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Revoluţia de aur!

cuprins

Lista premierelor care vă aşteaptă in catalogul nostru este uimitoare.
După inovatoarea serie de îngrijire β-Glucan Active, introducem următoarea
noutate spectaculoasă din domeniul produselor cosmetice: cremele
Gold Regenesis. Aceasta este noua generaţie a cremelor de lux pentru
întinerire(anti-îmbătrânire), având la bază particule active de aur coloidal,
creată ca răspuns la nevoile pielii mature. Am muncit mult la reţeta cremelor,
am căutat cele mai bune ingrediente biocompatibile cu pielea. Acum, cu
mândrie, putem prezenta, în special doamnelor, noutăţile noastre: cremele
anti-îmbătrânire pentru zi, pentru noapte şi pentru conturul ochilor, din seria
Gold Regenesis.

COLECŢIA GOLD REGENESIS NEW!
COLECŢIA DE LUX PENTRU FEMEI NEW!
CO LEC Ţ IA D E LUX PEN T RU BĂR BAŢI N E W!

Dar asta nu e tot, acum, lângă untul natural pentru corp, săpunul natural
şi cremele naturale pentru corp din linia Skin Lab, precum şi lângă toate
produsele din seria Body Sign găsiţi simbolul „V” cu care au fost marcate
aceste produse. Acest certificat indică faptul că produsele noastre, nu numai
că sunt naturale, dar, de asemenea, au fost fabricate conform idealurilor
internaţionale ale vegetarienilor.
Ţinem permanent mâna pe pulsul pieţei de parfumuri.
Noutăţile propuse de noi în acest sezon fascinează prin bogăţia notelor de
arome. Sunt vii, vibrante, fără echivoc. Am reîmprospătat, de asemenea,
design-ul unor sticluţe, pentru a fi şi mai moderne şi elegante.
Cu gândul la cei mai tineri clienţi ai noştri, am extins seria Aqua Magic cu
un spray pentru strălucirea şi descurcarea părului şi o ultradelicată spumă
pentru spălarea corpului. Datorită lor, fiecare baie devine o minunată
aventură!
Eu deja am ales noutăţile preferate din acest catalog, acum este rândul
Vostru!
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Domnilor le recomandăm noul gel de duş natural, care completează colecţia
nostră de produse cosmetice Skin Lab.
Ambalajul întregii serii Skin Lab a trecut printr-un mic lifting, datorită căruia
arată şi mai exclusiv.
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Vă doresc cumpărături reuşite!
Artur Trawiński
FM GROUP World

Ajută-ne pe noi să-i ajutăm
pe alţii!

F O U N D A T I O N
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www.golden-tulip.com
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COLEC ŢIA

GOLD
REGENESIS

Îngrijirea complexă a pielii
mature.

Noua generaţie a
produselor cosmetice
anti-îmbătrânire
(pentru întinerire)!
Particulele de aur coloidal:
reduc ridurile existente şi previn apariţia
ridurilor noi
stimulează sinteza colagenului şi elastinei
influenţează hidratarea optimă şi hrănirea
pielii
redau pielii strălucirea şi vitalitatea naturală
activează sistemul imunitar natural
sunt biocompatibile

NO
U!

4

Gold Regenesis collection

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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FM kd1

COLEC ŢIA

GOLD
REGENESIS

FM ko3

CREMĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE DE ZI 50 ml

CREMĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU
CONTUR OCHI 20 ml

Anti-ageing day cream

U!

NO

NO

Poţi alege produsul cosmetic
corespunzător, folosind pliculeţele
cu mostre.

Anti-ageing eye cream

reduce semnificativ ridurile, redă pielii elasticitatea şi îi asigură 		
hidratarea optimă
aurul coloidal stimulează reînnoirea celulelor, stimulând 		
producerea de colagen şi elastină, reduce decoloarea pielii
resveratrolul din strugurii roşii influenţează procesul de reparare
şi protejează împotriva acţiunii factorilor nocivi externi
complexul bioactiv bazat pe acidul hialuronic, reţine apa în 		
straturile profunde ale epidermei, asigurând un nivel înalt de 		
hidratare
extractul din scoarţa copacului medicinal african Enantia 		
chlorantha calmează iritaţiile, normalizează funcţionarea 		
glandelor sebacee, prevenind lucirea pielii
extractul de rădăcină de lemn dulce are o acţiune anti-		
inflamatoare, previne apariţia decolorărilor
beta-glucanul din ovăz, alantoina şi D- panthenolul intensifică 		
acţiunea anti-îmbătrânire şi de hidratare a celorlalte ingrediente
active
formulă de lux, creată special prentru nevoile pielii mature (+40)
pentru întrebuinţarea zilnică

97,90 LEI

4495,00 LEI/1 l

FM kn2

FM G163

Anti-ageing night cream

Cosmetic box

hrăneşte şi regenerează intens pielea, reducând ridurile şi 		
modelând forma feţei, în timpul somnului
aurul coloidal accelerează pătrunderea ingredientelor 		
active în straturile profunde ale epidermei, stimulând 		
reînnoirea celulară şi regenerând eficient
acidul hialuronic hidratează intens pielea şi o susţine în procesul 		
de reparare
extractul de rădăcină de lemn dulce stimulează sinteza 		
colagenului, redând pielii elasticitatea şi tesiunea 			
corespunzătoare
resveratrolul din strugurii roşii are o acţiune antioxidantă, 		
întârziind procesul de îmbătrânire
uleiul de trandafiri ajută la menţinerea echilibrului hidrolipidic al
pielii şi conferă strălucire tenului
uleiul de cocos hrăneşte şi uleiază uşor pielea
formulă de lux, creată special pentru tenul matur (40+)
pentru utilizarea în fiecare seara, după curăţarea perfectă a 		
tenului.

practică şi elegantă, cu ciucuri super moderni aplicaţi în
părţile laterale
satin fin, spumă întărită şi căptuşită
se închide cu fermoar
diametrul: 20 cm
înălţime: 9 cm

NO

PR

D

O

LA CUMPĂRAREA UNUI SET COMPLET DE COSMETICE DIN SERIA
GOLD REGENESIS (cremă de zi + cremă de noapte + cremă
pentru contur ochi) PRIMEŞTI BORSETA DOAR CU 1 LEU!

MO
A

Gold Regenesis collection

97,90 LEI
1958,00 LEI/1 l

BORSETĂ PENTRU COSMETICE

ŢI

6

89,90 LEI

1958,00 LEI/1 l

CREMĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE DE NOAPTE 50 ml

U!

U!

redă pielii delicate din jurul ochilor elasticitatea şi netezimea
luptă cu semnele de îmbătrânire, apariţia ridurilor şi 		
decolorările tenului
aurul coloidal stimulează producerea colagenului şi 		
elastinei, regenerând şi hidratând optim pielea
hexapeptidele nivelează ridurile existente şi inhibă eficient 		
apariţia altora noi
extractul de seminţe de guarana stimulează microcirculaţia, 		
îndepărtând semnele de oboseală
extractul de Centella asiatica netezeşte şi conferă fermitate pielii
extractele de kiwi şi rădăcină de sofora uniformizează coloritul tenului
resveratrolul din strugurii roşii şi beta-glucanul din ovăz 		
intensifică acţiunea aurului coloidal
alantoina şi D-panthenolul asigură nivelul optim de hidratare
formulă de lux, creată special pentru tenul matur (40+)
testată sub controlul medicilor oftalmologi
destinată pentru îngriirea zilnică, dimineaţa şi seara

E AUR

Ofertă valabilă doar în perioada 24.06.2013-31.07.2013 sau
până la epuizarea stocului. Setul trebuie cumpărat pe o singură
factură.

30,00 LEI
Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

Noua definiţie a feminităţii.
Această aromă m-a captivat imediat.
Este surprinzătoare, se intensifică
pe piele cu o putere neobişnuită. Are
ceva misterios şi în acelaşi timp foarte
feminin. O recomand!

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

107,80 LEI
2156,00 LEI/1 l

PARFUM 50 ml

NO

U!

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

FM 358

FM 357 NEW!

O aromă ultra feminină, ţesută cu flori albe pe
o bază fină de lemn de santal şi cedru. Invăluită
într-o nebuloasă notă de vanilie, care revigorează
printr-o uşoară explozie de bergamotă şi coacăze
negre.

8

luxury collection

NO

Parfum esenţial. Aroma puternic pudrată a
irisului, cu un accent expresiv de trandafir,
patchouli şi mimoză, animată de notele de
mandarină şi piper roz.
Notele de arome:
Note de vârf:
mandarină, piper roz
Note de mijloc:
trandafir, mimoză, iris, patchouli
Note de bază:
vanilie, lemn de santal, bob de tonka

NEW!

U!

Notele de arome:
Note de vârf:
bergamotă, coacăze negre
Note de mijloc:
iasomie, lăcrămioare
Note de bază:
cedru, lemn de santal, bob de tonka,
vanilie
Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX PENTRU
BĂRBAŢI

Moderne şi pline de pasiune.
Prospeţimea aromei şi design-ul
ambalajelor. Le recomand!

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

110,60 LEI
1106,00 LEI/1 l

APĂ DE PARFUM 100 ml

NO

U!

concentraţia de parfum 16%

110,60 LEI
1106,00 LEI/1 l

FM 332

FM 333 NEW!

NEW!

Dinamic, un parfum răcoritor, creat pentru
iubitorii de arome moderne. Notele proaspete
de citrice încep o competiţie pentru prioritate cu
accentele calde ale cedrului şi violetei.

Notele de aromă:
Note de vârf:
măr verde, mentă, mandarină
Note de mijloc:
ghimbir, salvie, ferigă
Note de bază:
mușchi de stejar, lemn de santal, mosc
10

luxury collection

NO

O aromă delicată, sportivă, cu un acord revigorant
de măr verde, mentă, ferigă şi mandarină,
intensificată de stimulanta notă a ghimbirului

U!

Notele de aromă:
Note de vârf:
mandarină, lămâie, bergamotă
Note de mijloc:
galbanum, violetă, nucşoară
Note de bază:
vetiver, patchouli, cedru
Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI
Puterea aromei
Aroma reflectă caracterul,
aspiraţiile şi visele nostre. Ne
permite să zburăm cu gândul în
colţurile îndepărtate, în timp
şi în spaţiu.
Rămâne adânc impregnată în
memorie şi, chiar şi după câţiva
ani, amintirile reînvie cu o
intensitate enormă.
Atrage şi magnetizează, uneşte
persoanele cu sensibilitate
similară. Intrebarea „Cu ce v-aţi
parfumat Doamnă/Domnule?” este
unul dintre cele mai minunate
complimente.

Alege-ţi aroma şi permite
oamenilor să îşi amintească
de tine !
12

luxury collection

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

Notele de aromă:
Note de vârf:
Iasomie, heliotrop
Note de mijloc:
lemn de caşmir, rădăcină de iris
Note de bază:
smirnă, ambră, olibanum

Puterea cristalină a aromei.
PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

123,20 LEI
2464,00 LEI/1 l

FM 359 NEW!
AROM

Ă

NOU
Ă!

Spumantă, pulsatorie, magnetică, intensă – aşa
este compoziţia unică a iasomiei senzuale, a
heliotropului şi ambrei, completată cu acordurile
rafinate ale rădăcinii de iris, smirnei şi lemnului
de caşmir.

FM 296

FM 318

Eleganţa clasică, găsită în sublima compoziţie a
nufărului, iasomiei, cardamonului şi a mandarinei
verzi, subliniată de prospeţimea cactusului,
măslinului şi cedrului.

O compoziţie uşoară, compusă din energetica
mentă, aroma îmbătătorului bujor, a iasomiei,
cedrului şi răşinii de labdanum.

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

123,20 LEI
14

luxury collection

2464,00 LEI/1 l

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

123,20 LEI
2464,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.

15

COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

Îmbătătoare, perfect echilibrate.
PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

107,80 LEI
2156,00 LEI/1 l

FM 355

FM 353

O îmbinare a notelor fructate de lămâie și yuzu
cu lotus, completată cu acordurile orientale ale
lemnului de santal, cedru şi vanilie. O tentantă
compoziție feminină.

Aromele intense ale trandafirilor, florilor de
protocal și iasomiei, delicioasele note de caramel și
vanilie, precum și adaosul de neroli determină ca
această compoziție să îmbete cu dulceața sa unică.

FM 309
Combinaţia exotică
a extractului de ceai
negru, iasomie,
cardamon şi lemn de
santal.

FM 308
Aroma delicată şi
fermecătoare a florilor
de portocal şi a frunzelor
de ceai.

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

113,40 LEI
16

luxury collection

2268,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

FM 356
Puțin exotism şi multă
feminitate, exprimate
prin aromele originale
de frangipan, violete,
smirnă şi patchouli.

Plăcut de calde, încântător de
feminine.

FM 281
Aromele fierbinţi,
vibrante ale celor mai
frumoşi trandafiri, ale
coacăzelor şi căpşunilor.

PARFUM 30 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
3126,67 LEI/1 l

on

o f OUĂ
f

FM 313

FM 297

Fascinanta îmbinare a notelor de lămâie, a
zmeurii dulci şi a mierii cu îmbătătoarea aromă a
florilor de portocal, iasomie şi aroma erbacee de
patchouli.

Combinaţia îndrăzneaţă a tradiţiei cu modernul.
Un colaj al aromelor florilor de trandafir, peonii,
patchouli, al florilor de portocal şi mirosul
merelor dulci, al lemnului de santal şi vanilie.

148,40 LEI
2968,00 LEI/1 l

N

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

DESIG

N

DESIG

/

NOU!

ĂN

P

o f OUĂ
f

/

luxury collection

ĂN

P

on

18

POM

POM

Puţin lux în
stil retro.

NOU!

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

148,40 LEI
2968,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

Tentante, intens florale.

FM 303
Mirosul tentant al aromei coacăzei negre şi al
perei, îmbinat cu aroma bujorului, a florii de
bumbac şi a notelor lemnoase.

FM 304
Stilatele îmbinări ale aromei passiflorei, ale
freziei, irisului şi ylang-ylang-ului cu prospeţimea
mandarinei, a kumkwat-ului şi orientala notă a
lemnului de santal.
PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

134,40 LEI
2688,00 LEI/1 l

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

107,80 LEI
2156,00 LEI/1 l

FM 354
Aroma idilică, relaxantă a florilor de bumbac,
trandafiri şi cyclamen (violetă alpină), subliniată
de nota pudrată a irişilor.

20

luxury collection

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

Diferitele feţe ale feminităţii.
PARFUM 30 ml

concentraţia de parfum 20%

113,40 LEI
3780,00 LEI/1 l

FM 319
Smochină aromată,
citrice, caviar, lemn
de smochin, mosc
şi ambră – o aromă
îndrăzneaţă şi
ambiguă.

FM 305

FM 306

O fermecătoare aromă, în care se împletesc uşor
notele bergamotei, rubarbei, trandafirului, de
patchouli şi tuberoză.

O sofisticată combinaţie a tentantelor arome de
pară, iasomie, patchouli şi a Styrax-ului japonez
cu condimente picante de ghimbir şi şofran.

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

113,40 LEI
22

luxury collection

2268,00 LEI/1 l

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

113,40 LEI
2268,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

Mult dorite, de vis…
APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

110,60 LEI
1106,00 LEI/1 l

APĂ DE PARFUM 100 ml
concentraţia de parfum 16%

110,60 LEI
1106,00 LEI/1 l

FM 323

24

luxury collection

FM 321

Asocierea romantică a trandafirului damascian, a
violetei şi murei suculente cu lemnul de santal şi
patchouli.

Un cocktail de fructe, cu pere, piersici şi
nectarine, cu o intensă şi fermecătoare
aromă de iasomie, trandafir şi mosc.

110,60 LEI
1106,00 LEI/1 l

NOU!

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

110,60 LEI
1106,00 LEI/1 l

N

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

NOU!

DESIG

Amestecul cristalin al
grapefruit-ului suculent,
ale senzualelor note ale
iasomiei şi hiacintului cu
notele calde de cedru şi
mosc alb.

FM 320

N

FM 322

DESIG

Un parfum dulce şi
foarte feminin, a cărui
aromă este dată de
aromele trandafirului,
magnoliei, ale mărului
şi cedrului.

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

FM 283
Aroma provocatoare şi
senzuală a nectarinei, a
florilor de portocal şi a
moscului.

Seducătoare, ispititoare…

FM 284

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

Combinaţia încântătoare
şi plină de energie a
ghimbirului, orhideei şi a
pomelo-ului.

FM 287
Tentanta aromă a bobului de tonka, a lemnului
dulce chinezesc, a ambrei şi a iasomiei.

FM 293

FM 317

Aromele calde, bogate ale vaniliei, iederii,
mandarinei, iasomiei şi cedrului.

Aroma tentantă a piersicii combinată cu aroma
liliacului, a piperului roz, patchouli şi ambră.

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
26

luxury collection

1976,00 LEI/1 l

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
938,00 LEI/1 l

N

1876,00 LEI/1 l

NOU!

DESIG

93,80 LEI

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

Trebuie să le ai!
PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

FM 289
O minunată partitură, în care rolurile principale
revin lemnului de santal, trandafirului, iasomiei
şi şofranului.

FM 291
Fermecătoarea aromă a zmeurii suculente, a
trandafirului, vaniliei şi de patchouli.
PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
28

luxury collection

1876,00 LEI/1 l

FM 298

FM 292

O explozie de energie citrică, înconjurată de
subtila aromă a trandafirului, osmanthus-ului,
peoniei, a lemnului de santal şi patchouli.

Un amestec plăcut şi revigorant al aromelor de
litchi, prună, mimoză, violetă, iasomie şi lemn
de tek.

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

Fiecare altfel, minunate toate.
PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

FM 141

FM 351

Acordul pur cristalin al îngheţatei, încălzit de
notele rodiei, bujorului, ambrei şi ale moscului.

O aromă care pendulează între senzualitatea
absintului, a ambrei şi a lemnului de santal şi
subtilitatea freziei și suculența piersicii.

FM 142
Un amestec puternic, dependent, de vanilie,
santal, trandafir bulgăresc şi tuberoze.

FM 146
Un amestec misterios cu miros de piper jamaican
proaspăt, frezie şi hibiscus.
Comandă şi: gelul de duş (146e), balsamul pentru corp (146m),
antiperspirantul roll-on parfumat (146t)

Aroma orientală a moscului egiptean
combinată cu dulceaţa mierii şi a vaniliei.

Singura compoziţie în care, atât de ideal, se armonizează
notele mandarinei, arşinului, prunii şi lăcrămioarei.
Comandă şi: gelul de duş (147e), antiperspirantul roll-on parfumat
(147t), parfumul pentru păr (147w)

FM 192

FM 149

Notele captivante ale florii de tiara, ale
nufărului, portocalei şi mierii dulci.

Combinaţia senzuală a florii de vişin, a florii de
migdal şi a lemnului de tanaka.

93,80 LEI
luxury collection

1976,00 LEI/1 l

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

N

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

30

FM 147

NOU!

DESIG

FM 162

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

COLEC ŢIA

DE LUX
PENTRU FEMEI

DE LUX PENTRU
BĂRBAȚI

Două arome pentru ea…

… două pentru el!

PARFUM 50 ml

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI

93,80 LEI

1876,00 LEI/1 l

FM 352

O aromă delicată, care seduce cu dulceața
iasomiei, a florilor de portocal, patchouli şi miere.
Învăluie şi seduce.
32

luxury collection

1876,00 LEI/1 l

FM 286

FM 198

Aroma senzuală, matură a trandafirilor, de
patchouli, a chihlimbarului, a bergamotei şi a
portocalului.

Combinaţia destul de extravagantă a frunzelor de
tutun, a bergamotei, a chiparosului, iasomiei şi
de patchouli.

PARFUM 50 ml

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

concentraţia de parfum 20%

93,80 LEI
1876,00 LEI/1 l

FM 300
Combinaţia uşoară şi dinamică a grapefruitului,
lămâii şi bergamotei cu levănţica şi cedrul.
Comandă şi: gelul de duş (300e)
Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX PENTRU
BĂRBAȚI

Luxul într-o nouă ediţie.

Află opiniile despre aroma
premiată FM 329:
O aromă pentru bărbaţi, o aromă fantastică...
Karolina, facebook, 28 iunie 2012

Într-adevăr, este o aromă minunată!.
Lidia, facebook, 28 iunie 2012

Aroma mea preferată pentru bărbaţi. Este minunatăăăă!
Barbara, facebook, 28 iunie 2012

FM 327

FM 329

Nestăpânita aromă a grapefruit-ului, a vetivert-ului,
de patchouli şi a răşinii de labdanum, completată cu
acorduri lemnoase şi piper negru.

Senzuală şi modernă – aşa este combinaţia dintre
aroma bergamotei şi a levănţicii cu vetivert, anason
şi piper negru.

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
34

luxury collection

938,00 LEI/1 l

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
938,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX PENTRU
BĂRBAȚI

Predomină lemnul.
FM 151

Pentru bărbaţii pasionali.

Aroma rafinată a moscului, chihlimbarului,a
rozmarinului şi a muşcatei africane.

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

FM 152

93,80 LEI

Combinaţie aleasă cu grijă, care combină
armonios notele picante cu piperul alb.

938,00 LEI/1 l

FM 326
Mixtura seducătoare a parfumului frunzelor de
mesteacăn, a violetei africane, cardamonului şi a
moscului senzual.

FM 160
O uşoară aromă a frunzelor de roşii, a coacăzei
negre şi a florilor de apă.
Comandă şi: gelul de duş (160e),
antiperspirantul roll-on parfumat (160t),

FM 328

FM 169

Eleganţa şi farmecul îmbinate în combinaţia
unică a aromelor cardamonului, mărarului italian,
levănţicii, de patchouli şi vaniliei.

Aroma relaxantă a mandarinei siciliene şi a
mirodeniilor.

93,80 LEI
36

luxury collection

938,00 LEI/1 l

93,80 LEI
938,00 LEI/1 l

N

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

DESIG

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

Comandă şi: loţiunea după ras (169s)

NOU!

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
938,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE LUX PENTRU
BĂRBAȚI

Intens orientale, foarte
seducătoare!
APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

123,20 LEI
1232,00 LEI/1 l

FM 302
O aromă simplă şi foarte
bărbătească, bazată
pe acordul florilor şi
cojilor de portocală,
condimentelor orientale
şi ambrei.

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

123,20 LEI
38

luxury collection

1232,00 LEI/1 l

FM 301
Aroma intensă a lemnului de cedru, coriandru,
ambră şi răşină, intensificată de notele energice
ale lămâii şi mandarinei.

Comandă şi: gelul de duş (199e), balsamul pentru corp (199m),
antiperspirantul roll-on parfumat (199t)

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
938,00 LEI/1 l

N

Prospeţimea şi energia aromei de neroli
combinată cu îmbătătoarele note ale
cardamonului, de patchouli, cedru, vetivert şi
absint.

O compoziţie bogată şi complexă, în care
regăseşti menta, mandarina, scorţişoara,
cardamonul, trandafirul şi note de piele.

DESIG

FM 325

FM 199

NOU!

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
938,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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AROM

COLEC ŢIA

NOU

Ă

DE LUX PENTRU
BĂRBAȚI

Ă!

Pentru bărbaţii care iubesc
imprevizibilul.
APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
938,00 LEI/1 l

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

55,20 LEI

FM 195

552,00 LEI/1 l

O mixtură de coriandru şi cardamon, afumată cu
puţin tutun nobil.

FM 334 NEW!
Amestecul lemnos-fructat fascinează prin
delicateţea grapefruit-ului şi a portocalei şi
revigorează prin iuţeala a două soiuri de piper.
Notele de arome:
Note de vârf:
grapefruit, portocală
Note de mijloc:
frunze de pelargonie, piper negru,
piper roz
Note de bază:
cedru, vetivert, patchoulli

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
40

luxury collection

938,00 LEI/1 l

FM 330

FM 331

O adiere rece a prospețimii bergamotei,
păducelului și florii de angelică, subliniată de
notele dulci ale mierii, caramelului și moscului.

Îndrăznețe note de lemn și piele cu un adaos
de pară suculentă şi portocală, condimentate cu
nucșoară și patchouli proaspăt

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

110,60 LEI
1106,00 LEI/1 l

APĂ DE PARFUM 100 ml

concentraţia de parfum 16%

93,80 LEI
938,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

PENTRU TINERET

Un accesoriu modern, nu doar înainte de petrecere.
APĂ DE TOALETĂ 30 ml

37,80 LEI
1260,00 LEI/1 l

APĂ DE TOALETĂ 20 ml

37,80 LEI
1890,00 LEI/1 l

FM 88

STRAWBERRY FRUIT

O combinaţie neobişnuit
de apetisantă a aromelor
de căpşuni, fragi şi
zmeură proaspătă, cu
nota dulce a vaniliei.
Doar până la
epuizarea stocurilor!

FM 90

TRENDY BOY

Notele vesele de citrice
îmbogăţite cu acordurile
fine ale lemnului de
santal şi de cedru
Doar până la
epuizarea stocurilor!

FM 88b

BALSAM PENTRU CORP 200 ml

Body balm

are o consistenţă uşor cremoasă
îmbogăţit cu vitaminele B5 şi E
alantoina asigură corpului un aspect sănătos şi frumos
este destinat pentru îngrijirea zilnică a oricărui tip de piele
nu conține alergeni
Doar până la epuizarea stocurilor!

32,20 LEI
42

Youth collection

161,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

CLASICĂ
PENTRU FEMEI

Clasicul în cea mai bună ediţie.
PARFUM 30 ml

concentraţia de parfum 20%

55,90 LEI
1863,33 LEI/1 l

Pentru afaceri

FM 07

Aromă fermecătoare, mirosind a mazăre,
frezie şi iasomie.

FM 98 Revigoranta putere a citricelor, intensificată cu
flori dulci şi note lemnoase.
Comandă şi: parfumul cu feromoni (98f), parfumul hot! (98h),
gelul de duş (98e), crema pentru mâini şi unghii (98n)
FM 271 Aromele suculentei papaia, kiwi-ului şi rodiei
combinate cu aromele volatile ale lăcrămioarei, hibiscusului,
orhideei şi ambrei.
FERMECĂTOARE

FM 15

Cristalin de pură, plină de aromele dulci ale
vaniliei, ale lotusului, ale trandafirului şi intensificată de
prospeţimea freziei.

FM 25 O armonioasă combinaţie de frezii, iris,
passiflora, flori exotice şi cedru alb.
Comandă şi: parfumul hot! (25h), gelul de duş (25e),
antiperspirantul roll-on parfumat (25t)
FM 28

O aromă subtilă, care captivează prin
prospeţimea pepenelui galben, a garoafei, ciclamenului,
nufărului alb, îmbogăţită cu nota florii de lotus.

44

classic collection

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

CLASICĂ
PENTRU FEMEI

Clasicul – întotdeauna potrivit.
PARFUM 30 ml

concentraţia de parfum 20%

55,90 LEI
1863,33 LEI/1 l

DELICATE

FM 13

O aromă uşoară,
feciorească, scăldată în soarele piersicii,
grapefruit-ului, rubarbei şi trandafirului
sălbatic, fortifiată cu accentele
ghimbirului şi scorţişoarei.

FM 27

Veselă, plină de
prospeţimea aromei de pară, a
kumkwatului şi a bujorului, îmbogăţită
cu sublimele note ale frangipanului, ale
cedrului şi de patchouli.

FM 81

Aroma excentrică
a magnoliei, a lăcrămioarei, a
trandafirului şi a violetei, atenuată de
aroma fină a mărului şi a castravetelui
verde.
Comandă şi: parfumul cu feromoni
(81f), parfumul hot! (181h), gelul de
duş (81e), balsamul pentru corp (81m),
antiperspirantul roll-on parfumat (81t),
parfumul pentru păr (81w),crema pentru
mâini şi unghii (81n)

ATEMPORALE

FM 08

O compoziţie
fermecătoare, care îmbină proaspetele
note de citrice şi busuioc japonez cu
dulceaţa trandafirului, ylang-ylang –
ului şi a bobului de tonka.

FM 21 O aromă caldă,
învăluitoare, de trandafiri şi flori de
ylang - ylang.
Comandă şi: parfumul hot! (21h), gelul de
duş (21e), balsamul pentru corp (21m)

46

classic collection

FM 132

Aroma exclusivă şi
misterioasă a gardeniei, a bujorului, a
portocalei, a ambrei şi a tuberozei.

ROMANTICE

FM 23

Notele dulci şi foarte
senzuale ale mandarinei, iasomiei şi
vaniliei.
Comandă şi: parfumul cu feromoni
(23f), parfumul hot! (23h), gelul de
duş (23e), balsamul pentru corp (23m),
antiperspirantul roll-on parfumat (23t)

FM 174

Aromă vrăjită,
din flori proaspete de crin, frezii,
magnolie şi iasomie.

FM 181

Aromă vioaie şi
cochetă, în care regăseşti lămâi,
coacăze roşii şi nufăr

FM 401 Coacăze roșii și piper
roșu într-o combinaţie jucăuşă, cu
petale de iasomie, bujor , trandafir şi
cu panna cotta.
DULCI

FM 16 Un amestec fascinant,
fabulos de dulce, de toffe, pere şi
portocale, având la bază senzuala
orhidee şi uşor pudrat de notele de
patchouli.
FM 20 Senzualul trandafir,
delicata frezie şi seducătoarea
orhidee, toate cufundate în aromatul
ceai negru, patchouli şi mosc. Doar
dulceaţă!

FM 263 Aroma populară a
iasomiei, a tuberozei, a lăcrămioarei şi
a moscului, cu un amestec de parfum
de citrice şi lemn tropical.
PROASPETE

FM 06

Note de citrice şi
muşchi de stejar, admirabil alese.

FM 30

O aromă bogată, dar
proaspătă, plină de senzualele note
ale freziei, trandafirului, heliotropului,
lăcrămioarei şi florii de lămâi.

FM 33 Puterea revigorantă
a iasomiei, a trandafirului alb, a
bambusului, a mărului şi a lămâiei.
Comandă şi: parfumul cu feromoni
(33f), parfumul hot! (33h), gelul de
duş (33e), balsamul pentru corp (33m),
antiperspirantul roll-on parfumat (33t),
crema pentru mâini şi unghii (33n)
SPORTIVE

FM 272

Esenţa tinereţii şi
a energiei, pentru care inspiraţia au
fost suculentele mandarine şi zmeura,
precum şi frezia, panseluţele, irişii şi
lemnul de santal.

EXTRAVAGANTE

FM 14

Experienţe unice,
profunde, garantate de remarcabila
combinaţie a notelor de cafea, vanilie,
orhidee, trandafir şi coacăze negre.

FM 24

Un amestec oriental,
mirosind a orhidee, magnolie şi ardei.

Un buchet exotic,
compus pe baza dominantelor arome
de mango şi mandarină.

FM 80

FM 32

FM 26

Aroma intrigantă
a mandarinei verzi, a violetei,
notele şerbetului de căpşuni şi ale
popcornului caramelizat.

Aroma intrigantă şi
ambiguă a mandarinei, murii şi a
mango-ului, amestecată cu dulceaţa
mierii şi a ciocolatei.
Comandă şi: gelul de duş (32e)

PROVOCATOARE

FM 10 Notele proaspete ale
mandarinei, iederii şi ale orhideei
africane.
Comandă şi: gelul de duş (10e), balsamul
pentru corp (10m)
FM 18

Radiantele note
ale portocalei, grapefruitului şi
bergamotei, îmbinate cu dulceaţa
iasomiei şi a trandafirului
Comandă şi: parfumul cu feromoni (18f),
parfumul hot! (18h), gelul de duş (18e)

FM 09 Un extract de fructe
verzi, vanilie şi mosc, care rămâne
puternic impregnat în memorie.
Comandă şi: parfumul hot! (09h)

FM 17

FM 101 Misterioasa aromă
a moscului alb, a vaniliei, a tămâii,
a florii de portocal şi a perei.
Comandă şi: parfumul cu feromoni
(101f), gelul de duş (101e), balsamul
pentru corp (101m), antiperspirantul rollon parfumat (101t)

FM 183 Combinaţia sexi
a florii de spânz, a piperului roz, a
merişorului, a lemnului de massoia şi
a vaniliei.

Un amestec modern,
tineresc şi seducător de iasomie,
orhidee, santal şi flori de tiara,
condimentate picant cu piper roz.

FM 173 Un amestec puţin
oniric, de migdale amare, vanilie,
mosc, muşchi şi lemn de Jacaranda.
Comandă şi: gelul de duş (173e),
balsamul pentru corp (173m),
antiperspirantul roll-on parfumat (173t),
parfumul pentru păr(173w), crema pentru
mâini şi unghii (173n)

FM 29 Aroma hit, fierbinte a
fructelor tropicale cu o uşoară notă de
picanterie, care se datorează adaosului
de coacăze roşii, cyclamen şi mosc.

FM 180 Aroma
supratemporală, seducătoare a
zmeurii, a litchi-ului, a freziei,
trandafirului, de patchouli şi vanilie.

HITURI

FM 03

FM 97

Aroma extravagantă şi
demențială a narcisei, a lăcrămioarei,
a freziei, a gardeniei şi a muşchiului
de stejar.
Comandă şi: parfumul cu feromoni
(97f), parfumul hot! (97h), gelul de
duş (97e), balsamul pentru corp (97m),
antiperspirantul roll-on parfumat (97t)

FM 125 Aroma ameţitoare
a mandarinei, a gardeniei, a mazărei
verzi şi a migdalelor.
MISTERIOASE

FM 01

Inconstanţa naturii
femeii, capturată în picăturile ceaiului
verde, ale lămâii şi merişorului,
intercalate cu flori albe ca zăpada.

Sexi
O esenţă senzuală ,
obţinută datorită îmbinării mărului,
freziei, tuberozei şi iasomiei.
Comandă şi: parfumul hot! (17h)

FM 402 Amestecul energic şi
tentant al unei formule extreme: note
proaspete de grapefruit, mandarine și
piper roz, cufundate în vanilie dulce și
cu o notă de cafea.
ŞIC

FM 19 Un parfum orbitor,
inspirat din aromele unice ale
vişinului şi cocosului, cărora le
conferă senzualitate notele tuberozei,
gardeniei şi bujorului.
FM 34

Un val proaspăt
de citrice, hiacint şi iris, cu puţin
patchouli şi piper roz.
Comandă şi: gelul de duş (34e)

SENZUALE

FM 05 Încântătoarea şi
intriganta aromă a lemnului de santal,
a coriandrului, trandafirului şi vaniliei.
Comandă şi: parfumul hot! (05h), gelul
de duş (05e), balsamul pentru corp (05m),
antiperspirantul roll-on parfumat (05t)
FM 12

FM 257

Combinaţie
desăvârşită, care surprinde prin
îmbinarea originală a aromei
romaniţei, a trandafirului, a iasomiei,
a moscului şi a aromei de patchouli.

Aroma hipnotizantă a
passiflorei, vaniliei, a lemnului de arţar
şi a iasomiei.

FM 177

Aroma şofranului, a
tămâii, vaniliei, bergamotei şi a florilor
de portocal, care eliberează dorinţa.

FM 400

O combinaţie
optimistă de bergamote, afine
sălbatice şi rodie cu notele florale ale
nufărului si hibiscusului. Compoziţia
închide fuziunea dintre lemn de cedru
şi mosc.

FM 185 Aroma feminină şi
deosebit de senzuală a iasomiei şi a
orezului basmati.
Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

CLASICĂ
PENTRU FEMEI

Clasicul în versiune mini.
PARFUM 15 ml

concentraţia de parfum 20%

30,00 LEI
2000,00 LEI/1 l

FM 232

Cele mai frumoase
arome ale bujorului, ale frunzelor
proaspete de violete şi ale
trandafirului Baie.

FM 237 Notele volatile
şi provocatoare ale bujorului, ale
coacăzei negre şi ale vaniliei.
FM 239

Aroma vibrantă,
intensă a irisului, a ceaiului ceylon şi a
clopoţeilor de pădure.

DESIG

N

NOU!

48

classic collection

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

CLASICĂ
PENTRU BĂRBAȚI

Arome potrivite întotdeauna.
APĂ DE PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 16%

55,90 LEI
1118,00 LEI/1 l

FM 54

FM 57 Combinaţie paradisiacă
din măr, prune, scorţişoară, piper şi
rom jamaican.
Comandă şi: parfumul hot! (57h

FM 55

FM 64 Aroma elegantă şi
senzuală a mandarinei, a anasonului,
a moscului şi a florilor de măslin.
Comandă şi: apa de parfum cu feromoni
(64f), parfumul hot! (64h), gelul de duş
(64e), antiperspirantul roll-on parfumat
(64t), loţiunea după ras (64s)

PENTRU AFACERI
Aroma misterioasă
a bergamotei, a mentei, a salviei, a
levănţicii, a cedrului şi a muşchiului
de stejar.
Comandă şi: apa de parfum cu
feromoni (54f)

Aroma elegantă,
uşoară şi nelipsită, a merelor
proaspete, a dulcei vanilii, a lemnului
exotic şi a răşinii aromatice.

FM 68

Parfumul stimulator
al lemnului de cedru, al levănţicii, al
tutunului, bergamotei şi al lămâii.

FM 207

Aroma nobilă a
lemnului, atenuată de prospeţimea
aromei de patchouli, a mandarinei şi
a mărului.

ELEGANTE

FM 42

Aroma senzuală de
chiparoşi, piper roşu şi cardamon,
subliniată de nota dulce a vaniliei şi a
bobului de tonka.

50
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FM 208

O aromă
ultramodernă, care seduce prin
iuţeala piperului roz şi dulceaţa
mandarinei.

FM 223

Combinaţia plină de
graţie a absolutului cu rădăcina de
iris, cu tuberoza, santalul, moscul şi
notele de piele albă.

UŞOARE

FM 93

Aroma modernă şi vie a
bergamotei, a ghimbirului, a levănţicii
şi a iederii.

FM 134 Irezistibila aromă
a mandarinei, a portocalei amare,
a ierbii de mare, rozmarinului, de
patchouli şi cedru.
Comandă şi: apa de parfum cu feromoni
(134f), parfumul hot! (134h), gelul
de duş (134e), antiperspirantul roll-on
parfumat (134t),crema pentru mâini
(134n) loţiunea după ras (134s)

FM 63

O compoziţie
seducătoare, care provoacă prin aroma
de levănţică, lămâie, patchouli şi prin
notele florii de portocal.

FM 451 O aromă proaspătă
cu note acvatice, aprofundată de
rozmarinul puternic energizant,
cardamon şi sequoia.

FM 210

FM 452

Prospeţimea
captivantă a parfumului mandarinei, a
busuiocului, mentei şi a frunzei de păr.

FM 224

Surprinzătoare prin
intensitatea aromei mandarinei, a
portocalei amare, a santolinei şi ambrei.

Trestia de zahăr,
vanilia, ambra, nucşoara şi iasomia
creează o mireasmă dulce şi o
compoziţie seducătoare.

Hituri

SPORTIVE

FM 135

FM 45 Aroma modernă,
seducătoare de patchouli, aroma
vetivert-ului şi a florii de cafea, întrun înveliş răcoritor de citrice. Pentru
cei cărora le place distracţia!
FM 52

Aroma hipnotizantă a
citricelor, a mărului, a scorţişoarei şi a
cuişoarelor.
Comandă şi: apa de parfum cu feromoni
(52f), parfumul hot! (52h), gelul de
duş (52e), balsamul pentru corp (52m)
antiperspirantul roll-on parfumat
(52t),crema pentru mâini (52n) spuma
pentru ras (52p), loţiunea după ras (52s),
balsamul după ras (g002)

FM 43 Aroma energizantă
a cardamonului, a piperului roz, a
mandarinei, a coriandrului şi a freziei.
Comandă şi: parfumul hot (43h), gelul
de duş (43e), antiperspirantul roll-on
parfumat (43t)
FM 62 Dinamicele note ale
mandarinei şi ghimbirului, înconjurate
de aroma mentei îngheţate. O erupţie
de prospeţime!
FM 225 O aromă rafinată,
notă creată pe bază de abanos şi
lemn de tek, cu o notă de frunze de
panseluţă, levănţică, ghimbir şi citrice.

Un impact puternic
al răcoritoarei mente în combinație cu
mandarina și chiparosul

ELIBERATOARE

FM 65 Bradul argintiu
combinat cu frunze de violete. O
compoziţie atipică, uşor dură, dar
fatal de seducătoare.
FM 110

Puterile unite ale
vaniliei, moscului, chihlimbarului,
florii de portocal şi ale lăcrămioarei
Comandă şi: apa de parfum cu
feromoni (110f), gelul de duş (110e),
antiperspirantul roll-on parfumat (110t),
loţiunea după ras (110s)

FERME

FM 51

O aromă modernă,
multidimensională, care pulsează
de la notele dulci de citrice, iasomie,
anason, cedru şi cacao.

FM 56 Un extract din caprifoi,
ienupăr, răşină şi cedru, care trezeşte
simţurile.
Comandă şi: apa de parfum cu feromoni
(56f), parfumul hot! (56h), gelul de duş
(56e), antiperspirantul roll-on parfumat
(56t), loţiunea după ras (56s).
FM 189 Combinaţia vie şi
vibrantă a grapefruit-ului, zmeurii,
levănţicii şi heliotropului.
FM 226

Briza cristalină
care poartă prospeţimea notelor de
citrice, hiacint, lăcrămioare şi lemn
de massoia.

FM 450 Prologul citric
al mandarinei cu lămâia, deschide
o bogată compoziţie muzicalinstrumentală , în care rolul principal
îl joacă coriandrul, cardamonul și
piperul roz.
Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

hot

Fierbinţi, intense, tari…

E
A T Ă

ŢI

T

ED

I

Cele mai frumoase arome
din Colecţia Clasică, într-o
versiune cu o concentraţie de
parfum intensă: acum, mai
tari, mai atrăgătoare, cu un
farmec irezistibil.

L I M I

PENTRU
FEMEI
arome disponibile
FM | 05h, 09h,

17h, 18h, 21h,
23h, 25h, 33h,
181h (aroma FM 81),
97h, 98h
PARFUM 30 ml

concentraţia de parfum 30%

72,80 LEI
2426,67 LEI/1 l

PENTRU
BĂRBAŢI
arome disponibile
FM | 43h, 52h, 56h,

57h, 64h, 134h
52

luxury
HOT
collection
collection

PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 24%

72,80 LEI
1456,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

FEROMONI

Mai mult decât o aromă frumoasă.
Simte chimia iubirii! Feromonii sunt unul
dintre cele mai populare afrodisiace: în
combinaţie cu minunatele parfumuri FM,
stimulează simţurile şi vă fac vă simţiţi
extraordinar de atractivi.

Fermonii sunt inodori şi se combină perfect
cu compoziţia de arome.
Doamnelor, le recomandăm:

Domnilor, le recomandăm:

Î N A I N T E D E O Î N TÂ L N I R E :
FM | 18f, 23f, 101f
ÎNAINTE DE O DISCUTIE
I M P O R TA N TĂ :
FM | FM 97f
LA SERVICIU:
FM | 33f, 81f, 98f

AT U N C I C Â N D E S T E V O R B A
DE O FEMEIE FRUMOASĂ:
FM | 52f, 110f
Î N AFACER I:
FM | 54f, 64f, 134f
C Â N D T R E B U I E S Ă Î Ţ I A R ĂŢ I
PA R T E A TA C E A M A I P U T E R N I C Ă
FM | 56f

PARFUM 30 ml

concentraţia de parfum 20%

63,00 LEI
54

pheromone collection

2100,00 LEI/1 l

APĂ DE PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 16%

63,00 LEI
1260,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

FLORALĂ

Simte puterea florilor!
PARFUM 50 ml

concentraţia de parfum 20%

63,00 LEI
1260,00 LEI/1 l

FM 71
Un poem pe tema florilor de
iasomie. Acompaniate de
lăcrămioare, cedru şi mosc,
reprezintă un încântător
tribut adus feminităţii.

FM 72
O compoziţie exotică, uşor
melancolică, inspirată de
florile de tiara. Îmbogăţită
cu note de frezie, lămâie
verde şi cedru, devine baza
unei fermecătoare arome
feminine.

FM 74
E
A T Ă

ŢI
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O nouă viziune a ylangylang-ului. Îmbrăţișată de
călduroasa aromă a ambrei,
a mierii, a iasomiei şi răşinii,
încântă prin dulceaţă,
aprinzând simţurile.

L I M I

FM 75
Spectaculoasa scenă a
trandafirului. Cunoscuta
aromă, sărbătorită în mijlocul
notelor de citrice, mure şi
bujori, încântă din nou.
Doar până la epuizarea stocurilor!
56

flower collection

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

PENTRU ÎNGRIJIREA
CORPULUI

FM 00t

Conectează-te cu
orice parfum!

formula unică elimină efectele transpirației abundente
îmbogățit cu ingrediente nutritive, care hrănesc pielea
delicată de sub braț
nu pătează îmbrăcămintea
aplicare uşoară
nu conține alcool
inodor
destinat pentru femei şi bărbați

uNISEX

ANTIPERSPIRANT ROLL-ON INODOR 50 ml

Fragrance-free antiperspirant roll-on

23,80 LEI
476,00 LEI/1 l

COLEC ŢIA

PENTRU ÎNGRIJIREA
CORPULUI

PENTRU FEMEI
Ai grijă de pielea ta.

ANTIPERSPIRANT ROLL-ON PARFUMAT 50 ml

Perfumed antiperspirant roll-on

conține substanțe care previn transpirația, oferind o senzație
de prospețime pe tot parcursul zilei
îmbogățit cu ingrediente active hidratante
îmbogățit cu ingrediente active nutritive, care hrănesc pielea
fină de sub braț
ideal pentru femeile active, dinamice
nu pătează îmbrăcămintea
uşor de aplicat
fără alcool etilic
cu o aromă care se asortează cu
cele mai populare parfumuri FM
arome disponibile FM | 05t,
23t, 25t, 33t, 81t, 97t,
101t, 146t, 147t, 173t

23,80 LEI
58

BODY CARE collection

476,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

PENTRU ÎNGRIJIREA
CORPULUI

PENTRU FEMEI
În fiecare zi mai fină, în fiecare zi
mai parfumată.

GEL DE DUŞ PARFUMAT 200 ml

Perfumed shower gel

Perfumed hand and nail cream

conține un complex de ingrediente hidratante, care ajută la
menținerea corectă a echilibrului de hidratare a pielii
provitamina B5 regenerează epiderma şi calmează iritațiile
ingredientele, special selectate, asigură pielii o îngrijire
corespunzătoare şi o moliciune de catifea
o gamă largă de arome, asortată la parfumurile FM
arome disponibile FM | 05e, 10e,

18e, 21e, 23e, 25e, 32e, 33e,
34e, 81e, 97e, 98e, 101e, 146e,
147e, 173e

23,80 LEI
119,00 LEI/1 l

BALSAM PARFUMAT PENTRU CORP 200 ml

conține ingrediente active hidratante, care ajută la
reconstruirea stratului hidrolipidic al epidermei, de exemplu
glicerină, care îmbunătățeşte elasticitatea şi fermitatea pielii
provitamina B5 are o acțiune regenerantă şi calmantă
vitamina E protejează pielea împotriva acțiunii radicalilor
liberi, încetinind procesul de îmbătrânire
adaosul de alantoină calmantă asigură pielii finețea şi
elasticitatea dorită
se absorbe bine
destinat pentru îngrijirea zilnică a oricărui tip de piele
cu o aromă care se asortează cu cele
mai populare parfumuri FM

E ÎNCH
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Perfumed body balm

M

CE ŞI ECO

L

BODY CARE collection

CREMĂ PARFUMATĂ PENTRU
MÂINI ȘI UNGHII 100 ml

arome disponibile FM | 05m, 10m,
21m, 23m, 33m, 81m, 97m,
101m, 146m, 173m
mostre de balsam disponibile FM | 23m,
33m, 81m

33,60 LEI
168,00 LEI/1 l

bogată în ingrediente hidratante, care asigură mâinilor o
moliciune şi o finețe catifelată
îmbogățită cu provitamina A, care îngrijeşte pielea şi
stimulează biosinteza colagenului
provitamina B5 accelerează regenerarea țesuturilor şi reduce
semnele de îmbătrânire
conține alantoină, care are un efect calmant şi reduce iritațiile
destinată pentru îngrijirea zilnică a mâinilor şi a unghiilor
în câteva versiuni de arome
arome disponibile FM | 33n, 81n,

98n, 173n

23,80 LEI
238,00 LEI/1 l

PARFUM PENTRU PĂR 50 ml

Hair fragrance

conferă părului un miros frumos și delicat
bogat în ceramide, un component natural al părului, care
regenerează și netezeşte părul.
conține provitamina B5, care pătrunde adânc în structura
părului, fortificându-l, previne despicarea vârfurilor și facilitează
pieptănarea, hidratând scalpul
polimerii, special selectați, aranjează delicat coafura,
conferind părului strălucire și mărindu-i volumul
conține ingrediente antistatice
nu încarcă şi nu usucă părul
pentru toate tipurile de păr
arome disponibile FM | 81w, 147w,

173w

29,40 LEI
588,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

PENTRU ÎNGRIJIREA
CORPULUI

PENTRU BĂRBAȚI
Ai grija de pielea ta!

ANTIPERSPIRANT ROLL-ON PARFUMAT 50 ml

Perfumed antiperspirant roll-on

conține ingrediente cu acțiune de hidratare
intensă
formula unică elimină efectele transpirației
abundente
arome asortate cu apele de parfum FM
nu pătează îmbrăcămintea
aplicare uşoară
fără alcool etilic

CREMĂ PARFUMATĂ PENTRU MÂINI 100 ml

Perfumed hand cream

conține uree, care înmoaie bine și hidratează intens pielea
mâinilor
îmbogățită cu vitaminele A şi B5, cu puternice proprietăți de
regenerare și protecție
complexul de ingrediente hrănitoare asigură pielii îngrijirea
adecvată
cu o aromă similară celor mai populare ape de parfum FM
arome disponibile FM | 52n, 134n

arome disponibile FM | 43t, 52t,
56t, 64t, 110t, 134t, 160t, 199t

23,80 LEI
476,00 LEI/1 l

23,80 LEI
238,00 LEI/1 l

GEL DE DUŞ PARFUMAT 200 ml

M

a fost creat având la bază substanțe de curățare şi îngrijire 		
perfect selectate
provitamina B5 are o acțiune calmantă, regenerează pielea şi 		
previne apariția inflamațiilor
complexul ingredientelor hrănitoare lasă pielea fină şi plăcută 		
la atingere
o gamă largă de arome, care se asortează cu apele de parfum FM
lasă pe piele un strat fin de protecție
este destinat pentru îngrijirea zilnică
a oricărui tip de piele

E ÎNCH
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arome disponibile FM | 43e, 52e,
56e, 64e, 110e, 134e, 160e,
199e, 300e

CE ŞI ECO

Perfumed body balm

conține substanțe care asigură hidratarea corespunzătoare
a pielii, inclusiv glicerină, D-pantenol şi alantoină, care au
o acțiune de stimulare a celulelor, ajutând la reconstruirea şi
regenerarea lor
se absoarbe usor, fără a lăsa pe piele un strat lipicios
cu o aromă similară celor mai cunoscute
ape de parfum FM
este destinat pentru îngrijirea zilnică
a oricărui tip de piele
arome disponibile FM | 52m, 199m

L

23,80 LEI
62

BALSAM PARFUMAT
PENTRU CORP 200 ml
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Perfumed shower gel

BODY CARE collection

119,00 LEI/1 l

33,60 LEI
168,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

DE ÎMPROSPĂTARE

LOȚIUNE DUPĂ RAS 100 ml

PENTRU BĂRBAȚI

Netezime fără iritații.

After shave

îmbogăţită cu ingrediente cu proprietăţi calmant-revigorante
conţine alantoină, care calmează iritaţiile
arome intense şi de lungă durată
arome disponibile FM | 52s, 56s, 64s, 110s, 134s,

169s

35,00 LEI
350,00 LEI/1 l

BALSAM DUPĂ RAS 100 ml

After shave balm

SPUMĂ PENTRU RAS 250 ml

Shaving foam

facilitează bărbieritul perfect
înmoaie eficient barba
uleiurile de parafină protejează pielea şi previn uscarea
excesivă
extractul de frunze de aloe are acţiune hidratantă şi
regenerantă
alantoina calmează iritaţiile şi accelerează vindecarea rănilor
care pot să apară după ras
arome disponibileFM | 52p

27,90 LEI

64

REFRESHING collection

111,60 LEI/1 l

conţine ingrediente de hidratare, care calmează şi vindecă
iritaţiile
untul de Shea şi pantenolul elimină roşeaţa şi senzaţia de
arsură
formulă uşoară, fără alcool
se absoarbe uşor
arome disponibile FM | 52 (g002) şi aroma lemnos- florală cu
o notă revigorantă de citrice (g001)
Doar până la epuizarea stocurilor!

32,90 LEI
329,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

PENTRU ÎNGRIJIREA

PĂRULUI

Păr sănătos, moale și deosebit de
strălucitor.
PROVOCARE:
PĂ R SU B Ţ I R E ,
FĂR Ă VO LUM
TRATAMENT COMPLET ÎN 2 PAŞI:
ŞAMPON + BALSAM
SCOP:
PĂ R C U R AT, S T R Ă LU C I T O R
ŞI VOLUMINOS,
M U LT M A I U Ş O R
D E S T I L I Z AT

FM w10

ȘAMPON PENTRU PĂR SUBȚIRE
ȘI LIPSIT DE VOLUM 200 ml

Fine and flat hair shampoo

conţine extracte din alge şi aloe,
care hidratează părul şi îi conferă
o moliciune unică
ingredientele, special alese, conferă 		
părului supleţe şi îi măresc optic
volumul
facilitează pieptănarea părului umed,
reduce electrizarea şi hidratează 		
minunat
pentru întrebuinţarea zilnică
lasă pe păr o plăcută aromă florală

23,10 LEI
115,50 LEI/1 l

FM w12

BALSAM PENTRU PĂR SUBȚIRE
ȘI LIPSIT DE VOLUM 150 ml

Fine and flat hair conditioner

datorită extractelor de alge şi aloe, 		
părul tău devine strălucitor şi perfect
hidratat
ingredientele, special alese, conferă 		
părului supleţe şi îi măresc optic
volumul
facilitează pieptănatul și modelarea, 		
prevenind electrizarea și nu încarcă 		
electrostatic părul
se limpezeşte uşor
lasă pe păr o plăcută aromă florală
formulă delicată

18,20 LEI
66

hair CARE collection

121,30 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

PENTRU ÎNGRIJIREA

PĂRULUI

Pentru salvarea părului deteriorat.
PROVOCARE:
PĂ R U S C AT, C A R E S E R U P E
U Ş O R , D E T E R I O R AT D E
VO P S E L E L E PE N T R U PĂ R ,
U S C ĂT O R U L D E PĂ R S AU
Î N D R E P TA R E A C U P L AC A
TRATAMENT COMPLET ÎN 2 PAŞI:
ŞAMPON + BALSAM
SCOP:
PĂ R C U R AT, M OA L E L A
AT I N G E R E , P U T E R N I C Ş I
INTENS STRĂLUCITOR

FM w09

ȘAMPON PENTRU PĂR USCAT ŞI
DETERIORAT 200 ml

Dry and damaged hair shampoo

extractele din alge şi aloe hidratează 		
intens, fortifică, hrănesc şi regenerează
părul
datorită ingredientelor special alese, 		
părul devine elastic, moale şi fin
facilitează pieptănarea, previne 		
electrizarea şi ruperea firului de păr
lasă pe păr o plăcută aromă florală

PROVOCARE:
DEZECHILIBRUL
S C A L P U LU I , M ĂT R E AŢĂ
TRATAMENT ZILNIC:
ŞAMPON
SCOP:
PĂ R C U R AT, E L A S T I C Ş I
U N S C A L P S Ă N ĂT O S , FĂ R Ă
U R M Ă D E M ĂT R E AŢĂ

23,10 LEI

Un păr minunat şi un scalp
sănătos.
FM w06

ŞAMPON ANTIMĂTREAȚĂ 200 ml

Anti-dandruff shampoo

calmează pielea capului şi îi redă 		
echilibrul natural
piritionul de zinc are acţiune 		
antifungică, eliminând semnele de 		
mătreaţă
mineralele din Marea Moartă conferă
părului elasticitate, moliciune şi luciu
pentru întrebuinţarea regulată
lasă pe păr o plăcută aromă de fructe

115,50 LEI/1 l

24,50 LEI
122,50 LEI/1 l

FM w11

BALSAM PENTRU PĂR USCAT ŞI
DETERIORAT 150 ml

FM w08

Dry and damaged hair conditioner

proteinele din grâu şi ceramidele A2 		
ajută la regenerarea părului deteriorat,
conferindu-i un aspect perfect sănătos
extractele din alge şi aloe fac părul
să devină mai pufos şi mai strălucitor
în fiecare zi
ingredientele hidratează şi hrănesc
intens părul
nu încarcă părul, facilitează pieptănarea
acestuia şi previne electrizarea
se limpezeşte uşor
lasă pe păr o plăcută aromă florală

18,20 LEI
68

hair CARE collection

121,30 LEI/1 l

ŞAMPON PENTRU BĂRBAȚI 200 ml

Men’s shampoo

PROVOCARE:
ÎNGRIJIREA COMPLEXĂ A
PĂ R U LU I Ş I A S C A L PU LU I
B Ă R B AŢ I LO R
TRATAMENT ZILNIC:
şampon
SCOP:
păr curat , sănătos şi
strălucitor

ingredientele şi extractul de alge 		
conferă părului moliciune, facilitează
pieptănarea acestuia şi previn 		
electrizarea
îmbunătăţeşte condiţia pielii capului,
limitează procesul de îngrăşare a părului
şi previne apariţia mătreţii
pentru întrebuinţarea zilnică
lasă pe păr o plăcută aromă de cedru şi
mirodenii

21,70 LEI
108,50 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

PENTRU ÎNGRIJIREA

PICIOARELOR

O plăcere pentru tălpi!

FM s003

FM s004

Soothing and refreshing gel

Antiperspirant

calmează tălpile obosite
conţine ulei răcoritor de mentă şi 		
substanţe hidratante
extractul de hammamelis virginia ajută
la reducerea umflăturilor
extractul de muşeţel are o acţiune 		
antiinflamatoare și de purificare

previne transpiraţia excesivă şi apariţia
mirosului neplăcut
ingredientele active reglează 		
activitatea glandelor sudoripare
substanţele calmante asigură pielii 		
un aspect fin şi o protejează faţă de 		
apariţia zgârieturilor şi bătăturilor

GEL CALMANT - REGIVORANT 75 ml

Doar până la epuizarea
stocurilor!

27,30 LEI
364,00 LEI/1 l

35,00 LEI
233,33 LEI/1 l

FM s002

Scrub

Deep moisturising cream

o consistenţă fină, cremoasă, cu 		
particule de pumex
îndepărtează epiderma moartă şi 		
reduce îngroşarea, redând pielii fineţea
naturală
pregăteşte pielea pentru a absorbi 		
ingredientele conţinute de 		
crema intens hidratantă
conţine agenţi antibacterieni şi 		
antifungici activi
are o aromă de ananas proaspăt

recomandată pentru pielea uscată şi 		
aspră
conţine substanţe care hidratează 		
eficient şi care înmoaie pielea tălpilor
provitamina B5 şi uleiul din germeni 		
de grâu regenerează epiderma şi 		
conferă elasticitate straturilor îngroşate
ajută ca pielea să îşi recapete 		
moliciunea şi fineţea
are o minunată aromă de citrice

Doar până la epuizarea stocurilor!

24,50 LEI
foot CARE collection

Doar până la epuizarea stocurilor!

FM s001

PEELING 75 ml

70

ANTIPERSPIRANT 150 ml

326,67 LEI/1 l

CREMĂ INTENS HIDRATANTĂ 75 ml

Doar până la epuizarea stocurilor!

27,30 LEI
364,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

ß-GLUCAN
active
Frumuseţe naturală cu seminţe de ovăz.
Poţi alege produsul cosmetic adecvat, folosind pliculeţele
cu mostre.

FM kn1

FM kt1

Moisturising face cream

Rich face cream

hidratează intens pielea, care își va recăpăta vitalitatea și
aspectul sănătos
conţine beta-glucan din ovăz, care ajută la sintetizarea
colagenului, regenerând pielea, corectând tensiunea pielii şi
estompând ridurile
adaosul de lactat de sodiu și acid hialuronic previne uscarea
pielii,făcând-o să devină netedă și moale la atingere
esterii acizilor graşi superiori, obţinuţi din extractul de in,
conferă elasticitate pielii şi reconstituie stratul lipidic al
epidermei
conferă o culoare uniformă pielii și îi redă strălucirea
are o consistență uşoară
nu conține alergeni
destinată tuturor tipurilor de ten,
indiferent de vârstă; pentru utilizarea
zilnică, dimineaţa şi seara

cu o formulă bogată , pentru persoane de orice vârstă,
recomandată în special pentru pielea uscată, deshidratată şi
slabită de acțiunea nocivă a factorilor externi
beta-glucanul din ovăz şi esterii acizilor graşi superiori,
derivaţi din uleiul de in, asigură pielii un nivel corespunzător
de hidratare şi elasticitate
uleiul de argan regenerează stratul lipidic al epidermei
vitaminele şi fitosterolii din uleiul de avocado au un efect de
emoliere asupra pielii
hidrolatul de hamamelis calmează iritațiile şi reglează
secreția de sebum
ingredientele de îngrijire, perfect selectate, uleiază pielea şi
creează un film de protecție pe suprafața acesteia, protejând-o
împotriva uscării si acțiunii factorilor externi nocivi
nu conține alergeni
destinată pentru a fi întrebuințată zilnic,
dimineața şi seara

CREMĂ HIDRATANTĂ 30 ml

CREMĂ INTENSĂ 30 ml

67,20 LEI

67,20 LEI

2240,00 LEI/1 l

2240,00 LEI/1 l

FM sr1

SER PENTRU FAȚĂ 30 ml

Face serum

FM kp1

CREMĂ SEMI-INTENSĂ 30 ml

Semi-rich face cream

conține ingrediente nutritive şi regenerante, ușor uleioase
a fost creată pe bază de beta-glutan din ovăz, care pătrunde
în profunzime în piele, restructurând-o activ şi conferindu-i
elasticitate
esterii acizilor graşi superiori, derivaţi din uleiul de in, ajută la
menținerea nivelului optim de hidratare
uleiul de cocos şi untul de Shea înmoaie pielea şi cresc
fermitatea ei, făcând ca aceasta să devină netedă şi plăcută la
atingere
nu conține alergeni
destinată tuturor persoanelor, indiferent
de vârstă; pentru utilizarea zilnică,
dimineaţa şi seara

67,20 LEI
72

ß-GLUCAN active collection

2240,00 LEI/1 l

Cunoaşte opinii despre produs:
Serul de faţă FM este minunat, tenul este fin şi mult mai
hidratat - îl recomand.

Anna, facebook, 5 noiembrie 2012

Este cel mai Super produs pentru faţă,
indiferent de vârstă.
Karol, facebook, 24 ianuarie 2013

Îl folosesc de la început,este minunat!...
Îl recomand cu căldură…

Lidia, facebook, 24 ianuarie 2013

Alătură-te cât mai repede grupului
de utilizatori mulţumiţi!

este un produs cosmetic pentru orice tip de ten; este
recomandat în special pentru tenul cu probleme acneice,
sensibil, obosit și uscat
ingredientele active conținute de ser previn modificările pielii,
calmează iritațiile si ajută la procesul de reînnoire a celulelor,
oferind în același timp protecție împotriva acțiunii factorilor
externi nocivi
argintul coloidal are o acțiune antibacteriană şi calmantă
asupra pielii
beta-glucanul din ovăz hidratează şi regenerează pielea
esterii acizilor grasi superiori, derivaţi din uleiul de in, fiind
o sursă bogată de acizi Omega 3, 6 şi 9, îmbunătăţesc condiția
pielii, conferindu-i fermitate şi reglează secreția de sebum
nu conține alergeni
este destinat pentru întrebuințarea regulată,
înlocuind crema, de preferat dimineața și seara
serul poate fi aplicat și pe zonele de pe față
și corp care necesită o îngrijire specială

72,80 LEI
2426,67 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

ß-GLUCAN
active
Salută moliciunea şi fineţea de mătase!
Poţi alege produsul cosmetic adecvat, folosind pliculeţele
cu mostre.

FM bn1

BALSAM HIDRATANT PENTRU CORP 300 ml

Moisturising body balm

FM kr2

CREMĂ REGENERANT-NUTRITIVĂ
PENTRU MÂINI 50 ml

Regenerating & nourishing hand cream

hidratează și hrănește pielea, făcând-o să devină fermă,
elastică și catifelată la atingere
datorită formulei sale bogate în beta-glucan din ovăz,
calmează eficient iritațiile și regenerează pielea
uleiul de migdale dulci pătrunde în epidermă, netezind-o şi
îngrijind-o, iar vitamina E din compoziția sa încetinește
procesul de îmbătrânire și protejează pielea împotriva
efectelor nocive ale factorilor externi
trigliceridele acizilor capric şi caprilic
consolidează bariera de lipide a epidermei,
uleiază uşor şi stopează pierderea apei
destinat pentru îngrijirea oricărui tip de piele

58,80 LEI

creată ca răspuns la nevoile pielii uscate și foarte deteriorate
a mâinilor și pentru suprafața unghiilor, în special a celor
expuse permanent la factorii externi nocivi
hrănește intens și netezeşte pielea, conferindu-i un aspect
sănătos şi îngrijit
îmbunătățește condiția unghiilor, făcându-le să devină treptat
mai tari şi mai rezistente la deteriorare
conține beta-glucan din ovăz şi alantoină, care regenerează
activ epiderma deteriorată, o protejează împotriva uscării,
o înmoaie și au o acțiune calmantă
uleiul de orez încetinește procesul de îmbătrânire a pielii
uleiul de ricin întărește şi uleiază suprafața unghiei
îmbunătățește coloritul pielii, eliminând
aspectul de rugozitate și senzația
de uscăciune a acesteia

196,00 LEI/1 l

FM cel1

BALSAM ANTICELULITIC
PENTRU CORP 300 ml

46,20 LEI
924,00 LEI/1 l

Anticellulite body balm

folosit regulat, reduce vizibil așa-numitul aspect de “coajă de
portocală”, subțiind în mod evident coapsele, șoldurile, fesele
și abdomenul
creat pe baza complexului unic Anticellulite Forte, care
modelează silueta şi întărește țesuturile
extractul de Centella asiatica stimulează producerea de
colagen şi elastină, redând pielii densitatea şi elasticitatea
corespunzătoare şi prevenind apariția vergeturilor
extractul de coada-calului regenerează şi fortifică ţesuturile
slăbite, iar cafeina din semințele de guarana stimulează
microcirculația, accelerând arderea țesutului gras, conferind
fermitate pielii şi netezind-o
L-carnitina intensifică efectul de modelare a siluetei şi reduce
modificările cauzate de celulită
datorită beta-glucanului și alantoinei, pielea
va fi hidratată corespunzător și își va recăpăta
aspectul plăcut
destinat întrebuintării regulate, dimineața
şi seara; este indicat a se folosi în combinație
cu o activitate fizică şi cu o dietă
corespunzătoare

63,00 LEI
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ß-GLUCAN active collection

210,00 LEI/1 l

FM kr3

CREMĂ HIDRATANTĂ ȘI DE NETEZIRE
PENTRU MÂINI 50 ml

Moisturising and smoothing hand cream

hidratează pentru o perioadă îndelungată și calmează pielea
mâinilor, făcând-o catifelată la atingere
utilizată în mod sistematic, îmbunătățește coloritul pielii și
fortifică unghiile mate şi casante
îmbogățită cu lanolină şi glicerină, care hidratează activ,
conferă fermitate , înmoaie pielea si o netezesc
regenerează epiderma uscată, datorită prezenței hrănitoare a
beta-glucanului din ovăz
uleiul de ricin întărește şi uleiază suprafața
unghiei, protejând-o împotriva uscării
formulă ușoară

46,20 LEI
924,00 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

SPA
SENSES

Colecţia noastră cel
mai des premiată!
Completează-ţi seria cu aroma preferată!
Doamnelor, le recomandăm:
exotica, dulcea vanilie
subtila floare de vişin
suculenta piersică
înviorătoarea verbină
Domnilor, le recomandăm:
revigorantul patchouli

PEELING CU SARE PENTRU CORP 250 ml

Salt body scrub

cristalele de sare curăţă perfect pielea, îndepărtând celulele
moarte ale epidermei
pielea devine fină, fermă şi plăcută la atingere
stratul de ulei hidratează pielea corpului
vitamina E, cu proprietăţile ei antioxidante, încetineşte
procesul de îmbătrânire a pielii.

Internauţii spun despre peeling-ul
nostru:
Cu siguranţă este cel mai bun peeling de pe piaţă.

Bemki, wizaz.pl, 1 aprilie 2012

Genial produs. M-am îndrăgostit de el de la prima
utilizare.
Monyka, wizaz.pl, 21 februarie 2013

FM pl01 verbină
FM pl02 piersică
FM pl03 flori de vişin
FM pl04 vanilie
FM pl05 patchouli

37,10 LEI

Am căutat mult timp un astfel de peeling, nici măcar nu
pot să îi găsesc vreun defect.
Finkaaa, wizaz.pl, 19 ianuarie 2013

Tu ai încercat deja peeling-ul nostru?
Dacă da, atunci recomandă-l şi altora!

148,40 LEI/1 l

76

spa senses collection

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

SPA
SENSES

LUMÂNARE PARFUMATĂ 430 g

SARE DE BAIE 600 g

Scented candle

Bath salt

cu o aromă asortată cu produsele din aceeaşi serie
emană o aromă minunată
datorită aspectului rustic, arată ca un adevărat ornament
de interior

sare naturală de baie din regiunea Braziliei
pielea devine moale, mătăsos de fină şi bine curăţată
calciul, magneziul, bromul, iodul, potasiul şi fierul fortifică
pielea şi îi conferă elasticitate
aroma plăcută are un efect relaxant

FM sw01 verbină
FM sw02 piersică
FM sw03 flori de vişin
FM sw04 vanilie
FM sw05 patchouli

34,80 LEI
80,93 LEI/1 kg

FM 01s verbină
FM 02s piersică
FM 03s flori de vişin
FM 04s vanilie
FM 05s patchouli

25,20 LEI
42,00 LEI/1 kg

UNT PENTRU CORP 250 ml

Body butter

hidratează și hrănește perfect pielea
conține unt de Shea și unt de cacao, care uleiază delicat trupul
și determină ca pielea să devină minunat de moale, elastică și
netedă
uleiul de macadamia, datorită conținutului său ridicat de
acizi grași nesaturați și proprietăților antioxidante, încetinește
procesul de îmbătrânire a pielii
uleiul de in, bogat în vitaminele E și F, regenerează pielea
uscată și o protejează împotriva efectelor nocive ale factorilor
externi
untos, se întinde cu ușurință, datorită texturii plăcute și
cremoase
pe piele, rămâne un parfum subtil

FM sm01 verbină
FM sm02 piersică
FM sm03 flori de vișin
FM sm04 vanilie
FM sm05 patchouli

49,00 LEI
78

spa senses collection

196,00 LEI/1 l

GEL DE DUȘ 250 ml

Shower gel

spală delicat şi îngrijeşte corpul
pielea devine hidratată şi bine hrănită
provitamina B5 are acţiune calmantă
aroma plăcută stimulează simţurile
şi se menţine timp îndelungat pe piele

FM 001g verbină
FM 002g piersică
FM 003g flori de vişin
FM 004g vanilie
FM 005g patchouli

25,20 LEI
100,80 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

BODY
SIGN PENTRU
FEMEI
Pentru iubitorii de produse
naturale şi ciocolată…

FM bs01

FM bs04

UNT NATURAL PENTRU CORP
(APLICARE LA CALD) 65 g

MOUSSE NATURAL PENTRU CORP 180 ml

Natural body mousse cherry & chocolate

Natural warm body butter cherry & chocolate

după încălzire, se transformă într-un ulei pentru masaj, plăcut
mirositor
conține ingrediente naturale de cea mai înaltă calitate, printre
care unt hrănitor: de mango şi de Shea, care hidratează intens
şi calmează pielea, protejând-o împotriva factorilor nocivi
externi şi încetinind procesul de îmbătrânire
ceara naturală de albine reconstruieşte stratul hidrolipidic al
epidermei, făcând ca pielea să devină fină, elastică şi plăcută la
atingere
uleiurile de cocos, de cacao şi de migdale regenerează pielea şi
previn pierderea umidității
aroma irezistibilă de vişine în ciocolată răsfață simțurile

67,20 LEI
1033,85 LEI/1 kg

conţine ingrediente nutritive naturale, făcându-l ideal pentru
pielea fină şi uscată
untul de Shea și uleiul de cocos, care conțin vitaminele A
și E, minerale și acizi graşi, pătrund în piele, o hrănesc și o
regenerează
uleiul de borago, datorită acidului gamma-linoleic pe care îl
conține, îmbunătățeşte tonusul pielii, lăsând-o elastică și fină
datorită texturii catifelate, spumoase, aplicarea acestui produs
cosmetic este o adevărată plăcere
aroma minunată de vişine în ciocolată îmbunătățeşte buna
dispoziție şi ajută la relaxare
destinat pentru îngrijirea zilnică

58,80 LEI
326,67 LEI/1 l

FM bs03

SCRUB NATURAL CU
ZAHĂR PENTRU CORP 180 ml

Natural sugar body scrub cherry & chocolate

FM bs02

SĂPUN NATURAL 140 g

Natural soap cherry & chocolate

Fără parafină, derivate petroliere, siliconi, parabeni,
stabilizatori chimici, PEG-uri, propilen glicol şi coloranţi
artificiali.
80

body sign collection

realizat manual, din ingrediente naturale de cea mai mare
calitate
atrage prin aspectul original
baza organică din care a fost creat săpunul se compune
din 98% ingrediente naturale, din care 60% provin din culturi
organice
conținutul ridicat de glicerină, de proveniență vegetală, este
răspunzător pentru acțiunea intens hidratantă
extractul de aloe calmează iritațiile şi are o actiune antiinflamatoare şi, de asemenea, înmoaie şi netezeşte pielea
săpunul are o aromă tentantă de vişine topite în ciocolată

26,60 LEI
190,00 LEI/1 kg

conține ingrediente naturale de înaltă calitate, care hidratează
intens pielea
cristalele de zahăr din trestie de zahăr curăță perfect pielea,
îndepărtând celulele moarte ale epidermei
bucățile de vișine uscate masează uşor corpul şi stimulează
circulația
baza produsului cosmetic, bogată, catifelată, conține ulei de
cocos, unt de Shea şi ulei de migdale, care hidratează și
hrănesc pielea, făcând ca aceasta să devină fermă şi elastică
prezența acizilor naturali AHA stimulează reînnoirea celulelor
şi îmbunătățeşte condiția pielii
datorită aromei apetisante de vişine în ciocolată , aplicarea
este o adevărată plăcere
Datorită conținutului înalt al ingredientelor naturale,
COSMETICELE BODY SIGN trebuie păstrate în loc răcoros,
la o temperatură de 4-25 ⁰C.

58,80 LEI
326,67 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

SKIN LAB
PENTRU
BĂRBAȚI

FM sl15 NEW!

GEL NATURAL PENTRU DUŞ 200 ml

Natural body wash

creat pe bază de ceară, cu ingrediente naturale active de
înaltă calitate, certificate de Ecocert, NaTrue şi COSMOS
are la bază substanţe delicate de spălare, cu spumare redusă,
fără coloranţi
conţine glicerină vegetală, care hidratează optim şi înmoaie
pielea
este îmbogăţit cu proteine hidrolizate de ovăz, care
păstrează condiţia optimă a pielii şi o hrăneşte intens, fiind un
component care acţionează ca un factor natural
de hidratare a pielii (NMF), prevenind uscarea ei
cu adaos de provitamina B5, care regenerează
şi calmează
are aromă revigorantă, lemnos-fructată
perfect pentru întrebuinţarea zilnică

Bogăţia ingredientelor naturale.
Fără parafină, derivate
petroliere, siliconi, parabeni,
stabilizatori chimici, PEG-uri,
propilen glicol şi coloranţi
artificiali.

25,20 LEI
126,00 LEI/1 l

DESI

FM sl14

G

NN

CREMĂ NATURALĂ
PENTRU CORP 130 g

OU!

Natural body cream

creată pe bază de ingrediente naturale
pentru îngrijirea zilnică
ideală pentru părţile uscate ale corpului (coate, genunchi)
untul de Shea şi extractul de avocado emoliază şi îngrijesc
pielea uscată
uleiul de cocos are un efect calmant şi încetineşte procesul de
îmbătrânire al pielii
bogată în vitaminele A, B, C, E şi PP, care îmbunătăţesc
aspectul pielii şi previn procesul de îmbătrânire
cu adaos de ulei de migdale dulci, care netezeşte epiderma
sărurile minerale incluse în cremă şi acizii graşi nesaturaţi
îmbunătăţesc condiţia pielii
o aromă revigorantă, lemnos – fructată

În noul ambalaj este şi mai multă
cremă SKIN LAB pentru corp!

Datorită conținutului ridicat de ceară, UNTUL NATURAL PENTRU
CORP și CREMA NATURALĂ PENTRU CORP se pot cristaliza, ceea ce
nu afectează calitatea sau caracteristicile produselor.

82

skin lab collection

U!

49,80 LEI
383,08 LEI/1 kg

NO
Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

SKIN LAB
PENTRU
BĂRBAȚI

FM sl11

SĂPUN NATURAL 100 g

Natural soap bar

Perfecţiunea ingredientelor
naturale.

DESIG

N

Fără parafină, derivate
petroliere, siliconi, parabeni,
stabilizatori chimici, PEG-uri,
propilen glicol şi coloranţi
artificiali.

NOU!

realizat manual, din ingrediente naturale de cea mai înaltă 		
calitate (98% din ingrediente sunt de provenienţă naturală,
din care peste 60% provin din culturi organice)
baza organică din care a fost conceput săpunul este certificată 		
de firmele Soil Association din Marea Britanie şi Ecocert 		
din Franţa (organizaţii de certificare a produselor organice)
conţinutul mare de glicerină vegetală asigură o bună hidratare
a pielii
extractul de aloe, combinat cu uleiul de cocos, calmează iritaţiile
nu conţine coloranţi sintetici, stabilizatori şi agenţi chimici de 		
conservare
deţine ingrediente cu proprietăţi de emoliere
ingredientele conţinute de săpun lasă pielea fină şi netedă
ca o catifea
lasă pe piele o aromă revigorantă, lemnos – fructată
fiecare bucată de săpun este unică - diferă prin culoare, model
şi textură

18,00 LEI
180,00 LEI/1 kg

FM sl13

FM sl12

Natural warm body butter

Mattifying effect face cream

UNT NATURAL PENTRU CORP
(APLICARE LA CALD) 65 g

destinat pentru a fi aplicat pe corp, sub formă de ulei parfumat
pentru masaj
preparat din ingrediente naturale de cea mai înaltă calitate,
precum untul de Shea şi untul de mango, care hrănesc pielea,
o protejează împotriva acţiunii nocive a factorilor externi şi
calmează iritațiile
uleiul de cocos şi uleiul de migdale regenerează şi hidratează
intens pielea, prevenind pierderea umidității
ceara naturală de albine face ca pielea să devină fină şi elastică
are o aromă plăcută, de lemn si fructe.

67,20 LEI
84

skin lab collection

1033,85 PL/1 kg

CREMĂ PENTRU FAȚĂ
CU EFECT DE MATIFIERE 30 ml
concepută pentru îngrijirea zilnică
destinată pentru îngrijirea oricărui tip de piele
ingredientele cremei conferă un efect de netezire şi de
matifiere
îmbogăţită cu aloe, care are o acţiune calmantă, regenerantă
şi anti-inflamatoare
adaosul de acid hialuronic şi vitamina E reconstruieşte stratul
natural de protecţie al epidermei
are o consistenţă uşoară, care nu încarcă pielea
se absoarbe repede

19,90 LEI
663,33 PL/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.

85

COLEC ŢIA

AQUA MAGIC
PENTRU COPII

FM d005 NEW!

FM d004 NEW!

SPUMĂ PENTRU SPĂLAREA CORPULUI 200 ml

SPRAY PENTRU STRĂLUCIREA ŞI
DESCURCAREA PĂRULUI 200 ml

Body wash foam

Hair shine detangling spray

creată pentru spălarea şi îngrijirea zilnică a pielii fine a copiilor
conţine ulei hrănitor de migdale dulci, care regenerează, înmoaie
şi netezeşte pielea, o uleiază uşor şi asigură şi protecţia ei
extractul de muşeţel şi alantoina accelerează reconstruirea 		
epidermei şi calmează iritaţiile
glicerina vegetală hidratează şi înmoaie pielea
spuma uşoară face ca baia să devină o distracţie de neuitat
are o plăcută aromă de afine
fără parabeni, PEG-uri, SLES, SLS, sare sau săpun
hipoalergică
destinată copiilor cu vârsta de peste 3 ani

Mycie może być
prawdziwą
frajdą.

facilitează descurcarea firelor rebele şi face ca părul să
strălucească, să devină moale şi voluminos
poate fi utilizat atât pe părul umed cât şi pe cel uscat
nu necesită limpezire
previne electrizarea părului
conţine provitamina B5, care are proprietăţi de regenerare şi
calmante
extractul de gălbenele hidratează şi îngrijeşte părul şi scalpul
şi, de asemenea, are o acţiune antiinflamatoare
formula ultradelicată a spray-ului nu conţine parabeni şi nici
coloranţi
are o aromă de pepene galben
uşor de aplicat
destinat copiilor cu vârsta de peste 3 ani

86

kids collection aquA magic

U!

Dozatorul spumei, sub forma unei pompe, este cu
siguranţă igienic. Este suficient să apeşi, pentru a
aplica o cantitate adecvată de produs cosmetic.

23,10 LEI
115,50 LEI/1 l

NO

NO

Comoditatea
şi igiena!

U!

Pulverizator
cu blocare

Este uşor de utilizat şi previne vărsarea produsului
cosmetic!

23,10 LEI
115,50 LEI/1 l

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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COLEC ŢIA

AQUA MAGIC
PENTRU COPII

FM d002

ȘAMPON-GEL DE DUŞ 2 ÎN 1
PENTRU COPII 200 ml

FM d003

TABLETE SPUMANTE PENTRU BAIE 3 x 40 g

Fizzing bath tablets

Shampoo & body wash 2 in 1

combină avantajele unui șampon delicat pentru copii cu cele
ale unui gel pentru îngrijirea corporală
conceput special pentru a satisface dorințele celor mici
îndrăgostiți de aventurile acvatice
nu irită ochii
facilitează pieptănarea părului și îl face să devină moale, pufos
și strălucitor
bogat în pro-vitamina B5, care regenerează și calmează
iritațiile
conține extract de gălbenele, care hidratează perfect pielea
delicată a copiilor
hipoalergic
fără PEG-uri, sare, săpun, SLES, SLS, parabeni sau coloranţi
testat dermatologic
destinat copiilor cu vârsta de peste 3 ani

27,90 LEI
88

kids collection aquA magic

139,50 LEI/1 l

create pentru a asigura copilului o băiță veselă, plină de
culoare și de balonașe de spumă
conțin ulei hrănitor din sâmburi de struguri, care hidratează și
hrănește pielea delicată a copiilor
uleiul de avocado calmează iritaţiile și regenerează, protejând
organismul împotriva pierderii de umiditate
au la baza compoziției lor coloranți alimentari, care nu
afectează pielea sensibilă a copiilor
cu arome vesele de mango, rodie și coacăze negre
fiecare dintre cele trei pastile conferă apei câte o culoare
fantastică: albastru, roz sau galben, dar nu vor colora pielea
copiilor şi nici cada
fără alergeni și parabeni
cu o compoziție aromatică hipoalergică
destinat copiilor cu vârsta de peste 3 ani

24,50 LEI
204,17 LEI/1 kg

Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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P rezentarea produselor conform grupelor de arome
P

R

familia de arome

Descoperă originalele

parfumuri

pentru interior,
în flacoane
de efect!

Cunoaşte

fructate

orientale

arome

FLORALE

DE CITRICE

ORIENTALE
LEMNOASE

CHYPRE
FRUCTATE
intense

E

feromoni

N

T

R

U

Fougere

DE CITRICE
ACVATICE

E

M

E

I

gel de duş

balsam pentru
corp

17

10

10

25

FM | 71, 97, 183, 306, 317, 352, 353, 401

antiperspirant
roll-on

verzi

FM | 1, 81

aldehidice

FM | 21

de citrice

FM | 13, 283, 298

lemnoase

97

97

25

25

147

147

97

97

97

146

146

146

81

81

81

81

81

21

21

21

FM | 3, 27, 30, 72, 320, 351

lămâie

FM | 33

33

33

33

33

33

mandarină

FM | 23, 296

23

23

23

23

23

portocală

FM | 6
101

101

florale

FM | 9, 101, 257, 263, 309, 402

101

9

101

fructate

FM | 12, 98, 237, 284, 286

98

98

98

lemnoase

FM | 26, 142, 162, 293, 359

de mirodenii

FM | 24, 173, 177

173

de ambră

FM | 32

32

florale

FM | 185, 287, 289, 313

fructate

FM | 319, 358

fructate

FM | 5, 16, 34, 80, 149, 192

lemnoase

FM | 18, 357

orientale

FM | 356

fructate

FM | 88

de intensitate medie

parfumuri
pentru păr

cremă pentru
mâini şi unghii

147

FM | 7, 15, 28, 141, 174

18

5

5, 34

18

18

81

81

33

98
173

173

5

5

173

173

88

delicate

P

LEMNOASE

F

Hot
Collection

FM | 29, 75, 271, 272, 292, 304, 305, 321,
322, 323

familia de arome

Vezi ce mai ascunde cel mai nou catalog
FM GROUP MAKE UP!

P

E

FM | 8, 74, 146, 232, 239, 297, 308, 318, 354, 355
acvatice

ORIENTALE

Aruncă o privire în catalogul
FM GROUP FOR HOME!

S

FM | 14, 20, 132, 147

CHYPRE

90

U

FM | 25

din catalogul
FM GROUP MAKE-UP!

Şi în afară de acestea, multe produse
cosmetice: farduri minerale intens
pigmentate, creioane pentru contur
ochi, fonduri de ten, pudre, corectoare,
iluminatoare pentru ten, luciuri şi rujuri
pentru buze, rimeluri modelatoare pentru
gene, oje în cele mai moderne culori şi
balsamuri pentru unghii. Tot ceea ce ai
nevoie pentru a-ţi crea un machiaj unic şi
durabil.

D

FM | 10, 17, 19, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 400

cremele CC

Cunoaşte produsele
care îţi vor schimba
pentru totdeauna
casa Ta: spray-urile
parfumate pentru
lenjeria de pat,
minunatele soluţii
pentru spălat şi
limpezit, soluţiile
pentru spălarea
vaselor şi tabletele
ecologice pentru
maşinile de spălat,
soluţiile speciale pentru
curăţarea bucătăriei şi
a băii, datorită cărora
curăţenia zilnică devine
o plăcere parfumată!

O

R

O

D

U

arome

S

E

P

FM | 52, 223, 302, 328

52

52

FM | 325
64

64

FM | 55, 90, 195, 208, 330, 333
FM | 160, 198, 207, 327, 331, 334

vetivert

FM | 45, 65, 151, 152, 329, 450

orientale

FM | 42

ferigă

FM | 43, 135, 332

levanţică

FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300

lămâie

FM | 57, 62

mandarină

FM | 134, 452

portocală

FM | 93

de citrice

FM | 226

verzi

FM | 451

antipespirant
roll-on

A

T

I

56

florale

patchouli

B

110

fructate

fructate

R

110

110

balsam
pentru corp

Ă

110

FM | 110

FM | 51, 301, 326

B

56

de animale

lemnoase

U

56

56

FM | 199, 224

R

56

FM | 169, 210
FM | 56

FM | 64

T

gel de duş

fructate

de mirodenii

N

Hot
Collection

lemnoase

de ambră

E

feromoni

cremă pentru
mâini

spumă de ras

loţiune
după ras

balsam
dupa ras

169

43
54

52

52

52

199

199

199

64

64

160

160

43

43

52

52

52

52

64

300
57

134

134

134

134

134

134

Preţurile oferite în catalog sunt preţurile brute şi includ TVA în valoare de 24%.
Catalogul de produse FM GROUP nr. 18 este valabil începând cu luna Mai 2013.
Oferta inclusă în catalog, cu privire la preţuri şi produse, este valabilă începând cu luna Mai 2013 până la epuizarea stocurilor sau până la introducerea unui nou catalog.
Cataloagele, Planul de Marketing şi alte materiale de publicitate, promoţionale şi informative emise sau clar acceptate de FM GROUP World sau FM GROUP Romania sunt singurele surse de informaţii oficiale privind vânzarea şi publicitatea
produselor FM GROUP.
Produsele FM GROUP sunt produse originale FM GROUP World.
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PUNCT DE VÂNZARE:
B-dul. Metalurgiei nr.81B
sector 4; Bucureşti, România

DEPARTAMENTUL RECLAMAŢII:
B-dul. Metalurgiei nr.81B
sector 4; Bucureşti
Tel. reclamaţii: 021-255 08 08
fax 021-200 30 60
e-mail: reclamatii@parfumfm.ro

DEPARTAMENTUL COMENZI:
B-dul. Metalurgiei nr.81B
sector 4; Bucureşti
Tel. comenzi: 021-255 08 08
fax 021-200 30 60
e-mail: comenzi@parfumfm.ro

Descarcă aici catalogul pe smartphone.

Î ncearcă şi alte produse F M G R O U P !
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