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ИНСПИРИРАНО ОД 
ПРИРОДАТА ДА ЈА РАЗГАЛИ КОЖАТА

•  Создадена да 
ја омекне 
кожата

•  Помага за 
измазнување 
на линиите на 
кожата

•  Создадена да ја 
направи кожата 
поблескава

•  Помага да се 
намалат знаците  
на умор НАЧИН НА УПОТРЕБА

Нанеси на лицето, 
избегнувајќи го 

делот околу очите. 
Остави ја 10 минути, 

а потоа нежно 
отстрани ја со крпа.

•  Помага да се 
отстрани вишокот 
сјај

•  Помага за 
намалување на 
трагите од 
нечистотии

Со новата линија маски, за една употреба, на Love Nature, со суперсостојки и неодоливи мириси, негата на 
кожа е полесна од кога било, како и грижата за планетата. Маските се направени за забавно користење, па 

затоа пробај ги во различни комбинации на твоето лице!

Маска во практично мало 
пакување, со состав за  
една употреба!

  35426 Love Nature 
Крем-маска за 
освежување на лицето, 
за сите типови кожа 10 мл 
199 ден.   35427 Love 
Nature Гел-маска за 
блескаво лице, за сите 
типови кожа 10 мл 
199 ден.   35428 Love 
Nature Глинена маска за 
прочистување на 
лицето, за сите типови 
кожа 10 мл 199 ден.

СЕКОЈА ЗА 
69 ден.

СЕКОЈ ЗА 
59 ден.

РАЗГАЛИ СЕ СО  
УБАВА КОЖА

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Нанеси од пилингот на 
мокро лице, измасирај 
нежно, потоа измиј го 
лицето и исуши го со нежно 
тапкање со крпа.

2. Нанеси маска на целото 
лице, избегнувај ја областа 
околу очите. Почекај 5 
минути и измиј се. Користи 
1-2 пати неделно.

Длабинско
чистење на 

проблематичната 
кожа

  Pure Skin 2 во 1 пилинг и 
маска за лице
2 x 6 мл 

32652   99 ден.

  Sparkling Love Сапун
Изненади и воодушеви со сапун 
во облик на срце! Со силен 
мирис на рози што ќе те 
инспирира да ја прославиш 
љубовта! Создава пена и остава 
прекрасен опивен мирис. 75 г 

34954   99 ден.

Цветен букет што 
оддава прекрасен 

мирис на рози, 
инспириран од 

слатката романтика и 
прославувањето на 

љубовта!



 

 

бел јоргован , бршлен , индиска сандаловина 

ОВОШЕН И ЦВЕТЕН 

розов шампањ, роза, кедар

СЕКОЈ ЗА  

129 ден.

  Lucia Ролон-
дезодоранс
50 мл 

32460   249 ден.

  Sparkling Love Крем за 
раце
75 мл 

34955   249 ден.

  Love Nature Гел за очи со 
алое вера и кокосова вода
15 мл 

35590 
 329 ден.

79 ден. 

Освежувачки крем за очи со 
органско алое вера и кокосова 

вода. Посебно создаден да го 
хидрира и омекне нежниот 
предел околу очите и да ги 
намали знаците на умор и 

видливоста на темните кругови. 
Без алкохол и парабени, 

дерматолошки и офтамолошки 
тестиран и соодветен  

за сите типови кожа.

ГЛАВНИ СОСТОЈКИ 

ОСВЕЖИ ГО ИЗГЛЕДОТ 
НА ОЧИТЕ



НЕГУВАЈ СЕ КАКО БОЖИЦА

Златен ирис, цвет од портокал, 
ванила

Сјаен и сензуален флориентен мирис на 
опојни цветови од портокал, на врвот на 

нежно, цветно срце од роза, иланг-иланг и 
златни ириси, топејќи се во удобна  
основа на кедрово дрво, омекнат  

од допир со ванила.

Инспирирана од грчката божица на љубовта и на убавината, колекцијата Irresistible 
Aphrodite е олицетворение на безвременска елеганција и привлечност. Те повикува да 

се разгалиш со прекрасно уживање што ги воодушевува сетилата.

  Irresistible Aphrodite Гел  
за туширање
250 мл 

35970   249 ден.

149 ден. 

  Love Nature Ice Pops 
Освежителен гел за 
туширање со маракуја и 
ананас
Сакаш да бидеш свежа од 
главата до петиците? Истуширај 
се со тропска и овошна свежина! 
Дозволи свежината на овој 
сочен антиоксидантен Гел за 
туширање да го разбуди твоето 
тело. Со освежителни екстракти 
од ананас и маракуја. 250 мл 

35936   299 ден.

149 ден. 

 БРАН ЕГЗОТИЧНА СВЕЖИНА

• Биоразградлива 
формула

• Формулиран со 
освежителни 
екстракти од ананас 
и пасифрус

• Нежно чисти и 
помага за 
омекнување и за 
измазнување на 
кожата

Ревитализирај ја кожата со дуото богато со антиоксиданси 
освежувачки ананас и навлажнувачки пасифрут.



 

 

 

 

ОСТАНИ СВЕЖ И 
ИЗГЛЕДАЈ НАЈДОБРО

ОРИЕНТАЛЕН ФУЖЕР

ананас, 
лаванда, тиса

Збогатен со Arctic Pro 
Defence, овој екстракт 
од арктички корен е богат 
со антиоксиданти што ја 
штитат косата, додека 
истовремено ја одржуваат 
здрава и силна.

ФОРМАЛЕН 
ИЗГЛЕД

„НЕУРЕДЕН“ 
ИЗГЛЕД

ИЗГЛЕД СО 
ВОЛУМЕН

48 

ЧАСА 

НЕВЕРОЈАТНА 

ЦВРСТИНА

  North for Men 
Intense Парфимиран 
спреј за тело
100 мл 

34486   449 ден.

269 ден. 
  North For Men 
Power Hold & 
Sleek Невидлив 
гел за коса
100 мл 

34920   
279 ден.

149 ден. 

Хидратантниот гел 
ќе го задржи нивото 
на хидратација и 
ќе те освежи.

* Тестирано од 5 испитаници што 
носеле чевли без чорапи и отворени 
чевли

8 ОД 10 СЕ 
СОГЛАСУВААТ 
ДЕКА ШТИТИ ОД 
ПЛУСКАВИЦИ*

Создадено со користење 
на Pro-Shield 
Технологијата што и дава 
на кожата свиленкасто 
чувство без лепливост.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Како се користи: 
Испрскај рамномерно на 
стапалата и на прстите.

  Feet Up 
Advanced Спреј 
што штити од 
триење
100 мл 

33035   
499 ден.

  North For Men 
Subzero 2 во 1 
хидратантен гел
50 мл 

35877   
299 ден.

ПОДГОТВИ СЕ ДА СЕ 
СООЧИШ СО ДЕНОТ

КЛИКНИ ЗА ДА 
ДОЗНАЕШ ПОВЕЌЕ 

СЕКОЈ ЗА 

209 ден.



Мазен слој од восок за ефикасно отстранување влакна 

ЛЕСЕН НАЧИН ДО МАЗНА КОЖА 

•  Дејствува и на кратки 
•  влакненца 

Со природен 
•  пчелин восок 

Дерматолошки 
тестирано

  Silk Beauty Восочни 
ленти за 
отстранување влакна 
од телото
Содржи 8 двострани 
ленти за депилација + 2 
влажни марамчиња + 
упатство за употреба. 

32598   569 ден.

279 ден. 



North for Men Лосион за смирување и масло 
за хранење на брада ќе ја омекне, ќе ја 
задржи еластичноста на одделните влакна и 
ќе помогне при иритација на кожата. 

Маслото од кедар 
ќе додаде ниво на 

софистицираност, ја 
храни косата, но 

обликувањето зависи  
од тебе!

ГЛАВНА СОСТОЈКА 

  North For Men Mane 
Attraction Лосион за нега на 
брада
75 мл 

35888   529 ден.

  North For Men Mane 
Attraction Хранливо масло за 
брада
30 мл 

35933   529 ден.

 

 

Секој за 
289 ден.

ЛЕСНИ ЧЕКОРИ ДО СОВРШЕНА БРАДА!
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35235
Rose 

Porcelain 
Cool

35236
Soft 

Vanilla 
Warm

35239
Rose 
Nude 
Cool

35240
Natural 
Beige 
Warm

35238
Light 
Ivory 

Neutral

35241
Golden 
Beige 
Warm

35237
Light 
Sand 

Warm

•  ColourCorrect 
комплекс за 
природен изглед. 

•  Со ProSkin заштита од 
загадување и со СПФ 18 

•  Клинички докажано 
моментално ја намалува 
појавата на брчки † и го 

враќа сјајот на кожата. †1 

† Клинички докажано, 
26% го намалува 
бројот на брчки. 

†1 Клинички докажано, 
го зголемува сјајот на 
кожата за 5 пати. 

ОТКРИЈ ГО 
СОВРШЕНСТВОТО

  Giordani Gold MasterCreation 
Пудра
Течна пудра што клинички 
докажано за миг ти овозможува 
помладешки изглед и истовремено 
прави да изгледаш беспрекорно и 
природно, а кожата ја измазнува и 
негува. Со лесна луксузна текстура, 
СПФ 18-заштита и состојки што 
штитат од загаден воздух. 30 мл 

 999 ден.

449 ден. 

 
СЕКОЈ ЗА 

299 ден.

  Giordani Gold Iconic Matte Кармин
Раскошно богат кремаст кармин со мат 
финиш за јака, интензивна боја и целосна 
покривност.  Збогатен со арганово масло за 
долготраен комфор во текот на целиот 
ден*. СПФ 12. 4 г 

649 ден

  Giordani Gold Iconic 
Кармин СПФ15
4 г 

 649 ден.

  Giordani Gold Jewel Кармин
4 г 

 649 ден.

  Giordani Gold 
MasterCreation Кармин
4 г 

 649 ден.

ПРЕПУШТИ СЕ НА БЕЗВРЕМЕНСКИОТ 
ИЗГЛЕД НА УСНИТЕ



Наплив на цветна свежина во 
урбаната џунгла

круша , 
божур , миск 

ЦВЕТНО-ОВОШЕН 

НИСКО КОНЦЕНТРИРАН МИРИС 

За романтична 
прошетка

За да го намалиме 
нашето влијание врз 

природата, сите 
пакувања Sensity се 

изработени од 
рециклирана 

пластика.

Пакување од 
РЕЦИКЛИРАНА 

ПЛАСТИКА
  Sensity Pink Bloom Колонска 
вода во спреј
Освежителна колонска вода во 
спреј за целото тело, со раскошен 
цветен мирис. Шишето е 
изработено од рециклирана 
пластика. 200 мл 

34525   799 ден.

279 ден. 

Еднаш неделно, замени 
го регенераторот со 
богата регенеративна 
маска. Маската остави 
ја 3-5 минути и исплакни 
ја.

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ

Веднаш го олеснува 
чешлањето, ја негува косата и 

овозможува лесно обликување.

ОБНОВИ ЈА КОСАТА

  Eleo Маска за коса
Маска за интензивно потхранување на косата, со природни 
масла од арган, роза и чичка и витамин Ф. Луксузна формула 
за обновување на јачината и враќање на мазноста и сјајот на 
косата. За сите типови коса. 125 мл 

38413   699 ден.

279 ден. 



портокал , црна темјанушка , женствен 
акорд на кожа 

ОРИЕНТАЛЕН ДРВЕНЕСТ 
КИЛИБАРЕН 

СРЕДНО КОНЦЕНТРИРАН МИРИС 

БИДИ ВО ЦЕНТАРОТ 
НА ВНИМАНИЕТО!
On the Edge е мирис со женствена кожа, 

смел и заводлив акорд, сместен во 
шишенце што е одраз на бунтовната 

жена што го носи.

  On The Edge Тоалетна 
вода
Мирис со женствен, смел и 
заводлив акорд на кожа, 
сместен во шишенце што е 
одраз на бунтовната жена 
што го користи. 50 мл 

33963   1229 ден.

439 ден. 

  Volare Moments 
Парфимирана вода
50 мл 

35661   1199 ден.
  Volare 
Парфимирана 
тоалетна вода
50 мл 

30025   
1229 ден.

ПОКАЖИ ЈА ТВОЈАТА 
ЖЕНСТВЕНА ПРИРОДА

ЈА СЛАВИМЕ  
ЉУБОВТА

Центифолија роза е едно од 
најблагородните цвеќиња. Се 

одликува со малку восочни, сензуални 
тонови, многу ценети од парфемерите 

во светот.

Овој лесен и свеж мирис на роза ги 
доловува долгите летни ноќи. 

Ливчињата, одбрани со љубов од 
грмушките од розата, се ставаат во 

алкохол и се претвораат во екстракт - 
со што се овозможува моменти на 

прошетка помеѓу цветните цвеќиња.

СЕКОЈ ЗА 

439 ден.

ГЛАВНА СОСТОЈКА ГЛАВНА СОСТОЈКА 

ЦВЕТНИ НОТИ 

ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН МИРИС 

ЦВЕТЕН РОЗА ТЕМЈАНУШКА 

ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН МИРИС 

роза центифолија , османтус , ирис темјанушка , ливчиња од роза , кожа 



За најдолгата ноќ во годината, оваа свеќа е неопходен атрибут за 
пријатна атмосфера. Запали ја оваа убаво мирислива свеќа за да го 

зголемиш празничното расположение!
  Orange Bliss Свеќа
Големина  на свеќата: 80 x 90 мм, 
тежина: 200 г, состојки: 100% соја и 
природен минерален восок, време 
на горење: до 45 часа. 

136573   799 ден.

399 ден. 

ОСВЕТЛИ ЈА ПРОСТОРИЈАТА 
СО ВООДУШЕВУВАЊЕ

Неодоливо меки и 
симпатични чорапи што ќе 

те згреат во зимските 
денови! 

Eдна големина

Празнична шолја, 
совршена за уживање со 

топло чоколадо! 
300 мл.

Чорапите 
се 
украсени 
со 
симпатични 
топчиња!

Сетот е спакуван во 
празнична кутија со 

простор за празнична 
честитка, подготвен за 

подарување!

ОДЛИЧЕН 
ПОДАРОК  

ЗА ОПУШТАЊЕ 
ВО ТЕКОТ НА 

ЗИМАТА

  Празничен сет со шолја и чорапи
 Волумен на шолјата: 300 мл, димензии: 
10 см (висина) x 8.8 см (дијаметар), 
чорапи - должина на стапало: 21-23 см 

136572  1099 ден.

499 ден. 



 

 

 

Маслото од арника се користи со 
векови поради неговите 

антивоспалителни својства. Познато 
е по тоа што помага за обнова, 

заздравување и нега на  
сувата кожа.

Нанеси на сувата кожа 
на лицето, лактите, дланките, усните, колената 

или на стапалата. Нанесувај секогаш кога е 
потребно.

  Tender Care 
Балсам
15 мл 

1276   399 ден. 

  Activelle Comfort 
Антиперспирантен 
ролон-дезодоранс
50 мл 

33139   279 ден. 

  Крем за раце 
со масло од 
арника
75 мл 

34926   
229 ден. 

СЕТ ОД 3 
ПРОИЗВОДИ ЗА 

УБАВИНА  
(антиперспирантен ролон-

дезодоранс + крем за раце + 
балсам) за само 

329 ден. 
Шифра на сетот: 138569

СМИРУВАЧКА 
УДОБНОСТ

КАКО СЕ КОРИСТИ:

ГЛАВНА СОСТОЈКА 

До 48 часа 
заштита + грижа 

за пазувите


