat.    0780432

16.88 lei

Dispozitiv curăţare ten
Doua fețe: una pentru 
curățare intensivă și una 
pentru curățare blândă. 
Dimensiuni: 12x6 cm.
lady406

29.88 lei
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MĂȘTI ȘI TRATAMENTE 
ANTICEARCĂN

2. Cremă pleoape și 
contur ochi
Cu crema IMPALA 
LOOK UP! cu efect 
antigravitațional de 
lifting, reduci pliurile 
pleoapelor și netezești 
conturul ochilor, pentru 
o apariție mult întinerită. 
Aplicator special cu trei 
role delicate, sofisticate.
13ml   46IMP

27.88 lei

1. Cremă anticearcăne și antrid 
contur ochi
Matrixyl 3000 este o peptidă cu 
puternică acțiune dovedită clinic, 
de reducere a adâncimii ridurilor. 
Acționează asupra a 39% din riduri 
și le reduce adâncimea cu 19%. 
Cofeina are acțiune de reducere 
a cearcănelor și pungilor de sub 
ochi. Pentru toate tipurile de piele 
afectată de riduri, cearcăne și 
pungi sub ochi.    30 ml    3770050

34.88 lei

3. Ser intensiv 
contur ochi 
și buze Regal Age 
Control
Produs innovator 
creat pentru 
a împiedica 
îmbătrânirea celor 
mai delicate zone 
din jurul ochilor și a 
buzelor.
15 ml   botox3

35.99 lei

4. Cremă regenerantă 
antirid pentru contur ochi 
Q10
Crema regenerează zona 
delicată din jurul ochilor și 
dă ochilor dvs. o scânteie de 
tinereţe și vitalitate. Întărește 
și regenerează tenul și ajută la 
netezirea ridurilor si a liniilor 
fine. Crema poate fi folosită ca 
bază pentru machiaj.
20 ml    ri162

14.99 lei

1 2 3 4

Discuri 
anticearcăne 
hidratante cu 
castraveţi
Ajută la reduce-
rea inflamaţiei 
din jurul ochilor 
și a cearcănelor. 
Diametru: 6 cm.
10 buc.     
vic590027

7.99 lei

Discuri 
anticearcăne 
hrănitoare cu 
pepene roşu
Asigură nutriție 
și hidratare. Îţi 
vei simți pielea 
elastică și netedă! 
Diametru: 6 cm.
10 buc.     
vic590285

7.99 lei

Mască antirid și 
anticearcăne cu 
colagen
Ajută la reducerea 
cearcănelor și a 
pungilor de sub 
ochi.
15 per.    
vic59017

9.99 lei

Mască de 
ochi antirid şi 
anticearcăne cu 
colagen
Îmbogăţită cu 
colagen, vitamina E, 
extract de ceai verde 
și fructe tropicale. 
Hidratează în 
profunzime.
30 buc.
vic770507

12.88 lei

Mască pentru lifting facial 
Miracle Shape-up
Suportul pe urechi ţine pielea 
strânsă, sporind astfel puterea 
de lifting a măștii. Fabricată 
din hidrogel hidratant, 
cu elasticitate și aderență 
superioare, masca ajută la 
tonifierea pielii lăsate (efect de 
bărbie dublă), coferind contururi 
mai clare și mai netede feței.
1 buc.    vic590289

15.88 lei
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ULEI DE ARGAN
apă de trandafiri

Păr strălucitor și plin de volum

HIDRATARE ȘI ANTIOXIDANȚI 

ÎN COMBINAȚIA IDEALĂ

1. Gel de duș cu ulei de argan și apă de trandafiri
Crește elasticitatea, întărește capilarele și previne 
formarea ridurilor.
180ml   BF6501

24.88 lei

2. Șampon cu ulei de argan și apă de trandafiri
Reface părul supus uscării și îl protejează de agenții 
externi agresivi. 
Este atât de delicat încât poate fi folosit zilnic.
180ml   BF6502

24.88 lei

Păr strălucitoor și plin de volumor și pli

CALMEAZĂ PIELEA

ACTIVEAZĂ CIRCULAȚIA SÂNGELUI

ENERGIZEAZĂ

CURĂȚĂ NATURAL, DELICAT, 

REVIGORANT ȘI RECONFORTANT 

PIELEA SENSIBILĂ A SCALPULUI

Piele fină și catifelată

21
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ACIZII GRAȘI 

MENȚIN HIDRATAREA ȘI 

ÎNCETINESC PROCESUL 

DE ÎMBĂTRÂNIRE

APA DE TRANDAFIRI 

ENERGIZEAZĂ 

PRIN STIMULAREA 

ACTIVITĂȚII CELULARE

ULEIUL DE 

ARGAN 

ESTE 

ANTIOXIDANT

6. Cremă pentru faţă cu argan și apă de trandafiri
Apa de trandafiri bulgărești stimulează activitatea celulară, 
hidratează și tonifică pielea, lăsând o senzație plăcută de 
prospețime de lungă durată.    150ml   BF6504

22.88 lei
7. Cremă pentru faţă Q10 cu argan și trandafiri
Coenzima Q10 activează metabolismul și încarcă celulele 
cu energie în lupta împotriva ridurilor. Protejează de 
agenții externi agresivi. Crește elasticitatea, întărește 
capilarele și previne formarea ridurilor. Pentru riduri mai 
puține și mai estompate. Formula unică include și ulei 
de migdale pentru un plus de netezire, energizare și 
regenerare.    50ml   BF6507

35.88 lei

4. Loţiune pentru corp cu 
argan și apă de trandafiri 
Pentru aspect mai tânăr și mai 
tonifiat!    180ml   BF6503

25.88 lei

3. Cremă de corp cu 
argan 
și apă de trandafiri
Untul de shea 
bogat în acizi grași 
și în vitaminele A, 
E și F are puternică 
acțiune antioxidantă, 
hrănitoare și 
hidratantă.
300ml   BF6505

37.88 lei

5. Cremă pentru mâini cu 
argan și trandafiri
Suplețe rafinată de lungă 
durată și delicatețe. Menține 
hidratarea optimă a pielii. 
Asigură pe piele o peliculă 
care împiedică pierderea apei.     
50ml   BF6506

9.88 lei

FOLOSEȘTE GAMA 
CU ARGAN ȘI TRANDAFIRI

și pielea arată mai tânără

PIELE DELICATĂ ȘI 

MĂTĂSOASĂ O LUNGĂ 

PERIOADĂ DE TIMP

PROTEJEAZĂ DE AGENȚII 

EXTERNI AGRESIVI

CRESC ELASTICITATEA, 

ÎNTĂRESC CAPILARELE

ȘI PREVIN FORMAREA

RIDURILOR

ÎMBUNĂTĂ-

ȚEȘTE 

FERMITATEA 

PIELII

HIDRATEAZĂ

TONIFICĂ ȘI 

REÎMPROSPĂ-

TEAZĂ

3

4

5

6

7
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2 3

4

1

”aur lichid”
pentru păr și pentru toate 

tipurile de piele!

1. Cremă de faţă 
cu ulei de ARGAN
Ideală pentru 
îngrijirea zilnică a 
tuturor tipurilor 
de ten.
50 ml     vic77161

23.99 lei

2. Cremă de zi antirid 
pentru faţă cu ulei de 
argan, 
care în combinație cu ulei de 
ricin și vitamine hidratează 
blând pielea, ajutând la 
reducerea ridurilor.  Pentru 
toate tipurile de piele.
100 ml    AR01

12.87 lei

3. Cremă de noapte 
antirid pentru faţă cu 
ulei de argan
Puternic hrănitoare, 
îmbogățită cu minerale și 
uleiuri vegetale, ajută la 
hrănirea pielii și reducerea 
ridurilor.
100 ml   AR02

12.87 lei

4. Lapte demachiant cu 
vitamine și ulei de argan
Curăță excelent și hidratează, 
îndepărtează delicat 
impuritățile și machiajul. 
Combinația de ulei de argan, 
vitamina A și alantoină, 
calmează și catifelează pielea.
250 ml    AR06

19.88 lei

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

ULEI DE ARGAN
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5

6 7 8

5. Șampon cu argan, pentru 
păr deteriorat și vopsit
Ajută blând la refacerea 
părului epuizat, oferindu-i 
forță, strălucire și putere. 
D-pantenolul 
îl catifelează 
și îi reface elasticitatea.
250 ml   AR03

16.88 lei

6-7. Mască pentru păr deteriorat sau vopsit
Conține ulei de argan care hrănește profund 
părul epuizat și degradat, îl revitalizează, îi redă 
strălucirea și desimea.
7. 250 ml   AR04

18.88 lei
8. 500 ml   AR07

29.88 lei

8. Cremă pentru corp 
cu colagen și ulei de 
argan
Delicată, hrănește 
și catifelează toate 
tipurile de piele.
250 ml   AR05

23.87 lei

PRODUSELE CU ARGAN 
PREFERATE DE VOI
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ACID HIALURONIC + ALOE VERA + VITAMINA B3

1. Cremă de faţă hidratantă cu Aloe vera
Hidratarea de care ai nevoie pentru un ten 
strălucitor. Folosiți zilnic pentru ten uscat și sensibil.
50ml    0775400

29.88 lei

2. Ser hidratant 
pentru faţă cu 
Aloe vera
Hidratează, 
calmează și 
răcorește pielea 
pentru un aspect 
sănătos și luminos.
30ml    0775401

27.88 lei

4. Mască 7 
minute cu 
Aloe vera
Hidratantă și 
prietenoasă 
cu pielea 
sensibilă.
0775402

8.88 lei
3. Apă micelară 
cu Aloe vera
Îndepărtează toate tipurile 
de machiaj, pentru o piele 
curată, strălucitoare și 
profund hidratată.
350ml    0775403

26.88 lei

5. Gel pentru 
faţă hidratant 
cu Aloe vera
Asigură un ten 
strălucitor și 
sănătos pentru 
pielea normală și 
grasă. Calmează 
și răcorește. 
50ml    0775404

29.88 lei

1
2

3

4

5

114

FRUMUSEŢE, 
SIGURANŢĂ ȘI 

SUSTENABILITATE

HIDRATARE PUTERNICĂ  PIELE ÎMPROSPĂTATĂ
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GEL CALMANT ȘI RĂCORITOR PENTRU FAŢĂ 
ȘI CORP CU ALOE

INGREDIENTE ȘI AROMĂ NATURALE, 

FĂRĂ EXPERIMENTE PE ANIMALE, PRIETENOS 

CU MEDIUL - AMBALAJ REDUS RECICLABIL

VEGAN PESTE 85%

Se poate aplica pe față si pe corp. Absorbție rapidă. 
Nu se clătește pielea după aplicare.

200 ml    0770262

24.88 lei

HIDRATEAZĂ, RĂCOREȘTE ȘI CALMEAZĂ PIELEA

Ă 
E

ă. 
e.

62

ei

4. Mască exfoliantă 
pentru faţă cu AHA 

și BHA
Piele impecabilă, 

curată și strălucitoare 
- exfoliază profund și 
elimină impuritățile. 

Îmbogățită cu 
ulei de arbore de 

ceai, acid lactic, 
glicolic și salicilic. 

Acționează împotriva 
imperfecțiunilor cu 

combinația perfectă!
0775200

27.88 lei

2. Ser anti pete cu 
AHA și BHA
Calmează, purifică 
și exfoliază delicat 
pielea grasă. 
Îmbogățit cu Zinc, 
ulei de arbore de ceai 
și acizi naturali AHA 
și BHA din măr, kiwi 
și tei.  Combinația de 
ingrediente vedetă 
acționează împotriva 
imperfecțiunilor 
ajutând la 
recuperarea pielii.
0775201

28.88 lei

3. Toner exfoliant cu AHA 
și BHA 

Purificator, calmant - Nu 
mai ai grija petelor și acneei. 

Îmbogățit cu ulei de arbore 
de ceai, zinc, acizi glicolic 
și salicilic. Recuperarează 

pielea cu imperfecțiuni.
0775202

26.88 lei

1. Cremă pentru 
faţă cu AHA și BHA
Preiei controlul 
porilor, petelor și 
acneei la care este 
supus tenul gras!
Matifiantă, 
exfoliantă și 
purificatoare.
Îmbogățită cu acizii 
glicolic și salicilic, 
zinc, niacinamidă 
(Vit. B3) și ulei de 
arbore de ceai. Ajută 
la recuperarea pielii 
cu mici defecte.
0775203

32.88 lei

10% AHA ȘI BHA PENTRU EXFOLIERE IMPECABILĂ

1
2

3

4

RECICLABIL

86% 
VEGAN

AROMĂ 
NATURALĂ

FĂRĂ 
CRUZIME

CURĂŢARE IMPECABILĂ PENTRU TEN PERFECT
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INGREDIENTE ȘI AROMĂ VEGAN-NATURALE 

PESTE 82%, FĂRĂ EXPERIMENTE PE 

ANIMALE, PRIETENOS CU MEDIUL - 

AMBALAJ REDUS RECICLABIL

REDĂ STRĂLUCIREA 
PIELII TERNE ȘI 
ÎMBĂTRÂNITE

32 .88 lei

CREMĂ DE ZI PENTRU FAŢĂ CU 
VITAMINA C ȘI SPF20
Age Pro - Luminează și 

împrospătează perfect pielea ternă și 

îmbătrânită

Îmbogățită cu cocktail antioxidant cu 
vitamina C, SPF20, ananas și portocală 
organică care promovează tinerețea.
Combinația de ingrediente vedetă 
protejează și luminează, rafinând 
aspectul pielii îmbătrânite și evidențiind 
strălucirea naturală. 
Vitamina C stimulează producția de 
colagen, îmbunătățind astfel elasticitatea 
și fermitatea pielii și reducând liniile fine 
și ridurile. 
Factorul de protecție solară protejează 
pielea de razele solare și de efectele lor 
dăunătoare.
50ml   0775001

CREMĂ DE NOAPTE PENTRU 
FAŢĂ CU VITAMINA C ȘI SPF10 
Age Pro - pielea ternă și 

îmbătrânită devine pielea 

perfect radiantă dimineața.

Îmbogățită cu un cocktail 
antioxidant, care promovează 
tinerețea:  vitamina C din portocala 
organică, squalan, ulei de măsline, 
unt de shea, ananas și portocală, 
SPF 10. 
Combinația de ingrediente vedetă 
hrănește, reînnoiește, recuperează și 
evidențiază strălucirea ta naturală. 
Vitamina C stimulează producția 
de colagen, îmbunătățind astfel 
elasticitatea și fermitatea pielii și 
contribuind la reducerea liniilor fine 
și a ridurilor. 
50ml   0775002

SER PRO AGE PENTRU FAŢĂ 
CONCENTRAT CU VITAMINA 
C 10%
Luminează și repară pielea 

ternă și îmbătrânită

Un cocktail antioxidant cu 
vitamina C, ananas și portocală. 
Combinația energizantă a 
ingredientelor dezvăluie pielea 
radiantă, fără cusur în cel mai 
scurt timp, luminând, reparând 
și evidențiind strălucirea ta 
naturală. 
Vitamina C stimulează 
producția de colagen, 
îmbunătățind astfel 
elasticitatea și fermitatea pielii 
și contribuind la reducerea 
ridurilor și liniilor fine. 
30ml   0775003
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Cremă de zi 
regenerantă anti-
îmbătrânire cu 
extract de melc şi 
coenzima Q10 35+ 
VB Premium
50 ml    vic770701

50.99 lei

Cremă de zi antirid pentru 
ten normal/mixt Q10
50 ml   ri160

19.99 lei

Cremă de zi antirid 
pentru ten uscat/
sensibil Q10
50 ml   ri44a

19.99 lei

Cremă de zi Regal 
Age Control 
Botox Efect
45 ml   botox1

41.99 lei

Cremă antirid  Luxuri-
ous Therapy Gold 24K
Cremă luxuriantă și revita-
lizantă. Mix de 6 uleiuri și 
grăsimi – argan, shea, co-
cos, măsline, sâmburi de 
struguri și migdale dulci.  
50 ml   vic0771070

53.88 lei

CREME DE FAŢĂ INTENS HIDRATANTE ȘI ANTIRID

Cremă de 
faţă antirid 
cu vitamina A 
și extract din 
germeni de grâu 
45 g     ri207

4.99 lei

Cremă de faţă antirid 
Rose cu coenzima 
Q10, apă de trandafiri, 
uleiuri de argan şi 
alune      100 ml   BF4006

12.88 lei

Procedură 
antirid în 2 
paşi, mască 3D 
şi ser cu extract 
de melc  27 g    
vic770135

11.99 lei

Mască antirid 
în 2 pași cu 
extracte 
din MELC   
vic59161

7.99 lei

PIELE CATIFELATĂ ȘI REGENERATĂ

Ser catifelant Victoria 
Beauty Gold 24K
Formula îmbogățită cu aur 
pur. Izvor efervescent de 
tinerețe și frumusețe datorită 
conținutului de perle de 
colagen marin și Matrixyl™. 
20 ml    vic0770698

49.88 lei

Cremă antirid cu Renovage 
Regal Age Control Botox 
Efect   45 ml   botox4

42.99 lei
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CREMĂ CONCENTRATĂ DE FAŢĂ 
CU 100% EXTRACT PUR DE MELC
50 ml    0770568

43.99 lei

EXTRACT DE MELC
pentru un ten curat și tânăr

DESCOPERĂ CELE 7 BENEFICII 

ALE MIRACULOSULUI EXTRACT 

DE MELC!

1. Curăţă în profunzime 

epiderma și deschide porii 

favorizând eliminarea punctelor 

negre.

2. SVârfează dezvoltarea 

bacteriilor, cauza principală a 

acneei.

3. Uniformizează culoarea 

tenului, diminuând semnificativ 

petele apărute în urma sarcinii 

sau de la arsurile solare.

4. Încetinește procesul de 

îmbătrânire, diminuează 

cicatricile și previne apariția 

ridurilor pe faţă și în zona gâtului

5. Hidratează in profunzime, 

regenerează și crește 

elasticitatea pielii prin activarea 

secreţiei de colagen și elastină.

6. Protejează pielea împotriva 

factorilor externi nocivi.

7. Regenerează și 

înfrumuseţează pielea.

Cremă cu efect de albire și extract de melc
Creată pentru pielea cu o culoare neuniformă, 
cu pistrui, cicatrici lăsate de acnee sau cu pete 
cauzate de îmbătrânire. 
50 ml   0770570

43.99 lei

Cremă intensivă de noapte 
cu extract de melc
Formulă nouă, îmbunătăţită!
50 ml
0770569

43.99 lei

Cremă de zi energizantă cu 
extract de melc şi vitamine 
B5, C, E
Formulă detoxifiantă!
100% extract pur.
50 ml   vic770566

48.99 lei

Formulă nouă, 

îmbunătăţită!

Contribuie activ la 

regenerarea celulară

Ideală pentru toate 

tipurile de piele

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!
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Formule detoxifiante

SET CADOU CU EXTRACT DE MELC
- cremă concentrată de faţă 50 ml; 
- apă micelară demachiantă 100 ml; 
- cremă de mâini 50 ml; - burete de baie; 
- borsetă cadou pentru cosmetice
vic770206

73.88 lei

100% 
EXTRACT PUR 
DE MELC

20 .99 lei
Vaselină cosmetică 40 ml

Cremă de faţă Camil
250 ml      cami201

22.88 lei

Cremă de 
faţă hidra-
tantă cu 
castravete și 
vitamina E
45 g     ri206

4.99 lei

Cremă de 
faţă intens 
hidratantă cu 
lapte de capră
75 ml   rega73

13.99 lei

Cremă de faţă 
revitalizantă 
cu lapte de 
capră și ulei de 
măsline
45 ml    ri208

4.99 lei

Cremă de faţă intens 
calmantă pentru zi    
50 ml   0770930

29.87 lei

Cremă de faţă intens 
calmantă pentru noapte 
50 ml   0770931

29.87 lei

Cremă de 
depigmentare 
SPF15 
Achroactive 
MAX
45 ml    ri213

16.99 lei

Cremă de faţă pentru 
albirea petelor pig-
mentare   50 ml   coni6  

26.88 lei

Cremă de faţă hidratantă Hydra 
cu acid hialuronic, apă de 
trandafiri, glicerină, alantoină 
şi vitamina E    100 ml     BF5024

10.99 lei

Vaselină 
cosmetică 
Rose cu apă de 
trandafiri
30 ml      BF5039

6.88 lei

Cremă pentru 
faţă cu migdale 
și trandafiri
150ml   BF6509

19.88 lei

Călcâie crăpate.
Rozmarin, mușeţel, 
propolis și extract de 
melc. vic770850

Regeneratoare pentru 
mâini și picioare. Lavandă, 
gălbenele, propolis și 
extract de melc. vic770851

Regeneratoare pentru 
picioare. Castane sălbatice, 
arnică montană, mentă, 
propolis și extract de melc.     
vic770852

Hrănitoare pentru faţă și 
buze. Aloe vera, gălbenele, 
propolis și extract de melc. 
vic770853
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Cremă de zi şi de noapte 
hidratantă COLLAGEN
30-45 ani
Complex patentat, dovedit 
clinic, de 3 tipuri de acid 
hialuronic - Cube3.
vic771060

Cremă de zi şi de noapte 
antirid COLLAGEN
40-55 ani
Colagen și coenzima Q10, 
cu beneficii regenerante 
puternice.
vic771061

Cremă de zi şi de noapte cu 
efect de lifting COLLAGEN
50-65 ani
Îmbunătăţește aspectul 
general al feței și ntensifică 
hidratarea.
vic771062

Cremă de față de zi și de noapte
50 ml

25 .99 lei

- fermitate și suplețe -

Cremă de faţă antirid

50 ml

31 .88 lei

Cremă de zi şi de noapte 
antirid Hyaluron
60-75 ani
Extract de lemn dulce si 
acid hialuronic. Hidratează 
și reduce ridurile 
profunde ale pielii.
0770599

Cremă de zi şi de noapte 
antirid HYALURON
40-55 ani
Alge marine, microcolagen 
și acid hialuronic. Împrospă-
tează și revitalizează pielea, 
stimulând regenerarea 
celulară.
0770601

Cremă de zi şi de noapte 
antirid HYALURON
50-65 ani
Caviar, struguri roșii și acid 
hialuronic. Regenerează și 
catifelează intens 
epiderma, reducând 
ridurile profunde.
0770602

Cremă de zi şi de noapte 
antirid HYALURON
30-45 ani
Ulei de avocado, matrixyl și 
acid hialuronic. Hidratează, 
catifelează și regenerează 
pielea uscată și pielea în curs 
de îmbătrânire.
0770600

ÎNGRIJIRE SPECIALĂ PENTRU TOATE VÂRSTELE

CU FILTRE UVA ȘI UVB

HYALURONCOLAGEN

Cremă de zi şi de noapte 
cu efect de botox collagen 
60-75 ani
Îmbunătăţește aspectul 
general al feței și diminuează 
cu succes semnele de 
îmbătrânire.
vic771063

120
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Cremă universală pentru 
toată familia
Compoziția unică (ulei din 
semințe de struguri, apă de 
trandafiri și ulei de jojoba) are 
efect benefic de energizare, 
hidratare și regenerare.
100 ml   BF1804

11.88 lei

Cremă universală cu ulei din 
seminţe de struguri şi apă de 
trandafiri
Uleiul de semințe de struguri 
este recomandat și pentru pielea 
sensibilă, nu are reacții alergice. 
30 ml      BF5035

7.88 lei

Cremă de corp cu ulei 
din seminţe de struguri, 
apă de trandafiri şi ulei 
de jojoba
250 ml      BF5034

22.88 lei

Ulei de corp Rose cu ulei 
de argan, macadamia, 
migdale, jojoba și apă 
de trandafiri
200 ml     BF5038

24.88 lei

Cremă de corp Rose 
cu argan, macadamia, 
migdale, jojoba, cocos, 
shea și apă de trandafiri
250 ml      BF5037

21.88 lei

Unt de corp 
Hydra satinat 
cu acid 
hialuronic, 
apă de 
trandafir, 
glicerină şi 
vitamina E
230 ml     
BF5025

22.88 lei

Unt de corp   
350 ml

29.88 lei

Liliac   
cami63

Ciocolată 
și mentă   
cami60

Lavandă 
și afine   
cami62

BUCURĂTE  
DE O PIELE 
CATIFELATĂ 

Loţiune de corp hidratantă 
cu iasomie și particule 
strălucitoare  250 ml   cami305

21.88 lei

Cremă de corp Camil
250 ml      cami202

22.88 lei

Cremă universală 
GĂLBENELE
50 ml      coni36

16.88 lei
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MÂINI HIDRATATE ȘI SĂNĂTOASE

ÎNGRIJIREA MÂINILOR

1

2

1. Mască pentru mâini 
hidratantă tip mănuşă 
cu extract de melc

Protejează pielea de factorii 
agresivi de mediu, ajută 
la detoxifierea acesteia și 
contracarează în mod activ 
pierderea elasticităţii și fermităţii 
sale. Masca îmbunătăţește 
textura pielii, reduce iritarea și o 
lasă perfect netedă și moale la 
atingere. 
1 per. mănuși / 30 g
vic770577

14.99 lei

2. Cremă hidratantă 
pentru mâini și 
unghii cu Aloe vera 

Fără parabeni.
Hidratează în profunzime 
și catifelează pielea aspră a 
mâinilor. Reduce fragilitatea 
unghiilor întărindu-le și 
prevenind ruperea acestora.
45 ml    ri215

4.99 lei

Testat și 

recomandat

de echipa

Lady's!
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CREME CU INGREDIENTE NATURALE   45 G

4 .99 lei

8 .88 lei

Cremă de mâini împotriva crăpării 
pielii cu cătină albă    
Fără parabeni. Uleiul de cătină albă 
are efect antiinflamator, protejând 
pielea de apariția crăpăturilor 
dureroase și inestetice.
ri217

Cremă pentru piele uscată și 
unghii casante cu gălbenele
Fără parabeni.
Extractul de galbenele facilitează 
procesul natural de regenerare.
ri214

Cremă revitalizantă pentru 
mâini cu ginseng     
Fără parabeni.
Extractul de ginseng previne 
îmbătrânirea pielii și stimulează 
regenerarea celulelor noi.
ri219

Cremă 
Workaholic 
pentru mâini 
foarte uscate și 
crăpate
Crema de mâini cu 
ulei din semințe de 
cânepă și uree, este 
concepută pentru 
a oferi hidratare și 
catifelare 
instantanee pielii 
aspre, crăpate și 
iritate.
75 ml    2770002

17.87 lei

Cremă de mâini cu 
ulei din seminţe 
de struguri și apă 
de trandafiri
75 ml      BF5008

Cremă cu 
miere și lapte 
pentru mâini 
sensibile
75 ml    cami9

Cremă cu shea 
pentru măini 
foarte uscate
75 ml
cami10

Cremă de 
mâini Prestige 
cu ulei de 
măsline 
75 ml    pres3

Cremă hrănitoare pentru mâini aspre cu 3 uleiuri esenţiale
75 ml   00103

11.88 lei

Balsam 
nutritiv 

pentru mâini 
și cuticule 
cu ulei din 

germeni 
de grâu și 

vitaminele 
A și F

100 ml   00105

11.88 lei

Cremă 
de mâini 
hrănitoare 
cu lavandă 
Leganza
Oferă pielii un 
aspect catifelat 
și un parfum 
fermecător.
75 ml    LGZ204

9.99 lei

Cremă 
cu multi-
vitamine 
pentru mâini
75 ml    cami11

Cremă 
de mâini 
Prestige cu 
aloe vera 
75 ml    pres2
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Mască exfoliantă pentru călcâie
Concepută pentru a se potrivi 
perfect formei călcâiului. Conţine 
AHA, mentă, mentol și apă 
spumantă. Oferă o îngrijire intensă 
zonei călcâiului, acolo unde se 
produce de obicei calusul și îl 
readuce la starea sa iniţială, fină, 
ca pielea de bebeluș. Mască cu 
acţiune triplă, exfoliază, netezește 
și hidratează pielea.    vic590287

14.99 lei

PICIOARE FINE ȘI ATRĂGĂTOARE

Mască exfoliantă pentru picioare 
cu extracte din papaya, lămâie și 
mușeţel
Exfoliere intensă‚ pentru tălpile 
crăpate și uscate!
Îndepărtează eficient bătăturile 
și pielea aspră de pe suprafața 
tălpilor. Șosete din folie material 
plastic. Pachetul conține un singur 
tratament de unică folosință.
vic59160

26.99 lei

Plasturi detoxifianţi pentru picioare
Pe picior există 60 de puncte de 
acupunctură care transmit stimuli 
către organele interne principale. 
Plasturii pentru detoxifiere 
absorb toxinele prin punctele de 
acupunctură, ajutând la 
îndepărtarea anumitor dureri din 
corp, susțin sistemul imunitar, ajută 
circulația sângelui și îmbunătățesc 
calitatea somnului.        vic770099

15.99 lei

Testate și 

recomandate

de echipa

Lady's!

Mască exfoliantă pentru picioare
Exfoliere intensă‚ pentru tălpile 
crăpate și uscate! Înlătură pielea 
moartă și dură a călcâielor, în timp 
ce asigură un efect de catifelare și 
hidratare.
Extractul din melc are proprietăți 
regenerative excelente, fiind un 
balsam natural, bogat în vitamine, 
proteine și colagen, ideal pentru 
pielea dură a călcâielor.  Design 
deosebit: Șosete din folie material 
plastic. Pachetul conține un singur 
tratament de unică folosință.
1 buc.  vic0770134

29.88 lei

cu cele mai bine vândute produse

Mască pentru picioare 
tip şosetă cu extract de 
melc
Ca urmare a acţiunii 
combinate a extractului de 
melc și a ureei din formulă, 
reface zonele predispuse 
la rugozitate, în același 
timp revitalizând pielea și 
ajutând-o să păstreze mai 
multă umiditate. Deosebit 
de benefic mai ales după o 
exfoliere chimică.
1 per. șosete / 30 g
vic770578

14.99 lei
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Pilă dublă abrazivă 
pentru picioare şi 
călcâie    Față dublă 
abrazivă. Mâner anti 
alunecare. Dimensiuni 
totale: 27.5 cm x 5.5 cm. 
Dimensiuni suprafeţe 
abrazive: 16 cm x 4.5 cm.   
vic780619

34.88 lei

Spray odorizant 
pentru 
încălţăminte
Elimină mirosul 
neplăcut de 
încălțăminte.
100 ml    coni28

23.88 lei

Spray odorizant și 
reconfortant pentru 
picioare
Absoarbe excesul de 
umiditate, usucă și oferă 
confort picioarelor.
100 ml      coni27

24.88 lei

Accesoriu 
baie cu 
dublă 
suprafaţă 
abrazivă 
pentru 
călcâie
coni37

8.99 lei

Piatră 
Ponce 
pentru 
călcâie
9.5 cm x 4 
cm x 2 cm      
vic0780233

5.99 lei

Pilă dublă 
pentru 
picioare 
O față metalică 
și una abrazivă. 
17.5 cm x 3 cm. 
vic0780138

14.99 lei

Pilă dublă 
abrazivă pentru 
călcâie
Dimensiuni 
totale: 20 cm x 8 
cm. Dimensiuni 
suprafeţe 
abrazive: 7 cm x 4 
cm.   vic780618

26.88 lei

Cremă pentru 
picioare și 
călcâie
Previne uscarea 
pielii picioarelor.
50 ml      coni29

18.88 lei

Pudră odorizantă 
cu lavandă, pentru 
picioare
Absoarbe umezeala 
și oferă o senzație 
răcoritoare.
50 gr     coni31

18.88 lei

Pilă abrazivă 
pentru 
picioare
22.5 cm x 6.5 
cm.
Față dublă 
abrazivă.
vic0780137

17.88 lei
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Cremă 
pentru 
picioare și 
călcâie cu 
lavandă 
Leganza
75 ml
LGZ205

12.88 lei

Set epilator cu ulei de măsline și extract de nufăr
Crema îmbogățită cu extract de nufăr și ulei de 
măsline revigorează, calmează și hidratează pielea în 
profunzime. Efectul nutritiv este dat de uleiul de cocos.
Setul conține:
- cremă epilatoare 100 ml 
- cremă după epilare 25 ml 
- spatulă pentru aplicare
ri501

14.88 lei

Cremă 
pentru 
picioare 3 în 
1 cu ulei de 
cocos 75 ml    
pres4

7.88 lei

Cremă-gel 
răcoritoare 
pentru 
reducerea 
disconfortului 
cauzat de 
umflarea 
picioarelor 
75 ml    00106

13.88 lei

Cremă 
nutritivă 
pentru 
prevenirea 
întăririi pielii 
de pe călcâie 
75 ml   00107

9.99 lei

Cremă 
deodorantă 
împotriva 
transpiraţiei 
cu extracte 
preţioase din 
plante
50 ml     00108

9.88 lei

Gel-cremă anti
celulitic SPA 
Master
Ajută la arderea 
grăsimilor 
prin hrănirea 
si revitalizarea 
pielii.   500 ml   
SM07

94.88 lei

Ulei pentru masaj 
anti-celulitic SPA 
Master
Cocktail de uleiuri 
esențiale ce 
înmoaie pielea și 
ajută la arderea 
grăsimilor.
1000 ml      SM06

139.88 lei

Protecţie 
silicon pentru 
monturi și 
degete
Material: silicon, 
se poate igieniza 
cu săpun sau se 
poate dezinfecta.   
2 buc.     lady407

13.99 lei

Sosete din silicon Smiling 
Foot
Mențin hidratarea, ajută la 
reducerea bacteriilor și oferă 
un efect deodorizant. Pot 
fi reutilizate după spălare 
manuală. Mărime universală. 
Material: silicon.
lady869

29.88 lei

Șosete din silicon pentru 
protejarea călcâielor. Previn 
formarea de crăpături ale 
pielii călcâielor sau uscarea și 
îngroșarea excesivă a acesteia. 
Pot fi reutilizate. Se spală 
cu detergent și apă călduţă. 
Mărime universală. Material: 
silicon.    2 buc.      lady868

19.99 lei

Plasturi protecţie deasupra 
călcâiului
Protejează călcâiul și nu vei mai 
avea grija lui, iar la sfârșitul zilei nu 
te vei mai simți atât de obosită! 
Evită rănirea pielii datorită frecării 
cu pantoful. Reduce durerea și 
disconfortul. Se potrivește oricărui 
tip de picior.     4 buc.   lady441

5.88 lei
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Cărbune 
şi extract 
de caviar 
DETOX 3 în 1  
vic770551

12.99 lei

Extract de melc
vic770132

13.99 lei

Argan
vic770177         

13.99 lei

Sensitive cu 
Aloe vera
vic770055

11.99 lei

Extra
vic770

13 9

Cremă epilatoare 
Formulă specială 
cu extract hidratant 
de jojoba, 
pentru epilarea 
picioarelor, 
inghinal și axilar.    
200 ml      rega9

22.88 lei

Cremă după epilare cu 
extract de jojoba Regal 
Silk. Înmoaie, echilibrează 
și liniștește pielea după 
epilare. Conține extract 
de mușețel, alantoină, 
vitamina F și ulei de cocos.
30 ml      rega10

7.88 lei

Set epilator cu ulei de macadamia 
5 Minutes Leganza Teen
Potivită pentru pielea delicată a 
adolescentelor. Se poate utiliza pe 
corp, picioare, zona inghinală și 
axilară. 
LZ106

16.88 lei

Set epilator cu ulei de argan 5 
Minutes Leganza Lady
Potivită pentru pielea delicată a 
doamnelor. Se poate utiliza pe 
corp, picioare, zona inghinală și 
axilară. 
LZ105

16.88 lei

Set epilator cu ceai verde 5 Minutes 
Leganza Men 
Conţine o cremă epilatoare 200 ml, o cremă 
după epilare 25 ml și o spatulă pentru 
aplicare. Potivită pentru pielea tuturor 
bărbaților. Se poate utiliza pe corp, picioare, 
zona inghinală și axilară.    LZ107

33.88 lei

Fiecare set 
conţine: 
- o cremă 
epilatoare 100 ml
- o cremă după 
epilare 25 ml
- o spatulă pentru 
aplicare

Cremă epilatoare 
Sensitive 3 minute
cu Aloe vera
Îmbogățită cu Aloe 
vera și D-pantenol 
D, potrivită pentru 
pielea sensibilă.
100 ml      vic770056

13.99 lei

BENZI EPILATOARE CU CEARĂ RECE PENTRU CORP ȘI PICIOARE

Cărbune şi 
extract de 
caviar DETOX 
3 în 1 
vic770550 

20.99 lei

Extract de melc
vic770131     

21.99 lei

Argan
vic770176

21.99 lei

Sensitive cu 
Aloe vera
vic770054

19.99 lei

RAPID.UȘOR.EFICIENT
Fiecare pachet conține:
- 20 suprafețe active pentru îndepărtarea rapidă a părului nedorit de pe faţă (10 benzi duble)
- 2 șerveţele postepilatoare cu ulei de migdale, pentru îndepărtarea resturilor de ceară de pe piele

BENZI EPILATOARE CU CEARĂ RECE PENTRU FAȚĂ
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Gel de duș Camil   250 ml

14.88 lei

vic504

vic505

vic502

vic500

vic501

1

Set cadou KISS & HUG
1. Baie cu bule 250 ml). 2. Loțiune de corp 250ml. 3. Săruri 
de baie cu magnolie și eucalipt. 4. Burete de baie exfoliant. 
5. Suport din lemn în formă de inimă.
0770622

99.88 lei

AROME EXOTICE PENTRU O BAIE RĂSFĂȚATĂ

Burete de baie adulţi 17 x 13 cm.
vic780375

8.88 lei

Gel de duș 
relaxant 
200 ml  
LGZ203

16.88 lei

Gel de duș in-
tens exfoliant 
cu cafea
170 ml 
cami231

17.88 lei

Spumant de baie 
Bebino 300 ml coni8

24.88 lei

Gel de duș 
pentru 
bărbaţi Gold   
200 ml  
BF5014

15.88 lei

Burete baie

11.88 lei

Gel de duș cu 
ulei de struguri 
și apă de 
trandafiri
200 ml    BF1802

13.88 lei

AFINE și 
ZMEURĂ    
cami237

PIERSICI 
și VANILIE   

cami238

CRIN ALB    
cami236

IASOMIE    
cami235

Burete de baie exfoliant 100% 
natural
Confecţionat din sisal netratat chimic. 
Oferă masaj și exfoliere. Dimensiuni: 
17.5 x 13 cm. Prevăzut cu bandă 
elastică pe spate pentru a o mai bună 
manipulare. vic780180

10.99 lei

Set pentru călătorii Wonderland 
1. Borsetă. 2. Șampon hidratant și balsam 2 în 1 100 ml. 
3. Gel de duș 100 ml. 4. Loțiune pentru corp cu pulbere 

de aur 75 ml. 5. Gel igienizant mâini 30 ml. 6. Burete 
pentru baie.    0771080

75.88 lei

Perie de duș 
Simply Nature
Mâner lung din 
bambus și peri 
naturali pentru 
curățare și 
masaj sub duș.
Te bucuri 
de calitate 
profesională.
VEGAN 100% 
biodegradabil.
Lungime: 30 
cm.
0780422

41.88 lei
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Cască protecţie păr 
sub duș . Nicio picătu-
ră de apă nu-ți va afec-
ta coafura. Reutilizabi-
lă. Cu banda elastică. 
Reciclabilă. Pretabilă si 
pentru coafuri volumi-
noase.  Diametru 30 cm
0780341

7.88 lei

Material: imitație piele și neopren textil cu perforații, 
confortabil. Ajută la obținerea unei poziții corecte 
a spatelui și ameliorează durerile de gât, umeri sau 
spate. Previne deformarea coloanei vertebrale. 
Imediat după fixarea corectă a corsetului vei simți 
cum benzile aliniază umerii în poziția corectă.
Marimea S-M.

Mănușă exfoli-
antă pentru baie
Produs vegan, 
țesătură Cambric. 
100% natural, 
100% biodegra-
dabilă
0780419

19.88 lei

Săpun cu 
burete   70 g   

11.88 lei

CIOCOLATĂ CU 
LAPTE BF70

LĂCRĂMIOARĂ
BF69

CĂPȘUNE CU 
FRIȘCĂ BF86

MASAJ TROPICAL
BF74

i

LILIAC
BF68

Săpun cu aromă 
de avocado 
Elefantul Bobo   
60 g      BF61

9.88 lei

Săpun Bebino
Săpun pentru 
copii.
65 gr   coni2

8.88 lei

Săpun cu 
glicerină Exotic
75 g  BF5022_
oval

9.88 lei

Săpun 
„Exfoliant” 
75 gr 
cami221

7.88 lei

Săpun lichid 
revigorant
Lavandă și afine
330 ml   cami212

22.88 lei

Săpun lichid 
relaxant    Liliac
330 ml   
cami225

22.88 lei

Săpun exfoliant 
melc și cafea
75 g  vic770136

11.99 lei

AI GRIJĂ DE CORPUL TĂU

Sare de baie 660 g
ORHIDEE și LOTUS cami82
LAVANDĂ SĂLBATICĂ  cami85

34.88 lei

Cască protecţie 
păr sub duș
25 cm diametru
780128

5.99 lei

Odorizant de cameră    75 gr

14.88 lei
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Mănușă baie 
gărgăriţă roşie
21 x 20 cm.    
vic780141

22.88 lei

Centura postură unisex
lady411

47.99 lei

Centură postură damă                                                                   
lady410

38.99 lei
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Absorbante BOUQUET - protecţie 
zilnică PACHET MARE
Formă anatomică fără aripioare, 
foarte subțiri și cu un parfum discret.    
40 buc.     pal0413

17.88 lei

Absorbante igienice zilnice Palomita 
40 buc.
Special concepute după anatomia 
trupului - pantyliners. Strat absorbant 
pentru siguranța ta.    40 buc.      pal0412

17.88 lei

Absorbante de zi 
cu aripioare din bumbac
Subțiri, ambalate individual, 
cu aripioare, 100% bumbac.
10 buc.    pal0370

17.88 lei

i il i P l it

PROTECȚIE ȘI CONFORT ÎNTREAGA ZI
 EȘTI MAI ÎNCREZĂTOARE PENTRU CĂ ÎŢI OFERĂ CONFORT ȘI DISCREŢIE

Absorbante 
de noapte cu 
aripioare Thin & 
Soft textil
Deși subțiri, 
asigură protecție 
sigură in timpul 
nopții. Ambalate 
individual, cu 
aripioare, material 
delicat, textil.
16 buc.
pal0344

17.88 lei

Absorbante 
igienice 
protecţie zilnică 
Absorbante 
parfumate și 
foarte discrete 
pentru fiecare zi. 
Au un înveliș textil 
delicat care oferă 
confort zi de zi.
20 buc.      
pal0347

12.88 lei
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Absorbante de zi 
cu aripioare Thin 
& Soft textil
Subțiri, ambalate 
individual, cu 
aripioare, material 
delicat, textil.
20 buc.     pal0343

18.88 lei
Tampoane Palomita 
Super Twist off 16 buc
Pentru sângerare mestruală 
abundentă. Nivelul ridicat 
de absorbție oferă protecție 
și confort pentru întreaga zi.   
pal1109

13.88 lei
Absorbante 

Palomita 
DELICATE 

de zi 
pachet mare 
Special create 
pentru femeia 
activă, putând 

fi utilizate zi de 
zi. Ambalate 

Individual.
20 buc. 

pal0349

26.88 lei
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Absorbante ULTRA 
subţiri de zi, textil
PACHET MAXI! 
Parfumate, ambalate 
individual, cu 
aripioare, textil
50 buc.     pal0203

46.88 lei

Absorbante ULTRA subţiri de 
noapte, textil
PACHET MAXI!  Parfumate, ambalate 
individual, cu aripioare, înveliș textil
50 buc.      pal0204

52.88 lei

Absorbante ULTRA subţiri 
de zi, mătase
Putere de absorbție MAXI la 
PACHET MAXI! 
Prevăzute cu aripioare și 
înveliș de mătase.  Ambalate 
individual.
40 buc.    pal0224

36.88 lei

ndividual.
40 buc.  pal0 244

36.888 ll
l02022244
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Absorbante ULTRA 
subţiri de noapte, 
mătase
PACHET MAXI! Prevăzute 
cu aripioare și înveliș 
de mătase. Ambalate 
individual. 
50 buc.      pal0202

52.88 lei

ECONOMISEȘTE CU PACHETE XXL!
ABSORBANTE ULTRA SUBŢIRI DE ZI ȘI DE NOAPTE

Absorbante ULTRA 
subţiri de zi, mătase
PACHET MAXI, 50 buc. 
Materialul delicat și învelișul 
mătăsos asigură protecţie 
sigură in timpul zilei. Oferă-
ţi siguranţa de sine!         50 
buc.      pal0201

43.88 lei

Gel pentru igiena intimă
Conține bisabolol pentru 
a echilibra pH-ul zonei 
intime. Nu conține 
coloranți. 
200 ml     00109

19.88 lei

Soluţie pentru igiena 
intimă Lacera 
Conține acid lactic, ca 
barieră naturală, protectoare 
a zonei intime. Echilibrează 
PH-ul mucoasei vaginale și 
uterine.
230 ml       cami249

18.88 lei

11113111111111 1
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ÎMPROSPĂTEAZĂŢI 
TENUL, EFICIENT
DAR BLÂND!

BALSAM DEMACHIANT CREMOS PENTRU 
OCHI NEBULAE

CU BALSAMUL CREMOS NEBULAE SCAPI DE ORICE MACHIAJ 
ÎNCĂPĂȚÂNAT. Îndepărtează delicat și cel mai încăpățânat rest 

de machiaj (inclusiv waterproof). Îndepărtează impuritățile cu 
acest emolient și antioxidant pentru ochi sensibili și față. 

Are textură delicată, dar nu grasă. 
Ai incredere în acest balsam de curățare pentru ochi 

îmbogățit cu vitamina E și unt de Murumuru!
48IMP

32.88 lei

DEMACHIANT OCHI BYE 
BYE WATERPROOF

Elimină imediat machiajul 
chiar și cel rezistent la apă!

FĂRĂ: alcool, gluten, 
microplastice, ceară și ulei 
mineral, parabeni, PEG, 
fenoxietanol, conservant, 
silicon, talc.
Textura Bifazică (uleioasă și 
apoasă) dizolvă și îndepărtează 
toate tipurile de machiaj și 
poluarea de pe piele.
Nu lasă resturi uleioase și nu 
strică genele.
47IMP

26.88 lei

WATER
PROOF
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