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damska

(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

58,50 pln

OGRÓD
zmysłów
w w w .per f umy.f m
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| 585,00 pln/1l

FM 320 | Romantyczne zespolenie róży
damasceńskiej, fiołka i soczystej jeżyny z drzewem
sandałowym i paczulą. new!

(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

58,50 pln

| 585,00 pln/1l

FM 321 | Owocowy koktajl z gruszki, brzoskwini
i nektarynki rozkwitający czarującym zapachem
jaśminu, róży i piżma. new!

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

58,50 pln

nieskończoNOŚĆ

aromatów
w w w .per f umy.f m
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| 585,00 pln/1l

FM 323 | Słodka i bardzo kobieca woda perfumowana,
której zapach jest połączeniem aromatów róży, magnolii,
arbuza, jabłka i cedru. new!

(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

58,50 pln

| 585,00 pln/1l

FM 322 | Pogodna mieszanka soczystego grejpfruta,
zmysłowej nuty jaśminu i hiacynta oraz ciepłego
zapachu cedru i białego piżma. new!

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

TĘCZA
ZAPACHÓW
PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

62,55 pln

| 1251,00 pln/1l

FM 305 | Czarująca woń, w której
łagodnie splatają się nuty bergamotki,
rabarbaru, róży, paczuli i tuberozy.

w w w .per f umy.f m



8

PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

62,55 pln

PERFUMY 30 ml

62,55 pln

| 1251,00 pln/1l

FM 306 | Wyszukane połączenie kuszącego aromatu
gruszki, jaśminu, paczuli i styraku japońskiego
z pikantnymi przyprawami: imbirem i szafranem.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

(zaperfumowanie 20%)

| 2085,00 pln/1l

FM 319 | Aromatyczna figa, cytrusy,
kawior, drzewo figowe, piżmo i ambra
– zapach odważny i niejednoznaczny.
new!

9

kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

POWIEW
ŚWIEŻOŚCI
PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

69,60 pln

| 1392,00 pln/1l

FM 318 | Lekka kompozycja złożona z energetycznej
mięty, upajającej peonii, jaśminu, cedru i żywicy labdanum.
new!

w w w .per f umy.f m
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Zastanów się, jakiego zapachu potrzebujesz lub jaki efekt chcesz dzięki niemu
uzyskać. Czy mają to być stonowane perfumy do pracy? Czy może uwodzicielski
zapach na randkę? Skorzystaj z „Przewodnika po ekskluzywnych zapachach FM”
lub zobacz podział zapachów na str. 82 i znajdź odpowiedni zapach na każdą okazję.
PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

69,60 pln

| 1392,00 pln/1l

FM 296 | Klasyczna elegancja odnaleziona
w wysublimowanej kompozycji lilii,
jaśminu, kardamonu i zielonej mandarynki,
podkreślona świeżością opuncji, drzewa
oliwkowego i cedrowego.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

69,60 pln

| 1392,00 pln/1l

FM 294 | Finezyjne zespolenie aromatu różowego
pieprzu, frezji, róży, paczuli i cedru z peonią, liczi
i ambrą.

11

kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

PRZYJEMNOŚĆ

DLA ZMYSŁÓW
PERFUMY 50 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 20%)

| 1104,00 pln/1l

FM 317 | Kuszący aromat soczystej
brzoskwini zespolony z zapachem bzu,
różowym pieprzem, paczulą i ambrą.
new!

w w w .per f umy.f m
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PERFUMY 50 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 20%)

| 1104,00 pln/1l

FM 289 | Wspaniała etiuda, w której główne
role przypadły drzewu sandałowemu, róży,
jaśminowi i szafranowi.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

KRÓLEWSKI

SZYK
w w w .per f umy.f m
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PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

84,70 pln

PERFUMY 50 ml

84,70 pln

| 1694,00 pln/1l

FM 297 | Śmiałe połączenie tradycji
z nowoczesnością: kolaż zapachów białych
róż, peonii, paczuli, kwiatu pomarańczy
oraz woni słodkich jabłek, drzewa
sandałowego i wanilii.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

(zaperfumowanie 20%)

| 1694,00 pln/1l

FM 313 | Zniewalające połączenie nut
cytryny, słodkiej maliny i miodu z upajającą
wonią kwiatu pomarańczy, jaśminu i zielnym
zapachem paczuli.

15

kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

NOWOCZESNOŚĆ

I STYL
w w w .per f umy.f m
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PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

79,65 pln

PERFUMY 50 ml

79,65 pln

| 1593,00 pln/1l

| 1593,00 pln/1l

FM 303 | Zapach kuszący aromatem
czarnej porzeczki i gruszki, połączonym
z wonią piwonii, kwiatu bawełny i nutami
drzewnymi.

FM 304 | Stylowe połączenie zapachu
passiflory, frezji, irysa i ylang-ylang
ze świeżością mandarynki, kumkwatu
i orientalną nutą drzewa sandałowego.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

(zaperfumowanie 20%)

17

kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

NIEZWYKŁE

ODKRYCIE
Zapach dobrze dopasowany to ten, w którym czujesz się pewna siebie,
atrakcyjna. Idealnie „leży” na skórze, podkreśla Twoją osobowość.
To nie oznacza jednak, że masz go czuć przez cały dzień,
gdyż szybko przyzwyczaisz się do tego, jak pachniesz.
A inni nadal będą zachwycać się zapachem Twoich perfum.

w w w .per f umy.f m
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PERFUMY 50 ml

PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

62,55 pln

62,55 pln

| 1251,00 pln/1l

| 1251,00 pln/1l

FM 309 | Egzotyczne połączenie
ekstraktu z czarnej herbaty, jaśminu,
kardamonu i drzewa sandałowego.

FM 308 | Delikatny, czarujący aromat
jaśminu, miodu, kwiatów pomarańczy
i liści herbaty.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

(zaperfumowanie 20%)

19

kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

W MAGICZNYM

OGRODZIE

PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

69,60 pln

PERFUMY 50 ml

69,60 pln

| 1392,00 pln/1l

FM 310 | Łagodny zapach bułgarskiej
róży, konwalii, frezji, bzu i paczuli
połączony ze zmysłowym białym
piżmem.

w w w .per f umy.f m

(zaperfumowanie 20%)

| 1392,00 pln/1l

FM 311 | Klasyczne połączenie zapachu
magnolii, jaśminu i cynamonu z gorzką
pomarańczą i drzewem sandałowym.
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Pomyśl, jaki zapach lubisz? Może kojarzy Ci się z dzieciństwem lub wyjątkowo szczęśliwą
chwilą? Potem spróbuj odnaleźć ten składnik w perfumach. Zachwyć się zmysłową wonią
kwiatu lotosu, radosną świeżością bergamotki, dostojnością róży, upajającą wonią jaśminu,
ciepłem drzewa sandałowego i wanilii.
PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

69,60 pln

| 1392,00 pln/1l

FM 312 | Piwonia, gorzka czekolada,
kawa, wanilia i zielone oraz cytrusowe
nuty – zniewalający efekt.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

PERFUMY 50 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 20%)

| 1104,00 pln/1l

FM 162 | Orientalna woń egipskiego piżma
połączona ze słodyczą miodu i wanilii.
FM 192 | Zniewalające nuty kwiatu tiare, lilii,
pomarańczy i słodkiego miodu.

PERFUMY 50 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 20%)

PERFUMY 50 ml

55,20 pln

| 1104,00 pln/1l

FM 293 | Bogaty, ciepły aromat wanilii,
bluszczu, mandarynki, jaśminu i cedru.

w w w .per f umy.f m

(zaperfumowanie 20%)

| 1104,00 pln/1l

FM 287 | Kuszący aromat bobu tonka,
chińskiej lukrecji, ambry, migdałowca
oraz jaśminu.
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ZASK AKUJĄCE

POŁĄCZENIA
Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

Łagodność

Z PAZUREM

PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

55,20 pln

PERFUMY 50 ml

55,20 pln

| 1104,00 pln/1l

FM 291 | Czarujący aromat soczystych
malin, róży, wanilii i paczuli.

w w w .per f umy.f m

(zaperfumowanie 20%)

| 1104,00 pln/1l

FM 290 | Uwodzicielska moc akordów
drzewnych złagodzonych wonią lilii,
magnolii, jaśminu i miodu.
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PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

55,20 pln

| 1104,00 pln/1l

FM 298 | Eksplozja cytrusowej energii
otoczona subtelnym aromatem róż,
osmantusa, peonii, drzewa
sandałowego i paczuli.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

Zapach podkreśla naszą osobowość, odzwierciedla nastrój. Najlepiej mieć
na toaletce od trzech do pięciu różnych buteleczek perfum. Dzięki takiemu
wyborowi możesz w dzień skropić się odpowiednim, lekkim zapachem,
a na wieczór wybrać cięższy, bardziej uwodzicielski.

ZMYSŁOWOŚĆ

I WDZIĘK
w w w .per f umy.f m



PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

55,20 pln

PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

55,20 pln

| 1104,00 pln/1l

FM 281 | Gorące, wibrujące aromaty
najpiękniejszych róż, porzeczek i truskawek.

| 1104,00 pln/1l

FM 292 | Przyjemnie orzeźwiająca mieszanka
aromatów liczi, śliwki, mimozy, fiołka, jaśminu
i drewna tekowego.

5
26

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
damska

Zapach na skórze
stopniowo rozwija
swój unikalny bukiet.
Nie wcieraj go więc,
nie ogrzewaj dłonią.
Pozwól mu rozkwitać
we własnym tempie.
Najpierw zachwyci Cię
świeżą nutą głowy,
następnie najbardziej
charakterystycznymi
nutami serca, a
w końcu swoją
najtrwalszą
podstawą,
nazywaną
nutą bazy.

CUDOWNE
zaUROCZENIE
woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 16%)

| 552,00 pln/1l

FM 283 | Prowokujący i zmysłowy aromat
nektarynki, kwiatu pomarańczy i piżma.
FM 284 | Rozkoszne i pełne energii połączenie
pomelo, imbiru i orchidei.

w w w .per f umy.f m
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PERFUMY 50 ml

(zaperfumowanie 20%)

55,20 pln

| 1104,00 pln/1l

FM 141 | Krystalicznie czysty akord lodu
ocieplony nutami granatu, piwonii, ambry
i piżma.

FM 147 | Jedyna kompozycja, w której tak
idealnie współgrają nuty mandarynki, liczi,
śliwki i konwalii.

FM 142 | Silnie uzależniający mix wanilii,
sandałowca, bułgarskiej róży i tuberozy.

FM 149 | Zmysłowe zespolenie kwiatu
wiśni, kwiatu frangipani i drzewa tanaka.

FM 146 | Tajemnicza mieszanka pachnąca
świeżym pieprzem jamajskim, frezją
i hibiskusem.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
damska

kolekcja luksusowa
męska

IDEALNIE
PERFUMY 50 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 20%)

| 1104,00 pln/1l

DOBRANA PARA
PERFUMY 50 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 20%)

| 1104,00 pln/1l

FM 288 | Wyraziste i odważne połączenie zapachu
tiramisu, wanilii, piwonii, magnolii i kapryfolium.

FM 300 | Lekka, dynamiczna kompozycja łącząca nuty
grejpfruta, cytryny i bergamotki z lawendą i cedrem.

FM 286 | Podkreślający zmysłową dojrzałość
aromat róży, paczuli, ambry, bergamotki i pomarańczy.

FM 198
| Dość ekstrawaganckie połączenie liści
tytoniu, bergamotki, cyprysu, jaśminu i paczuli.

w w w .per f umy.f m
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Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
MĘSKA

kolekcja luksusowa
MĘSKa

tajemniczy

i zmysłowy
(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

| 552,00 pln/1l

FM 327
| Nieujarzmiony aromat grejpfruta,
wetiweru, paczuli i żywicy labdanum uzupełniony
akordami drzewnymi i różowym pieprzem. new!

w w w .per f umy.f m
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(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

| 552,00 pln/1l

FM 329
| Zmysłowy i nowoczesny – taki
jest zapach bergamotki i lawendy połączony
z wetiwerem, anyżem i czarnym pieprzem. new!

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
MĘSKA

kolekcja luksusowa
MĘSKa

Pełen energii

odkrywca
woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 16%)

| 552,00 pln/1l

FM 328 | Elegancja i wdzięk zespolone w unikalnym
zestawieniu aromatów kardamonu, kopru włoskiego,
lawendy, paczuli i wanilii. new!

w w w .per f umy.f m
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(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

| 552,00 pln/1l

FM 326 | Uwodzicielski mix zapachu liści brzozy,
afrykańskiego fiołka, kardamonu i zmysłowego
piżma. new!

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
MĘSKA

kolekcja luksusowa
MĘSKa

POKAŻ,
CZEGO CHCESZ!
woda perfumowana 100 ml

69,60 pln

(zaperfumowanie 16%)

| 696,00 pln/1l

FM 302 | Prosty i bardzo męski zapach oparty
na akordzie kwiatowym, skórce pomarańczowej,
orientalnych przyprawach i ambrze.

w w w .per f umy.f m
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(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

69,60 pln

| 696,00 pln/1l

FM 325 | Świeżość i energia aromatu neroli połączona
z upajającymi nutami kardamonu, paczuli, cedru,
wetiweru i absyntu. new!

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
MĘSKA

kolekcja luksusowa
MĘSKa

NIEODPARCIE
POCIĄGAJĄCY
(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

| 552,00 pln/1l

FM 324
| Zachwycające połączenie świeżych nut
cytrusowych i drzewnych oraz aromatycznego jabłka
z odrobiną tequili i piżma. new!

w w w .per f umy.f m
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Precyzyjnie dobrane nuty zapachowe sprawią, że nie przejdziesz niezauważony.
Pomyśl o woniach, które lubisz. Pikantnej kompozycji korzennych przypraw, zapachu tytoniu
i liści pomidora, energetyzujących akordach owocowych. W Kolekcji Luksusowej
z pewnością znajdziesz coś dla siebie.
woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 16%)

| 552,00 pln/1l

FM 195
| Mix kolendry i kardamonu przydymiony
odrobiną szlachetnego tytoniu.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
MĘSKa

UWIEDŹ
ZAPACHEM

kolekcja luksusowa
MĘSKA

woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

| 552,00 pln/1l

| 552,00 pln/1l

FM 301 | Zdecydowany aromat drzewa
cedrowego, kolendry, ambry i żywicy, wzmocniony
energetycznymi nutami cytryny i mandarynki.

FM 199 | Bogata i złożona kompozycja, w której
odnajdziesz miętę, mandarynkę, cynamon,
kardamon, różę i nuty skóry.

w w w .per f umy.f m

(zaperfumowanie 16%)
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Pamiętaj, że perfumy na każdym mogą pachnieć nieco inaczej, zależnie od unikalnego zapachu
skóry, jej nawilżenia, pH. Nie kupuj więc flakonika tylko dlatego, że podoba Ci się, jak pachnie
ktoś znajomy. Może perfumy stworzyły niepowtarzalną kompozycją właśnie ze skórą tej osoby,
a do Twojej będzie pasował inny aromat z bogatej palety zapachów FM by Federico Mahora?

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja luksusowa
MĘSKa

ENERGIA

II SIŁA
SIŁA

kolekcja luksusowa
MĘSKA

woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 16%)

woda perfumowana 100 ml

55,20 pln

| 552,00 pln/1l

(zaperfumowanie 16%)

| 552,00 pln/1l

FM 151
| Wyrafinowany aromat piżma, bursztynu,
rozmarynu i afrykańskiego geranium.

FM 158 | Aromatyczny olejek z łodyg i liści gorzkiej
pomarańczy oraz liści geranium.

FM 152
| Starannie dobrana kompozycja,
harmonijnie łącząca nuty korzenne z białym pieprzem.

FM 159
| Uwodzicielski i gorący aromat cytrusów,
paproci i wetiweru.

FM 155
| Łatwo uzależniająca, luksusowa woń
kardamonu, szafranu oraz pelargonii.

FM 160
| Łagodny aromat liści pomidora, czarnej
porzeczki i wodnych kwiatów.

FM 156 | Oryginalny zapach czarnej paczuli, mango
i hebanowego piżma.

FM 169 | Relaksujący aromat sycylijskiej mandarynki
i korzennych przypraw.

w w w .per f umy.f m
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Elegancki? Przebojowy? Typ sportowca?

Pokaż, jaki jesteś, wybierając wody perfumowane z Kolekcji Luksusowej.
Zapach może intrygować, przyciągać uwagę lub w elegancki, swobodny sposób
podkreślać Twój styl. W wyborze pomoże Ci podział zapachów na kategorie,
który znajdziesz na str. 82.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja klasyczna
damska

POKAŻ,

JAKA JESTES

kolekcja klasyczna
damska

W Kolekcji Klasycznej
każdy może znaleźć
coś dla siebie. Zapach
możesz dopasować do
nastroju, pory roku i dnia.
Lekkie, świeże, owocowe
i kwiatowe wonie lepiej
nadają się na spacer,
czy wyjście do kina.
Eleganckie, ale delikatne
nuty wybierz do pracy,
a zmysłowe, cięższe
zapachy idealnie będą
pasowały na wieczorne
wyjście lub randkę.

FM 05 | Intrygująca woń drzewa sandałowego,
kolendry, róży i wanilii.

FM 21 | Ciepły, otulający zapach róży, jaśminu
i kwiatu ylang-ylang.

FM 34 | Świeża fala cytrusów, hiacyntu oraz irysa
z odrobiną paczuli i różowego pieprzu.

FM 125 | Wirujący aromat mandarynki, gardenii,
zielonego groszku i migdałów.

FM 06 | Zachwycająco dobrane nuty cytrusów
i dębowego mchu.

FM 23 | Słodkie i bardzo zmysłowe nuty
mandarynki, jaśminu i wanilii.

FM 132 | Ekskluzywny aromat gardenii, piwonii,
pomarańczy, ambry i tuberozy.

FM 07 | Czarujące aromaty pachnącego groszku,
frezji i jaśminu.

FM 24 | Egzotyczny bukiet skomponowany
w oparciu o dominującą woń mango i mandarynki.

FM 80 | Zadziwiająca woń zielonej mandarynki,
fiołka, nut sorbetu truskawkowego oraz
skarmelizowanego popcornu.

FM 09 | Głęboko zapadający w pamięć wyciąg
z zielonych owoców, wanilii i piżma.

FM 25 | Harmonijne połączenie frezji, irysa,
passiflory, owoców egzotycznych i cedru białego.

FM 10 | Świeże nuty mandarynki, róży, bluszczu
oraz afrykańskiej orchidei.

FM 26 | Orientalna mieszanka pachnąca orchideą,
magnolią i papryką.

FM 12 | Hipnotyzujący zapach passiflory, wanilii,
drzewa klonowego i jaśminu.

FM 32 | Fascynujący i niejednoznaczny zapach
mandarynki, jeżyny i mango zmieszany ze słodyczą
miodu i czekolady.

FM 17 | Zmysłowa esencja uzyskana dzięki
połączeniu jabłka, frezji, tuberozy i jaśminu.

FM 33 | Orzeźwiająca moc jaśminu, białej róży,
bambusa, jabłka i cytryny.

FM 18 | Promienne nuty pomarańczy, grejpfruta
i bergamotki połączone ze słodyczą jaśminu i róży.

w w w .per f umy.f m
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FM 173 | Odrobinę oniryczna mieszanka gorzkich
migdałów, wanilii, piżma, mchu oraz drzewa
Jacaranda.

FM 81 | Ekscentryczny zapach magnolii, konwalii,
róży i fiołka, przełamany łagodnością jabłka
i zielonego ogórka.

FM 174 | Zapach wyczarowany ze świeżych
kwiatów lilii, frezji, magnolii oraz jaśminu.

FM 97 | Szalony i ekstrawagancki zapach narcyza,
konwalii, frezji, gardenii oraz mchu dębowego.

FM 177 | Wyzwalająca pragnienia woń szafranu,
kadzidła, wanilii, bergamotki i kwiatu pomarańczy.

FM 98 | Orzeźwiająca moc cytrusów pogłębiona
słodkimi kwiatami i nutami drzewnymi.

FM 180 | Ponadczasowy, uwodzicielski zapach
malin, liczi, frezji, róży, paczuli i wanilii.

FM 101 | Tajemniczy aromat białego piżma,
wanilii, kadzidła, kwiatu pomarańczy oraz gruszki.

PERFUMY 30 ml

FM 122 | Esencja niezależności, dla której
inspiracją były jaśmin, granat i konwalia.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

(zaperfumowanie 20%)

33,80 pln
45

| 1126,67 pln/1l

kolekcja klasyczna
damska

SZTUKA
wybORU

kolekcja klasyczna
damska

FM 181 | Figlarny i zalotny aromat, w którym
odnajdziesz cytrusy, czerwoną porzeczkę
i wodną lilię.

FM 257 | Wykwintna kompozycja zaskakująca
oryginalnym połączeniem aromatu stokrotki, róży,
jaśminu, piżma i paczuli.

FM 265 | Romantyczny zapach, w którego sercu
kwitną róża i frezja, połączone z wonią pomarańczy,
cytryny, paczuli i piżma.

FM 271 | Aromat soczystej papai, kiwi i granatu
połączony z zalotną wonią konwalii, hibiskusa,
orchidei i ambry.

FM 183 | Seksowne połączenie aromatu kwiatu
ciemiernika, różowego pieprzu, żurawiny, drzewa
massoia oraz wanilii.

FM 258 | Tajemniczy i uwodzicielski aromat piżma,
ambry, marokańskiej róży i kadzidła.

FM 266 | Eleganckie połączenie świeżej woni
bergamotki i neroli ze zmysłowym zapachem
kwiatów magnolii i ylang-ylang.

FM 272 | Esencja młodości i energii, dla której
inspiracją były soczyste mandarynki i maliny
oraz frezja, fiołek, irys, drzewo sandałowe.

FM 267 | Energetyczna mieszanka bergamotki,
czerwonej pomarańczy, jaśminu, śliwki i czarnej
porzeczki z odurzającą wonią piżma, drzewa
cedrowego i paczuli.

FM 273 | Dojrzały, zmysłowy zapach magnolii,
ylang-ylang, irysa i drzewa cedrowego.

FM 185 | Kobiecy i niebywale zmysłowy aromat
jaśminu i ryżu basmati.

FM 259 | Egzotyczny aromat, w którego sercu
pulsują nuty fiołka, piżma, paczuli, piwonii, wanilii
i goździków.

FM 251 | Głęboka i uwodzicielska woń róży, drzewa
sandałowego, paczuli oraz korzeni irysa.

FM 261 | Kunsztowna ikebana ułożona z kwiatów
lotosu, frezji, fiołka alpejskiego, piwonii, goździka
i tuberozy.

FM 252 | Elegancki aromat kalabryjskiej bergamotki,
pomarańczy, jagód jałowca, cyprysu i migdałów.

FM 263 | Przebojowy zapach jaśminu, tuberozy,
konwalii i piżma z domieszką woni cytrusów
oraz tropikalnego drewna.

FM 253 | Słodki, pociągający zapach drzewa sandałowego, paczuli, wetiweru, ananasa, kokosu i jaśminu.

FM 264 | Niezapomniana kompozycja słodkiej
brzoskwini z odurzającym zapachem frezji, tuberozy,
hibiskusa oraz drzewa sandałowego.

FM 255 | Pasjonujące połączenie gałki
muszkatołowej, mirabelki, palisandru, drzewa
lipowego, frezji i róży.

w w w .per f umy.f m
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FM 275 | Urzekające połączenie kwiatów
jaśminu, konwalii, frezji i cyklamenu z bergamotką,
grejpfrutem, ogórkiem i bursztynem.

FM 268 | Bogata kompozycja łącząca woń anyżu,
lukrecji i fiołka z wyrafinowanym aromatem paczuli,
wetiweru, żywicy labdanum, ambry i bobu tonka.

PERFUMY 30 ml

FM 270 | Elegancja ze szczyptą ekstrawagancji:
groszek pachnący, bergamotka, różowy pieprz,
heliotrop, żywica elemi, bób tonka i paczula.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

(zaperfumowanie 20%)

33,80 pln
47

| 1126,67 pln/1l

kolekcja klasyczna
damska

kolekcja klasyczna
damska

XXS

Małe jest piękne. Ta prawda znajduje odzwierciedlenie w wyjątkowej, filigranowej serii,
należącej do Kolekcji Klasycznej. Ten niewielki flakonik
perfum możesz mieć zawsze pod ręką. A w nim?

Moc cudownych zapachów!

w w w .per f umy.f m
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PERFUMY 15 ml

(zaperfumowanie 20%)

16,90 pln

| 1126,67 pln/1l

3,01 pln
FM | g95

FM 232 | Najpiękniejsze zapachy piwonii,
świeżych liści fiołka i róży Baie.
FM 234 | Naturalny aromat herbacianych
róż, tulipanów i irysów.
FM 237 | Prowokujące i zalotne nuty
piwonii, czarnej porzeczki i wanilii.
FM 239 | Wibrujący, intensywny zapach
irysa, cejlońskiej herbaty i leśnych
dzwonków.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

torba upominkowa

49

kolekcja klasyczna
męska

kolekcja klasyczna
męska

WYRAŹ

SIEBIE
woda perfumowana 50 ml

33,80 pln

(zaperfumowanie 16%)

| 676,00 pln/1l

w w w .per f umy.f m
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FM 43 | Energetyzujący zapach kardamonu,
różowego pieprzu, mandarynki, kolendry i frezji.

FM 64 | Elegancki i zmysłowy aromat mandarynki,
anyżu, piżma oraz kwiatów drzewa oliwkowego.

FM 52 | Porywający zapach cytrusów, jabłka,
cynamonu i korzennego goździka.

FM 66 | Delikatne nuty lawendy i cedru chińskiego,
wzbogacone akordami limonki i balsamiczną ambrą.

FM 54 | Tajemniczy aromat bergamotki, mięty,
szałwii, lawendy, cedru i mchu dębowego.

FM 68 | Pobudzająca woń drzewa cedrowego,
lawendy, tytoniu, bergamotki oraz cytryny.

FM 56 | Rozpalający zmysły wyciąg z wiciokrzewu,
jałowca, żywicy i cedru.

FM 83 | Urzekający aromat bergamotki, odrobina
papirusu i pociągające tony piżma.

FM 57 | Rajska kompozycja stworzona z jabłka,
śliwki, cynamonu, pieprzu oraz jamajskiego rumu.

FM 93 | Nowoczesny, żywy zapach bergamotki,
imbiru, lawendy i bluszczu.

FM 60
| Pomarańcza, mięta, imbir, galanga, mech
i piżmo. Zapach wolności.

FM 110 | Połączone siły wanilii, piżma, bursztynu,
kwiatu pomarańczy i konwalii.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja klasyczna
męska

UWODZICIELSKA

MOC

kolekcja klasyczna
męska

FM 140 | Mix goryczkowego zapachu piołunu
i egzotycznych przypraw, pogłębiony aromatem
ziół i owoców.

FM 120 | Szyprowy zapach łączący świeżość
cytryny i grejpfruta z głęboką nutą bursztynu.
FM 133
| Lekki, niezobowiązujący aromat
bergamotki i pomarańczy oraz morskiej bryzy.

FM 188
| Ostry aromat imbiru, gałki
muszkatołowej, różowego pieprzu i gwajakowca.

FM 134 | Zniewalający zapach mandarynki,
gorzkiej pomarańczy, traw morskich, rozmarynu,
paczuli i cedru.

FM 189 | Żywe, wibrujące połączenie grejpfruta,
maliny, lawendy i heliotropu.
FM 207
| Szlachetny drzewny aromat
przełamany świeżością paczuli, mandarynki i jabłka.

FM 135 | Zaskakujący intensywnością aromat
mandarynki, gorzkiej pomarańczy, santoliny
i ambry.
woda perfumowana 50 ml

33,80 pln

(zaperfumowanie 16%)

FM 208
| Ultranowoczesny zapach uwodzący
ostrością różowego pieprzu i słodyczą mandarynki.

FM 223 | Pełne wdzięku połączenie absolutu
z korzeni irysa, tuberozy, sandałowca, piżma i nut
białej skóry.

FM 210 | Zniewalająca świeżością woń
mandarynki, bazylii, mięty i liści gruszki.

FM 224 | Cukier trzcinowy, wanilia, ambra, gałka
muszkatołowa i jaśmin tworzą przepojoną słodyczą
i bardzo uwodzicielską kompozycję.

FM 219 | Szafran, cynamon, bazylia, czarny pieprz
i kilka kropel pomarańczy stworzyły kompozycję
z ognistym temperamentem.

FM 225 | Wyrafinowany aromat stworzony na
bazie hebanu i drewna tekowego z nutą liści fiołka,
lawendy, imbiru i cytrusów.

FM 221 | Intensywna, oszałamiająco męska woń
orientalnych kadzideł, żywic i balsamów osłodzona
wonią fiołka.

FM 226 | Krystaliczna bryza niosąca świeżość nut
cytrusowych, hiacyntu, konwalii i drzewa massoia.

FM 222 | Silny, zmysłowy i dynamiczny zapach
szałwii, lawendy, mchu dębowego, cytryny
oraz bergamotki.

| 676,00 pln/1l

w w w .per f umy.f m
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kolekcja HOT
damska

kolekcja HOT
męska

Gorąca

Jeśli uwielbiasz najpopularniejsze zapachy FM GROUP, polecamy ich intensywniejszą, gorącą wersję
o jeszcze większym zaperfumowaniu – aż do 30%! To prawdziwa gratka dla miłośników pięknych
zapachów i mocnych wrażeń.*
PERFUMY 30 ml

42,35 pln
FM 05

| Kod produktu: FM 05h

FM 21

FM 09

| Kod produktu: FM 09h

FM 17

| Kod produktu: FM 17h

FM 18

| Kod produktu: FM 18h

propozycja

(zaperfumowanie 30%)

PERFUMY 50 ml

| 1411,67 pln/1l

(zaperfumowanie 24%)

42,35 pln

| 847,00 pln/1l

| Kod produktu: FM 21h

FM 33

| Kod produktu: FM 33h

FM 23

| Kod produktu: FM 23h

FM 81

| Kod produktu: FM 181h

FM 43

| Kod produktu: FM 43h new!

FM 56

| Kod produktu: FM 56h

FM 64

| Kod produktu: FM 64h

FM 25

| Kod produktu: FM 25h

FM 97

| Kod produktu: FM 97h

FM 52

| Kod produktu: FM 52h

FM 57

| Kod produktu: FM 57h new!

FM 134

| Kod produktu: FM 134h

FM 98

| Kod produktu: FM 98h

w w w .per f umy.f m
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* Edycja limitowana

kolekcja feromony
damska

kolekcja feromony
męska

POKUSA
nie do odparcia
PERFUMY 30 ml

39,50 pln

woda perfumowana 50 ml

39,50 pln

(zaperfumowanie 16%)

| 790,00 pln/1l

dostępne zapachy FM | 52f, 56f, 64f new!,
110f new!, 120f, 134f

(zaperfumowanie 20%)

| 1316,67 pln/1l

dostępne zapachy FM | 18f, 23f, 33f, 81f, 97f, 98f, 101f

w w w .per f umy.f m
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Feromony to sekretna broń. Lotne, bezwonne substancje, których zadaniem jest zwiększanie
atrakcyjności i pewności siebie. Zastosuj je przed randką lub ważnym spotkaniem.
Zawsze wtedy, gdy chcesz zrobić na kimś wrażenie.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja kwiatowa
damska

kolekcja owocowa
damska

Zakwitnij

pełnią
PERFUMY 50 ml

55,20 pln

(zaperfumowanie 20%)

| BEZ (lilak)

FM 217

| RÓŻA

FM 213

| KONWALIA

FM 218

| KWIAT POMARAŃCZY



WODA TOALETOWA 50 ml

33,80 pln

| 1104,00 pln/1l

FM 211

w w w .per f umy.f m

zapachu
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FM 201

FM 202

| wanilia

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

| 676,00 pln/1l

59

| jeŻyny

Brzoskwinia
Posiada słodki, soczysty aromat, który
dodaje optymizmu. to prawdziwy zapach lata.

kolekcja

SPA senses

w starożytnych chinach owoc
brzoskwini był otaczany czcią .

Żel pod prysznic 250 ml
SHOWER GEL | 80,40 PLN/1L

Sól do kąpieli 600 g
BATH SALTS | 33,50 PLN/1 kg

Peeling solny do ciała 250 ml
SALT BODY SCRUB | 133,20 PLN/1L

Świeca zapachowa 430 g
SCENTED CANDLE | 46,74 PLN/1 kg

delikatnie myje i pielęgnuje ciało
skóra staje się nawilżona i dobrze odżywiona
prowitamina B5 działa łagodząco
piękny zapach pobudza zmysły i utrzymuje
się na skórze przez długi czas
FM | 002g

naturalna sól morska z rejonu Brazylii
skóra staje się miękka, jedwabiście gładka
i dobrze oczyszczona
wapń, magnez, brom, jod, potas i żelazo
wzmacniają i uelastyczniają skórę
przyjemny zapach działa odprężająco
FM | 02s

kryształki soli oczyszczają skórę, usuwając
martwe komórki naskórka
skóra staje się gładka, jędrna i miła w dotyku
warstwa olejowa nawilża i delikatnie natłuszcza ciało
witamina E o właściwościach przeciwutleniających
spowalnia proces starzenia się skóry
FM | pl02

o zapachu pasującym do produktów z tej samej serii
roztacza cudowny aromat
rustykalny wygląd sprawia, że jest prawdziwą 		
ozdobą wnętrza
FM | sw02

20,10 pln

20,10 pln

Zmysłowy relaks
w w w .per f umy.f m
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33,30 pln

20,10 pln

dla Twojego ciała
Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja

SPA senses

Peeling solny do ciała 250 ml
SALT BODY SCRUB | 133,20 PLN/1L

Żel pod prysznic 250 ml
SHOWER GEL | 80,40 PLN/1L

werbena FM | pl01, kwiat wiśni FM | pl03,
wanilia FM | pl04

kwiat wiśni FM | 003g, werbena FM | 001g,
wanilia FM | 004g, paczula FM | 005g

33,30 pln
Werbena
M a świeży,

cytrusowy zapach , który
zmniejsza zmęczenie , rozluźnia , koi
zmysły. ten intensywny aromat pochodzi
z liści krzewów werbeny cytrynowej,
zwanej lippią trójlistną .

w w w .per f umy.f m
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20,10 pln
kwiat wiśni
To koja r zon y

z wczesną w iosną ,
słoneczny zapach r adości . Subtelny,
urzekający aromat, relaksuje i wprawia
w dobry nastrój. w japonii kwiaty wiśni
są symbolem ulotnego piękna .

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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Właściwości produktów – patrz str. 60-61

kolekcja

SPA senses

sól do kąpieli 600 g
bath salts | 33,50 PLN/1 kg

Świeca zapachowa 430 g
SCENTED CANDLE | 46,74 PLN/1 kg

Torba Spa Senses
spa senses bag

wanilia FM | 04s, werbena FM | 01s,
kwiat wiśni FM | 03s

paczula FM | sw05, werbena FM | sw01,
kwiat wiśni FM | sw03, wanilia FM | sw04

FM | Tr01

20,10 pln

Wanilia
Jej ci epł a ,

ba lsa m iczna woń pom aga
regenerować siły. wanilia to prawdziwa
słodycz tropików. jej zapach to zasługa
aromatycznej waniliny, zawartej w ro ślinnych strąkach.

w w w .per f umy.f m
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Właściwości produktów – patrz str. 60-61

20,10 pln
Paczula
Posiada przyjemny,
aromat, który łagodzi

ziołowo -ziemny
stresy, odświeża.
zapach ten jest szczególnie polecany dla
mężczyzn. przeniesie Cię do tropikalnych
krajów azji.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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5,95 pln

kolekcja
młodzieżowa

kolekcja
młodzieżowa

BŁYSZCZYK DO UST 8 ml
Lip gloss

14,05 pln

BALSAM DO CIAŁA 200 ml
Body balm

21,45 pln

| 1756,25 pln/1l

q delikatny odcień, doskonały na każdą okazję
q lekko natłuszcza usta
q zawiera mieniące się mikrodrobinki, które rozświetlają wargi
q zapewnia ustom subtelny blask i apetyczny aromat
FM | 88u

14,70 pln

| 73,50 pln/1l

q zawiera specjalnie wyselekcjonowane składniki myjące i nawilżające
q łatwo się spłukuje, pozostawiając na skórze delikatną warstwę ochronną
q nie zawiera alergenów
FM | 88g
w w w .per f umy.f m



| 107,25 pln/1l

q posiada lekką, kremową konsystencję
q wzbogacony witaminami B5 i E
q alantoina zapewnia ciału zdrowy
i piękny wygląd
q do codziennej pielęgnacji każdego 		
rodzaju skóry
q nie zawiera alergenów
FM | 88b

ŻEL POD PRYSZNIC 200 ml
Shower gel

66

żel pod prysznic 200 ml
Shower gel

WODA TOALETOWA 20 ml
Eau de toilette

20,30 pln

| 1015,00 pln/1l

FM 88 STRAWBERRY FRUIT
Niezwykle apetyczne połączenie aromatów
świeżych truskawek, poziomek i malin
ze słodką nutą wanilii.
woda toaletowa 30 ml
Eau de toilette

20,30 pln

| 676,67 pln/1l

FM 90 TRENDY BOY
Radosne, cytrusowe nuty wzbogacone
delikatnymi akordami drzew sandałowego
i cedrowego.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

14,70 pln

| 73,50 pln/1l

q orzeźwiający drzewno-cytrusowy zapach
q zawiera doskonale dobrane składniki nawilżające
i oczyszczające skórę
q łatwo się spłukuje, pozostawiając na skórze delikatną
warstwę ochronną
FM | 90g

d o z wo lo n e)
d o l a t 18 .
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kolekcja
pielęgnacja ciała damskA

kolekcja pielęgnacja
ciała damskA
Dobierz do swoich ulubionych perfum produkty o tej samej
nucie zapachowej i stwórz swój komplet pachnących
kosmetyków do pielęgnacji ciała. Uzyskaj efekt
wyjątkowo długo utrzymującego się,
pięknego zapachu. Osiągnij pełną
harmonię!

Otulona
ŻEL POD PRYSZNIC 200 ml
Shower gel

14,70 pln

zapachem

balsam do ciała 200 ml
Body balm

21,45 pln

| 73,50 pln/1l

q wzbogacony specjalnie wyselekcjonowanymi
składnikami nawilżającymi
q prowitamina B5 działa łagodząco i przeciwzapalnie
q pozostawia na skórze delikatną warstwę ochronną
q oczyszcza ciało i przygotowuje je na działanie
nawilżająco-odżywczych składników balsamu
q delikatna konsystencja o pięknym, perłowym 		
połysku
dostępne zapachy FM | 05g, 06g, 10g, 12g, 18g, 21g, 23g,
25g, 32g, 33g, 34g, 81g, 97g, 98g, 101g, 142g,
146g new!, 147g, 173g, 283g

w w w .per f umy.f m

| 107,25 pln/1l

q zawiera składniki o właściwościach nawilżających
q prowitamina B5 działa regenerująco i łagodząco
q witamina E chroni skórę przed działaniem
wolnych rodników
q alantoina zapewnia skórze jedwabistą gładkość
i prawidłową elastyczność
q posiada aksamitną konsystencję
q doskonale się wchłania
dostępne zapachy FM | 05b, 10b, 21b, 23b, 33b, 81b, 97b,
101b, 146b new!, 173b
dostępne próbki balsamu FM | 23b, 33b, 81b
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MINIATURKI 3x30 ml
Mini

KREM DO RĄK I PAZNOKCI 100 ml
hand and nail cream

12,55 pln

15,85 pln

| 125,50 PLN/1L

q perfekcyjna jakość w małym opakowaniu
q idealne podczas krótkich wyjazdów
q objętość pozwalająca na przewożenie
w bagażu podręcznym na pokładzie samolotu
zestaw obejmuje:
balsam do ciała FM 33b
żel pod prysznic FM 33g
żel pod prysznic FM 81g

q witamina B5 poprawia barierę lipidową
naskórka i przyspiesza regenerację tkanek
q witamina A pielęgnuje skórę i stymuluje
biosyntezę kolagenu
q alantoina działa łagodząco, redukuje
podrażnienia i zaczerwienienia naskórka
q do pielęgnacji każdego rodzaju skóry dłoni
dostępne zapachy FM | 33c, 81c, 98c, 173c new!

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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kolekcja
pielęgnacja ciała damskA

kolekcja pielęgnacja
ciała unisex

Bądź pewna

siebie

peRFUMY DO WŁOSÓW 50 ml Hair fragrance

17,95 pln

| 359,00 pln/1l

q specjalnie dobrane polimery nadają delikatny połysk i zwiększają objętość włosów
q substancje czynne odżywiają włosy i skórę głowy
q nie obciążają i nie wysuszają włosów
q zawierają składniki zapobiegające elektryzowaniu się włosów
q poręczne opakowanie
q do wszystkich rodzajów włosów
dostępne zapachy FM | 81h, 147h, 173h new!

w w w .per f umy.f m
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DEO ROLL-ON UNISEX 50 ml
Deo roll-on UNISEX

DEO ROLL-ON 50 ml
Deo roll-on

15,85 pln

15,85 pln

| 317,00 pln/1l

q idealny dla kobiet aktywnych i dynamicznych
q zawiera substancje przeciwpotne i ściągające
q wzbogacony składnikami doskonale
nawilżającymi i odżywiającymi delikatną
skórę pod pachami
q wygodna aplikacja
dostępne zapachy FM | 05r, 23r, 25r, 33r, 81r, 97r,
101r, 146r new!, 147r, 173r

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

| 317,00 PLN/1L

q bezzapachowy
q przeznaczony dla kobiet i mężczyzn
q unikalna formuła eliminuje skutki 		
zwiększonej potliwości
q wzbogacony składnikami doskonale
nawilżającymi i odżywiającymi 		
delikatną skórę pod pachami
q wygodna aplikacja
q nie brudzi bielizny
FM | r01
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kolekcja
pielęgnacja ciała męska

przyciągaj
spojrzenia
ŻEL POD PRYSZNIC 200 ml
Shower gel

14,70 pln

kolekcja pielęgnacja
ciała męska

Aktywny, nowoczesny mężczyzna potrzebuje maksymalnej świeżości przez cały dzień.
Kosmetyki do pielęgnacji ciała dobrane do wód perfumowanych zapewnią mu nie tylko komfort,
ale także sprawią, że na skórze przez długi czas utrzyma się wspaniały zapach.
BALSAM DO CIAŁA 200 ml
Body balm

| 73,50 pln/1l

q zawiera specjalne składniki nawilżające
q łatwo się spłukuje
q szeroka gama zapachów współgrających z wodami perfumowanymi
i wodami po goleniu

21,45 pln

| 107,25 pln/1l

q zawiera m.in. alantoinę oraz witaminy B5 i E
q szybko się wchłania
dostępne zapachy FM | 52b, 199b new!

dostępne zapachy FM | 43g new!, 52g, 56g, 64g, 110g, 134g, 135g,
160g new!, 199g new!, 300g new!

w w w .per f umy.f m
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Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

DEO ROLL-ON 50 ml
Deo roll-on

15,85 pln

| 317,00 pln/1l

q doskonały dla mężczyzn prowadzących aktywny tryb życia
q unikalna formuła eliminuje skutki zwiększonej potliwości
q zawiera składniki nawilżające
q wygodna aplikacja
dostępne zapachy FM | 43r new!,52r, 56r, 64r, 110r, 134r,
160r new!, 199r new!
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kolekcja
odświeżająca męska

kolekcja
odświeżająca męska

zachwycaj

gładkością
BALSAM PO GOLENIU 100 ml
After shave balm

26,25 pln

| 262,50 pln/1l

q zawiera składniki nawilżające, kojące i łagodzące podrażnienia
q masło Shea i pantenol eliminują zaczerwienienia i uczucie pieczenia
q delikatna, bezalkoholowa formuła
q łatwo się wchłania
q posiada męski, drzewno-kwiatowy zapach z odświeżającą nutą cytrusów
FM | G001

w w w .per f umy.f m
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PIANKA DO GOLENIA 250 ml
Shaving foam

22,15 pln

| 88,60 pln/1l

q ułatwia perfekcyjne golenie
q skutecznie zmiękcza zarost
q oleje parafinowe chronią skórę i zapobiegają 		
jej nadmiernemu wysuszeniu
q ekstrakt z liści aloesu działa nawilżająco 		
i regenerująco
q alantoina łagodzi podrażnienia i przyspiesza 		
gojenie się ran
dostępne zapachy FM | 52p

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

WODA PO GOLENIU 100 ml
After shave

18,90 pln

| 189,00 pln/1l

q wzbogacona składnikami o właściwościach 		
kojąco-odświeżających
q zawiera łagodzącą podrażnienia alantoinę
q intensywne i długotrwałe zapachy
dostępne zapachy FM | 52s, 56s, 64s new!, 110s,
134s, 169s
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pielęgnacja
włosów

pielęgnacja
włosów
Jakie potrzeby mają Twoje włosy? Znajdź szampon
i odżywkę, które sprawią, że włosy staną się
zdrowe, miękkie i pachnące. Aż chce
się ich dotknąć!

dla Ciebie
i twojej rodziny

SZAMPON DO WŁOSÓW NORMALNYCH 200 ml
Normal hair shampoo

17,85 pln

ODŻYWKA DO WŁOSÓW NORMALNYCH 150 ml
Normal hair conditioner

15,65 pln

| 89,25 pln/1l

q proteiny z naturalnego jedwabiu wygładzają włosy,
wzmacniają je i przeciwdziałają ich wypadaniu
q wbudowują się w uszkodzoną strukturę włosów,
wyrównując ich powierzchnię
q zapewniają termoochronę w trakcie suszenia
i prostowania włosów
q dzięki składnikom włosy łatwiej się rozczesują,
zaczynają intensywnie lśnić, stają się sprężyste
qdo codziennego stosowania
qpozostawia na włosach przyjemny, kwiatowy zapach
FM | w05

w w w .per f umy.f m

| 104,33 pln/1l

q proteiny z naturalnego jedwabiu przywracają włosom 		
jedwabistą gładkość i połysk oraz redukują ich wypadanie
q nawilżają i zmiękczają włosy oraz zapobiegają ich 		
przetłuszczaniu się
q zapewniają włosom ochronę, ułatwiają ich 			
rozczesywanie, prostowanie i modelowanie
q nie obciążają włosów i zapobiegają ich elektryzowaniu się
q do codziennego stosowania
q spłukiwana
q pozostawia na włosach przyjemny, kwiatowy zapach
FM | w07
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SZAMPON DO WŁOSÓW CIENKICH
I POZBAWIONYCH PUSZYSTOŚCI 200 ml
Fine and flat hair shampoo

20,10 pln

| 100,50 pln/1l

q do pielęgnacji włosów cienkich, pozbawionych
puszystości, trudno poddających się modelowaniu
q zawiera wyciągi z alg i aloesu, które nawilżają i nadają
niepowtarzalną miękkość
q specjalnie dobrane składniki nadają włosom puszystość,
optycznie zwiększając ich objętość
q ułatwiają rozczesywanie mokrych włosów, zmniejszają
elektryzowanie się i znakomicie nawilżają
q do codziennego stosowania
q pozostawia na włosach przyjemny, kwiatowy zapach
FM | w10

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

ODŻYWKA DO WŁOSÓW CIENKICH
I POZBAWIONYCH PUSZYSTOŚCI 150 ml
Fine and flat hair conditioner

16,65 pln

| 111,00 pln/1l

q ekstrakty z alg i aloesu sprawiają, że włosy są 		
lśniące i doskonale nawilżone
q specjalnie dobrane składniki nadają włosom
puszystość i optycznie zwiększają ich objętość
q ułatwiają rozczesywanie i modelowanie włosów,
zapobiegając elektryzowaniu się i nie obciążając ich
q spłukiwana
q o lekkiej formule
q pozostawia na włosach przyjemny, kwiatowy zapach
FM | w12
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pielęgnacja
włosów

pielęgnacja
włosów

SZAMPON DO WŁOSÓW
SUCHYCH I ZNISZCZONYCH 200 ml
Dry and damaged hair shampoo

19,70 pln

ODŻYWKA DO WŁOSÓW
SUCHYCH I ZNISZCZONYCH 150 ml
Dry and damaged hair conditioner

16,65 pln

| 98,50 pln/1l

q przeznaczony do włosów suchych, zniszczonych 		
farbowaniem, suszeniem i prostowaniem
q ekstrakty z alg i aloesu intensywnie nawilżają, 		
wzmacniają, odżywiają i regenerują włosy
q specjalnie dobrane składniki sprawiają, że włosy 		
stają się elastyczne, miękkie i gładkie
q ułatwiają rozczesywanie, zapobiegają 		
elektryzowaniu i łamaniu się włosów
q pozostawia na włosach delikatny, kwiatowy zapach
FM | w09

w w w .per f umy.f m

| 111,00 pln/1l

q proteiny pszenicy oraz ceramidy A2 pomagają
zregenerować zniszczone pasma, nadając im zdrowy
wygląd
q ekstrakty z alg i aloesu sprawiają, że z każdym dniem
włosy stają się bardziej puszyste i lśniące
q składniki intensywnie nawilżają i odżywiają włosy
q nie obciążają włosów, ułatwiają ich rozczesywanie
i zapobiegają elektryzowaniu się
q spłukiwana
q pozostawia na włosach przyjemny, kwiatowy zapach
FM | w11
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od powiedź

na Twoje potrzeby
SZAMPON DLA MĘŻCZYZN 200 ml
Men’s shampoo

17,85 pln

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY 200 ml
Anti-dandruff shampoo

21,70 pln

| 89,25 pln/1l

q przeznaczony do pielęgnacji skóry głowy i włosów
mężczyzn
q składniki, takie jak wyciąg z alg, nadają włosom miękkość, 		
ułatwiają ich rozczesywanie i zapobiegają elektryzowaniu się
q poprawiają kondycję skóry głowy, ograniczają przetłuszczanie się
włosów, a także zapobiegają pojawieniu się łupieżu
q do codziennego stosowania
q pozostawia na włosach przyjemny, cedrowo-korzenny zapach
FM | w08

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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| 108,50 pln/1l

q działa kojąco na skórę głowy, przywraca
jej naturalną równowagę
q pirytionian cynku działa przeciwgrzybicznie,
likwidując oznaki łupieżu
q minerały z Morza Martwego dodają włosom
sprężystości, miękkości i blasku
q do regularnego stosowania
q pozostawia na włosach przyjemny,
owocowy zapach
FM | w06

pielęgnacja
stóp

pielęgnacja
stóp

UKOJENIE
DLA tWOICH STÓP

Noszą Cię przez cały dzień. Bez względu na pogodę, temperaturę, rodzaj obuwia.
Odwdzięcz się im za to troskliwą pielęgnacją. To takie proste!

nawilżanie

wygładzanie

relaks

ochrona

KREM GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY 75 ml
Deep moisturising cream

peeling 75 ml
Scrub

żel kojąco-odświeżający 75 ml
Soothing and refreshing gel

antyperspirant 150 ml
Antiperspirant

16,90 pln

12,65 pln

| 225,33 pln/1l

q zalecany do skóry suchej i szorstkiej
q zawiera substancje skutecznie nawilżające oraz 		
zmiękczające skórę stóp
q prowitamina B5 i olejek z kiełków pszenicy regenerują
naskórek i uelastyczniają jego zgrubiałe warstwy
q pomaga przywrócić skórze właściwą miękkość i gładkość
q posiada piękny cytrusowy aromat
FM | S002

w w w .per f umy.f m

| 168,67 pln/1l

q delikatna kremowa konsystencja z drobinkami pumeksu
q usuwa obumarły naskórek, redukuje zgrubienia, 		
przywracając skórze jej naturalną gładkość
q przygotowuje skórę do przyswojenia składników zawartych
w kremie nawilżającym
q zawiera aktywne środki antybakteryjne i przeciwgrzybiczne
q posiada zapach świeżych ananasów
FM | S001
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16,90 pln

| 225,33 pln/1l

q przynosi ukojenie zmęczonym stopom
q zawiera chłodzący mentol i substancje nawilżające
q wyciąg z oczaru wirginijskiego pomaga zmniejszyć
opuchliznę
q wyciąg z rumianku działa przeciwzapalnie
i oczyszczająco
FM | S003

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

18,70 pln

| 124,67 pln/1l

q zapobiega nadmiernemu poceniu się i powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu
q aktywne składniki regulują pracę gruczołów potowych
q substancje łagodzące zapewniają skórze delikatny
wygląd oraz zabezpieczają ją przed powstawaniem
podrażnień i otarć
FM | S004
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spis
zapachów

zestawienie produktów
według grup zapachowych
produkty damskie

zapachy damskie
FM 05 – str. 44
FM 06 – str. 44
FM 07 – str. 44
FM 09 – str. 44
FM 10 – str. 44
FM 12 – str. 44
FM 17 – str. 44
FM 18 – str. 44
FM 21 – str. 44
FM 23 – str. 44
FM 24 – str. 44
FM 25 – str. 44
FM 26 – str. 44
FM 32 – str. 44
FM 33 – str. 44
FM 34 – str. 45
FM 80 – str. 45
FM 81 – str. 45
FM 97 – str. 45
FM 98 – str. 45
FM 101 – str. 45
FM 122 – str. 45
FM 125 – str. 45
FM 132 – str. 45
FM 141 – str. 29
FM 142 – str. 29
FM 146 – str. 29
FM 147 – str. 29
FM 149 – str. 29
FM 162 – str. 23
FM 173 – str. 45

typ: Zmysłowe
typ: Świeże
typ: Biznesowe
typ: Tajemnicze
typ: Prowokujące
typ: Zmysłowe
typ: Seksowne
typ: Prowokujące
typ: Ponadczasowe
typ: Romantyczne
typ: Ekstrawaganckie
typ: Czarujące
typ: Słodkie
typ: Ekstrawaganckie
typ: Świeże
typ: Szykowne
typ: Słodkie
typ: Delikatne
typ: Przebojowe
typ: Biznesowe
typ: Tajemnicze
typ: Szykowne
typ: Przebojowe
typ: Ponadczasowe
typ: Romantyczne
typ: Prowokujące
typ: Słodkie
typ: Biznesowe
typ: Zmysłowe
typ: Ponadczasowe
typ: Tajemnicze

FM 174 – str. 45
FM 177 – str. 45
FM 180 – str. 45
FM 181 – str. 46
FM 183 – str. 46
FM 185 – str. 46
FM 192 – str. 23
FM 232 – str. 49
FM 234 – str. 49
FM 237 – str. 49
FM 239 – str. 49
FM 251 – str. 46
FM 252 – str. 46
FM 253 – str. 46
FM 255 – str. 46
FM 257 – str. 46
FM 258 – str. 46
FM 259 – str. 46
FM 261 – str. 46
FM 263 – str. 46
FM 264 – str. 46
FM 265 – str. 47
FM 266 – str. 47
FM 267 – str. 47
FM 268 – str. 47
FM 270 – str. 47
FM 271 – str. 47
FM 272 – str. 47
FM 273 – str. 47
FM 275 – str. 47
FM 281 – str. 27

typ: Romantyczne
typ: Zmysłowe
typ: Tajemnicze
typ: Romantyczne
typ: Seksowne
typ: Zmysłowe
typ: Ekstrawaganckie
typ: Biznesowe
typ: Delikatne
typ: Przebojowe
typ: Czarujące
typ: Prowokujące
typ: Szykowne
typ: Seksowne
typ: Przebojowe
typ: Szykowne
typ: Tajemnicze
typ: Ekstrawaganckie
typ: Ponadczasowe
typ: Słodkie
typ: Czarujące
typ: Romantyczne
typ: Szykowne
typ: Świeże
typ: Prowokujące
typ: Ekstrawaganckie
typ: Biznesowe
typ: Sportowe
typ: Seksowne
typ: Prowokujące
typ: Słodkie

FM 283 – str. 28-29
FM 284 – str. 28-29
FM 286 – str. 30
FM 287 – str. 22
FM 288 – str. 30
FM 289 – str. 13
FM 290 – str. 24-25
FM 291 – str. 24-25
FM 292 – str. 27
FM 293 – str. 22
FM 294 – str. 11
FM 296 – str. 11
FM 297 – str. 14-15
FM 298 – str. 25
FM 303 – str. 17
FM 304 – str. 16-17
FM 305 – str. 8
FM 306 – str. 9
FM 308 – str. 18-19
FM 309 – str. 19
FM 310 – str. 20
FM 311 – str. 20-21
FM 312 – str. 21
FM 313 – str. 15
FM 317 – str. 12
FM 318 – str. 10
FM 319 – str. 9
FM 320 – str. 4-5
FM 321 – str. 4-5
FM 322 – str. 6-7
FM 323 – str. 6-7

typ: Słodkie
typ: Tajemnicze
typ: Seksowne
typ: Tajemnicze
typ: Ekstrawaganckie
typ: Przebojowe
typ: Sportowe
typ: Czarujące
typ: Świeże
typ: Romantyczne
typ: Seksowne
typ: Szykowne
typ: Seksowne
typ: Świeże
typ: Tajemnicze
typ: Biznesowe
typ: Czarujące
typ: Przebojowe
typ: Delikatne
typ: Ekstrawaganckie
typ: Delikatne
typ: Szykowne
typ: Zmysłowe
typ: Szykowne
typ: Zmysłowe
typ: Seksowne
typ: Prowokujące
typ: Romantyczne
typ: Biznesowe
typ: Ponadczasowe
typ: Romantyczne

owocowe

typ: Sportowe
typ: Przebojowe
typ: Biznesowe
typ: Zdecydowane
typ: Eleganckie
typ: Wyzwolone
typ: Eleganckie
typ: Zdecydowane
typ: Biznesowe
typ: Wyzwolone
typ: Lekkie
typ: Wyzwolone
typ: Zdecydowane
typ: Lekkie
typ: Lekkie
typ: Lekkie
typ: Przebojowe

FM 151 – str. 42-43
FM 152 – str. 42-43
FM 155 – str. 42-43
FM 156 – str. 42-43
FM 158 – str. 42-43
FM 159 – str. 42-43
FM 160 – str. 42-43
FM 169 – str. 42-43
FM 188 – str. 52
FM 189 – str. 52
FM 195 – str. 39
FM 198 – str. 31
FM 199 – str. 40
FM 207 – str. 52
FM 208 – str. 53
FM 210 – str. 53
FM 219 – str. 53

typ: Biznesowe
typ: Eleganckie
typ: Przebojowe
typ: Przebojowe
typ: Biznesowe
typ: Wyzwolone
typ: Lekkie
typ: Lekkie
typ: Wyzwolone
typ: Zdecydowane
typ: Eleganckie
typ: Zdecydowane
typ: Eleganckie
typ: Biznesowe
typ: Eleganckie
typ: Przebojowe
typ: Sportowe

FM 221 – str. 53
FM 222 – str. 53
FM 223 – str. 53
FM 224 – str. 53
FM 225 – str. 53
FM 226 – str. 53
FM 300 – str. 31
FM 301 – str. 40-41
FM 302 – str. 36-37
FM 324 – str. 38-39
FM 325 – str. 36-37
FM 326 – str. 35
FM 327 – str. 32-33
FM 328 – str. 34-35
FM 329 – str. 33

typ: Biznesowe
typ: Sportowe
typ: Eleganckie
typ: Przebojowe
typ: Sportowe
typ: Zdecydowane
typ: Sportowe
typ: Zdecydowane
typ: Biznesowe
typ: Sportowe
typ: Wyzwolone
typ: Przebojowe
typ: Zdecydowane
typ: Eleganckie
typ: Wyzwolone
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owocowe

żel
pod prysznic
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FM | 81, 312
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kwiatowe
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147
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do ciała
10

147

97
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146

146

146
81

81

81

81

21

21
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147

81
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283

cytryna

FM | 33

33

33

33

33

33

mandarynka

FM | 23, 296

23

23

23

23

23

pomarańcza

FM | 6

kwiatowe

FM | 9, 101, 257, 263, 309

101

9

101

101

101

owocowe

FM | 12, 98, 237, 284, 286

98

98

12, 98

drzewne

FM | 26, 142, 162, 293

33

6
98

142

korzenne

FM | 24, 173, 177, 259

173

ambrowe

FM | 32, 258

32

kwiatowe

FM | 185, 255, 273, 287, 289, 290, 313

owocowe

FM | 251, 319

paczula

FM | 253

owocowe

FM | 5, 34, 80, 149, 192

drzewne

FM | 18, 252

orientalne

FM | 311

owocowe

FM | 88, 201, 202

18

5

5, 34

18

18

88

średnio intensywne

173

173

5

5

173

173

88

88

delikatne

produkty męskie
rodzina zapachów

zapachy

Hot
Collection

feromony

żel pod prysznic

balsam do ciała

FM | 120, 169, 210

120

drzewne

FM | 56

56

zwierzęce

FM | 83, 110

110

kwiatowe

FM | 52, 223, 302, 328

52

52

owocowe

FM | 325

korzenne

FM | 199, 219, 221, 224

ambrowe

FM | 64, 66

64

64

drzewne

FM | 301, 326

owocowe

FM | 90, 133, 159, 188, 195, 208, 324

90

paczula

FM | 155, 160, 198, 207, 327

160

160

drzewne

wetiwer

FM | 60, 151, 152, 329

paproć

FM | 43, 135, 158

43, 135

43

Fougere

lawenda

FM | 54, 68, 140, 156, 189, 222, 225, 300

cytryna

FM | 57

mandarynka

FM | 134

pomarańcza

FM | 93

cytrusowe

FM | 226

szyprowe

cytrusowe
wodne

pianka do
golenia

deo roll-on

owocowe

Orientalne

www.golden-tulip.com

Hot
Collection

feromony

FM | 97, 122, 183, 306, 317
FM | 146, 232, 239, 261, 268, 270, 275,
297, 308, 310, 318
FM | 7, 141, 174

aldehydowe

intensywne

FM – zapachy z Kolekcji Luksusowej
FM – zapachy z Kolekcji Klasycznej

Wybuduj z nami
szkołę w Mozambiku!

zapachy
FM | 10, 17, 125, 180, 181, 266, 281, 291, 303
FM | 264, 267, 271, 272, 292, 294, 304, 305,
321, 322, 323
FM | 25, 265
FM | 132, 147, 288

drzewne

zapachy męskie
FM 43 – str. 51
FM 52 – str. 51
FM 54 – str. 51
FM 56 – str. 51
FM 57 – str. 51
FM 60 – str. 51
FM 64 – str. 51
FM 66 – str. 51
FM 68 – str. 51
FM 83 – str. 51
FM 93 – str. 51
FM 110 – str. 51
FM 120 – str. 52
FM 133 – str. 52
FM 134 – str. 52
FM 135 – str. 52
FM 140 – str. 52

rodzina zapachów

woda po
goleniu
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56

56

56

56
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110

110

52

52

52

199

199

199

64

43

64

52

52

64

300
57
134

134

134

134

134

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca aż do wyczerpania zapasów albo do wprowadzenia nowego katalogu.
Katalog Produktów FM GROUP nr 14 obowiązuje od kwietnia 2011 roku.
Materiały zaakceptowane i wydane przez FM GROUP Polska są jedynymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM GROUP.

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

83

FM GROUP Polska Trawiński Artur
NIP: 898-195-35-47
zakład główny:
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
SALON SPRZEDAŻY:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. (71) 328 98 90
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
tel. (71) 327 00 00
tel. kom. +48 727 92 00 13
(14, 15, 16, 17, 18)
fax (71) 327 00 53, (71) 327 00 54
e-mail: zamowienia@perfumy.fm
DZIAŁ REKLAMACJI:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
tel. (71) 327 00 23, (71) 327 00 24, (71) 327 00 25
tel. kom. +48 727 92 00 12
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/FMGroupPolska
Wypróbuj także inne produkty FM GROUP:
kosmetyki do makijażu z katalogu produktów FM GROUP MAKE UP
 chemię gospodarczą z katalogu produktów FM GROUP FOR HOME
 usługi telekomunikacyjne i produkty z nimi związane z Przewodnika
FM GROUP Mobile.
Szczegółowe informacje uzyskasz:
www.fmgroupmobile.pl


FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
adres siedziby:
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała

FM group polska Trawiński Artur wpisany do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Wrocławia pod nr. 171159
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie powielać.
Naśladownictwo naszych oryginalnych produktów
będzie uznawane za akt nieuczciwej konkurencji.

Salon sprzedaży:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. kom. +48 727 901 638
Biuro Obsługi Klienta FM GROUP Mobile:
tel. +48 727 900 900
e-mail: bok@fmgroupmobile.pl
Automatyczne Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 727 900 200
Poczta Głosowa:
tel. +48 727 900 700
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