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S novým katalógom budú triumfovať orchidey. Tieto jemné 
kvetiny – symboly čistoty, elegancie, dokonalosti, bohatstva 
a luxusu, sa stali prehliadkou najnovšej kolekcie exkluzívnych 
výrobkov pre starostlivosť o pokožku – Triumph of Orchids. 
Spoločným menovateľom tohto jedinečného radu sú nielen 
elegantné vône krásnych kvetín, ale predovšetkým zloženie 
bohaté na prírodné zložky založené na výťažku z orchidey, 
ktorý je známy pre svoje hydratačné, zmäkčujúce vlastnosti a 
pôsobenie proti starnutiu. 

Vo FM GROUP sú orchidey spojené s lídrami klubu a s tým 
súvisiacej prestíže a vyznamenaním, čo je dôvodom, prečo 
dúfame, že vás táto kolekcia osloví. Celý rad produktov je 
vzhľadom na svoju univerzálnosť ideálny pre starostlivosť o 
pleť žien aj mužov.

Medzi novinkami je aj niekoľko parfumov a parfumovaných 
vôd z luxusnej kolekcie. Objavte podmanivú vôňu oudu s 
fascinujúcou a hlbokou arómou, „oblečenou“ v nádherných 
flakónoch, ktoré nielen že držia krok so súčasnými trendmi, ale 
aj dokonale zdôrazňujú charakter týchto vôní.

V novej verzii sú späť toaletné vody z kolekcie Pre mládež: 
ľahká, kvetinovo-ovocná vôňa pre dievčatá  a energetické 
fougére pre chlapcov.

V tomto katalógu nájdete aj známu Osviežujúcu kolekciu pre 
mužov, ktorá získala nový obalový dizajn.

Odporúčam vám zoznámiť sa so všetkými novinkami a prajem 
vám príjemné nakupovanie.

Artur Trawiński 
FM GROUP World
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http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml
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KOLEKCIA 

lUXUSnÁ DÁMSKA 

FM 363 
Orientálna cesta, ktorá sľubuje kombináciu vzácneho 

šafranu a indického cypriolu. V jeho srdci nájdeme 
tajomnú vôňu agaru zabalenú do zmyselnej vône 

ruží. Zloženie je doplnené o exotický 
drevito-korenistý buket.

NOVINKA !

FM 364 
Odvážna kombinácia zmysly prebúdzajúceho 

kardamómu s jemnými kvetmi pomaranča 
a hlbokými tónmi

bulharskej ruže, 
šafranu a vanilky. 

Vládnucou je lákavá
vôňa stromu Agar.

NOVINKA !

245,00 €/1 l
24,50 €

PARFUMOVANÁ VODA  100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
ružové drevo, kardamóm, čierne 
korenie
noty srdca :  
agar (oud), vetiver
noty základu : 
vanilka, ambra

KOLEKCIA 

lUXUSnÁ PÁNSKA

FM 335  
Moderné variácie spájajúce 
intenzívne tóny stromu Agar, 
kardamómu, ambry a korenia. 
Príjemne vyvážený krémový 
charakter vanilky a bôbov Tonka 
vytvára veľmi harmonickú 
kompozíciu. 
NOVINKA !

245,00 €/1 l 
24,50 €

PARFUMOVANÁ VODA  100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
kvet pomaranča, kardamóm

noty srdca :
agar (oud), ruža, koža

noty základu :
šafran, vanilka, drevené noty 

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
šafran, cypriol, labdanum

noty srdca :
agar (oud), turecká ruža, bulharská ruža

noty základu :
agar (oud), strom guajak, pačuli

N O V I N K A  ! N O V I N K A  !

Odporúčame 
novinky inšpirované 
očarujúcou vôňou 
stromu Agar!

http://www.parfumylacno.sk/aktualne-akcie-na-parfumy/akcia-panske-parfumy/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-335-nezamienajte-s-tom-ford-oud-wood-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/tajomne-vone/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-363-nezamienajte-s-lancome-l-autre-oud-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-335-nezamienajte-s-tom-ford-oud-wood-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-335-nezamienajte-s-tom-ford-oud-wood-detail
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Produkty FM GrouP  
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FM 361   
Povznášajúća vôňa − žiarivé zelené 

noty a podmanivá aróma bielych 
kvetov sú explóziou ženskosti. 

Jemnosť vône je zdôraznená tónmi 
vody obalenej nádychom pižma. 

NOVINKA !

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
noty vody, grapefruit, citrón 

noty srdca :
gardénia, zelený hrášok,  

biele kvety, zelené noty 
noty základu :

pižmo, noty dreva 

FM 351   
Okúzľujúca vôňa rozprestierajúca sa 
medzi zmyselnosťou paliny, ambry  

a santalového dreva a jemnosťou frézie 
a šťavnatej broskyne.

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
peach, freesia, 

green absinthe 
noty srdca :

rose, iris 
noty základu :

sandalwood, 
musk, ambergris

FM 362 
Čierna ríbezľa v kombinácii s tónmi dreva vytvára 
zmyselnú etudu ženskosti. Moderná sladká tvár s 
trochou vanilky je prepojená s klasickou vôňou tých 
najkrajších ruží.  
NOVINKA !

FM 162  
Orientálna vôňa egyptského pižma spojená so 
sladkosťou medu a vanilky.

FM 192 
Podmanivé tóny kvetov gardénie tahitskej, ľalie, 
pomaranča a sladkého medu.

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
listy čiernej ríbezle 

noty srdca :
ruža, frézia 

noty základu :
pačuli, vanilka, ambroksan, 

noty dreva 

  VONNÉ NOTY : 

FM 162 
noty hlavy : 

kvetový med
noty srdca :

ruža, vanilka
noty základu :

pižmo, pačuli
 

FM 192 
noty hlavy : 

hruška, kvet pomarančovníka
noty srdca :

gardénia tahitská, ľalia
noty základu :

med, pačuli
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http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-162-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-361-nezamienajte-s-hermes-jour-d-hermes-detail
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Produkty FM GrouP  
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FM 297  
Odvážne spojenie tradície s modernosťou: 
koláž vôní bielych ruží, pivonky, pačuli, kvetu 
pomarančovníka, sladkých jabĺk, santalového dreva 
a vanilky.

FM 313  
Odzbrojujúce spojenie tónov citrónu, sladkých 
malín a medu s opojnou vôňou kvetu 
pomarančovníka, jazmínu a bylinnou vôňou pačuli.

670,00 €/1 l
33,50 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
citrón, malina

noty srdca :
kvet pomarančovníka, jazmín

noty základu :
pačuli, biely med

670,00 €/1 l
33,50 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
čerstvé, sladké jablko

noty srdca :
kvet pomarančovníka, kvety 

bielych ruží
noty základu :

santalové drevo, vanilka

FM 360   
Jemná kompozícia zložená z vône bielych kvetov 

a sviežich citrusových plodov. Dôraz a hĺbku dodáva 
vôni pridaná ambra a breza. 

NOVINKA !

FM 358 
Ultra ženská vôňa pretkaná bielymi kvetmi na 

jemnom základe santalového dreva a cédra. 
Obalená hmlistými tónmi vanilky, osviežená 

nepatrným závanom bergamotu a čiernych ríbezlí.

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
bergamot, čierne ríbezle
noty srdca :
jazmín, konvalinka
noty základu :
céder, santalové drevo, fazuľa 
tonka, vanilka

559,80 €/1 l
27,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
limetka, kvet grapefruitu 
noty srdca :
frézia, zimolez, konvalinka, 
biele kvety
noty základu :
ambra, breza
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http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-313-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-313-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-358-nezamienajte-s-yves-saint-laurent-manifesto-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-358-nezamienajte-s-yves-saint-laurent-manifesto-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-297-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-297-detail
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FM 354   
Kľudná, uvolňujúca vôňa kvetov bavlny, ruže 
a cyklámenu, zdôraznená podtónmi kosatca.

FM 357 
Silná prášková aróma kosatca s výraznými akcentmi 
ruže, pačuli a mimózy, oživená slnečnými tónmi 
mandarínky a ružového korenia.

479,80 €/1 l
23,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
mandarínka, ružové korenie

noty srdca :
ruža, mimóza, kosatec, pačuli

noty základu :
vanilka, santalové drevo, 

fazuľa tonka

479,80 €/1 l
23,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
ruža, cyklámen, kvet bavlny

noty srdca :
aróma tkanín
noty základu :
kosatec, pižmo

FM 319   
Aromatické figy, citrusy, kaviár, figovník, pižmo 

a ambra – odvážna a nejednoznačná vôňa.

FM 306  
Rafinované spojenie zvodnej vône hrušky, jazmínu, 

pačuli, sturača japonského a pikantného korenia: 
zázvoru a šafranu.

559,80 €/1 l
27,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
hruška, zázvor
noty srdca :
jazmín, solárne tóny
noty základu :
vetiver, pačuli, sturač japonský

933,00 €/1 l
27,99 €

PaRFUM 30 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
citrusy, zelené tóny
noty srdca :
figy, kaviár
noty základu :
figovníkové drevo, pižmo

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-357-nezamienajte-s-givenchy-dahlia-noir-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-357-nezamienajte-s-givenchy-dahlia-noir-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-306-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-306-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-354-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-354-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-319-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-319-novinka-detail
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FM 292   
Príjemne osviežujúca kompozícia liči, slivky, mimózy, 
fialky, jazmínu a teakového dreva.

FM 317  
Zvodná vôňa šťavnatej broskyne v kombinácii s 
vôňou orgovánu, ružového korenia, pačuli a ambry.

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
ružové korenie, červené bobule 

noty srdca :
malina, broskyňa, fialka, 

orgovánový kvet 
noty základu :
pačuli, ambra 

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
liči, slivka, jahoda, hruška 

noty srdca :
fialka, jazmín 

noty základu :
ambra, vanilka, teakové drevo 

FM 304   
Štylové spojenie esencií múčenky, frézie, kosatca, 
ylang-ylang so sviežosťou mandarínky, kumkvátu 

a orientálnych tónov santalového dreva.

FM 303 
Zvodná vôňa čiernych ríbezlí a hrušky v kombinácii 

s pivonkou, kvetom bavlny a drevitých tónov.

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
čierne ríbezle, hruška
noty srdca :
cyklámen, pivonka kráľovská
noty základu :
kvet bavlny, vzácne drevo

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
mandarínka, kumkvát
noty srdca :
kvety frézie, kosatec, múčenka
noty základu :
santalové drevo

620,00 €/1 l
31,00 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

620,00 €/1 l
31,00 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-317-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-317-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-303-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-303-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-292-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-292-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-304-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-304-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-group


KOLEKIA LUXUSNÁ 15
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.14

FM 353  
Intenzívna vôňa ruží, kvetov pomarančovníka 
a jazmínu, lahodné tóny karamelu a vanilky s ľahkým 
nádychom neroli robí túto skladbu vôní opojnou 
svojou jedinečnou sladkosťou.

FM 355  
Kombinácia ovocných tónov citrónu, yuzu 
s lotosovým kvetom, doplnená o orientálne akordy 
santalového dreva, cédra a vanilky. Veľmi lákavé, 
ženské zloženie.

479,80 €/1 l 
23,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
citrusové tóny

noty srdca :
jazmínový čaj, ľalia

noty základu :
céder, santalové drevo, vanilka

479,80 €/1 l 
23,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
bergamot

noty srdca :
kvet pomarančovníka, jazmín, 

bulharská ruža
noty základu :

vanilka, skaramelizovaný cukor

FM 321   
Ovocný koktail z hrušky, broskyne a nektárinky, 

podčiarknutý omamnou vôňou jazmínu, 
ruže a pižma.

FM 320   
Romantické spojenie ruže z Damašku, fialky 

a šťavnatej černice so santalovým drevom a pačuli.

239,90 €/1 l
23,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda  100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
černica, brusnica
noty srdca :  
fialka, ruža z Damašku, 
pivónia
noty základu : 
pačuli, santalové drevo

239,90 €/1 l
23,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda  100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
nektárinka, hruška, broskyňa
noty srdca :  
jazmín, ruža
noty základu : 
pižmo, cédrové drevo

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-355-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-355-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-320-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-320-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-353-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-353-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/kvetinove-vone-zenske/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-321-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/kvetinove-vone-zenske/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-321-novinka-detail


KOLEKIA LUXUSNÁ 17
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.16

559,80 €/1 l
27,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

FM 296    
Klasická elegancia znovuobjavená 
v rýdzej kompozíci ľalie, 
jazmínu, kardamomu a zelenej 
mandarínky, zvýraznená 
sviežosťou opuncie, olivovníka 
a cédrového dreva.

FM 359  
Magnetické a intenzívna– 
jedinečná kompozícia 
zmyselného jazmínu, heliotropu 
a ambry, doplnená rafinovanými 
akordmi koreňa kosatca.

FM 318 
Ľahká kompozícia energickej 
mäty, opojnej pivonky, jazmínu, 
cédra a živice labdanum.

FM 323   
Sladká a veľmi ženská vôňa. Kombinácia ruže, 

magnólie, melóna, jablka a cédra.

FM 322 
Príjemná zmes šťavnatého grapefruitu, zmyselných 

tónov jazmínu, hyacintu s hrejivou vôňou cédra 
a bieleho pižma.

239,90 €/1 l
23,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
dula, grapefruit
noty srdca :
jazmín, hyacint
noty základu :
céder, biele pižmo

239,90 €/1 l
23,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
jablko, melón, liči
noty srdca :
magnólia, ruža
noty základu :
cédrové drevo, pižmo

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-359-nezamienajte-s-thierry-mugler-alien-essence-absolue-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-359-nezamienajte-s-thierry-mugler-alien-essence-absolue-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-322-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-322-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-318-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-318-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-296-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-296-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-323-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-323-novinka-detail


KOLEKIA LUXUSNÁ 19
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.18

FM 356   
Ľahký nádych exotiky a plná náruč ženskosti, 
vyjadrená originálnou arómou frangipane, fialky, 
myrhy a pačuli.

FM 281 
Horúca, vibrujúca aróma tých najkrajších ruží, 
ríbezlí a jahôd.

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
čierne ríbezle

noty srdca :
jazmín, ruža

noty základu :
pižmo, jahoda

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
fialka

noty srdca :  
jazmín, vonokvetka

noty základu : 
pačuli, pižmo

633,00 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 30 ml
parfumácia 20 %

633,00 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 30 ml
parfumácia 20 %

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

FM 283  
Provokatívna a zmyselná 
aróma nektárinky, kvetu 

pomarančovníka a pižma.

189,90 €/1 l
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

FM 293  
Bohatá, teplá aróma vanilky, 

brečtanu, mandarínky, jazmínu 
a cédra.

FM 287    
Zvodná aróma fazule tonka, 
čínskeho sladkého drievka, 
ambry, mandle a jazmínu.

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-281-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-281-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-283-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusna-damska-parfumovana-voda-fm-283-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-356-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-356-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusny-damsky-parfum-fm-287-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusny-damsky-parfum-fm-287-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-293-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-293-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-group


KOLEKIA LUXUSNÁ 21
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.20

FM 291 
Omamná aróma šťavnatých malín, ruže, vanilky a 
pačuli.

FM 298  
Explózia citrusovej energie, obklopená jemnou 
arómou ruží, vonokvetky, pivonky, santalového 
dreva a pačuli.

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
citrus, pivónia 

noty srdca :
ruža, vôňokvetka 

noty základu :
pačuli, santalové drevo 

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
malina, liči  

noty srdca :  
frézia, ruža 

noty základu : 
pačuli, vanilka 

366,00 €/1 l
18,30 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

FM 141    
Krištáľovo priezračný ľadový akord 

zahriaty tónmi granátového jablka, 
pivonky, ambry a pižma.

FM 142    
Silne návyková zmes vanilky, 

santalového dreva, bulharskej ruže 
a tuberózy.

FM 146    
Tajomná zmes voňajúca čerstvým 

jamajským korením, fréziou a 
ibištekom.

Taktiež v ponuke ako :  
sprchový gél (g146), telový balzam (b146*), deo 

roll-on (r146) 

FM 147    
Jedinečná kompozícia, v ktorej 

sa harmonicky snúbia tóny 
mandarínky, liči, slivky a konvalinky.

Taktiež v ponuke ako :  
parfum na vlasy (h147)

FM 149    
Zvodná zmes kvetov višne a kvetov 

frangipani s kôrou stromu Tanaka.

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-298-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-298-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-141-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-142-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-146-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-147-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-149-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-149-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-291-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-50-ml/kvetinove-vone-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-291-detail


KOLEKIA LUXUSNÁ 23
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.22

FM 286    
Zdôrazňuje zmyselnú, zrelú arómu ruže, pačuli, 
ambry, bergamotu a pomaranča.

FM 352   
Zamatová vôňa, ktorá si vás podmaní sladkým 
nádychom jazmínu, kvetu pomarančovníka, 
pačuli a medu. Pohltí vás a celkom okúzli.

379,80 €/1 l 
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
kvet pomarančovníka

noty srdca :
jazmín

noty základu :
pačuli, med

379,80 €/1 l 
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
bergamot

noty srdca :
ruža, pačuli

noty základu :
ambra, pomaranč

P R E  Ň U

FM 300   
Ľahká, dynamická kompozícia grapefruitu, citróna 

a bergamotu s tónmi levandule a cédra.

FM 198  
Výstredná kombinácia tabakových listov, 
bergamotu, cyprušteka, jazmínu a pačuli.

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
bergamot
noty srdca :  
čierne korenie, tabakový list
noty základu : 
pačuli, cypruštek

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
citrón, grapefruit, bergamot
noty srdca :  
zázvor, levanduľa
noty základu : 
céder

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

379,80 €/1 l
18,99 €

PaRFUM 50 ml
parfumácia 20 %

P R E  N E H O

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/kvetinove-vone-zenske/luxusny-damsky-parfum-fm-352-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/kvetinove-vone-zenske/luxusny-damsky-parfum-fm-352-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusny-pansky-parfum-fm-198-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusny-pansky-parfum-fm-198-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-286-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-parfum-fm-286-detail
http://www.parfumylacno.sk/aktualne-akcie-na-parfumy/akcia-panske-parfumy/luxusny-pansky-parfum-fm-300-detail
http://www.parfumylacno.sk/aktualne-akcie-na-parfumy/akcia-panske-parfumy/luxusny-pansky-parfum-fm-300-detail


KOLEKIA LUXUSNÁ 25
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.24

FM 330  
Mrazivá sviežosť čerstvého bergamotu, hlohu a 
angeliky, posilnená sladkými tónmi medu, karamelu 
a pižma.

FM 333   
Dynamická, chladivá vôňa vytvorená pre milovníkov 
moderných vôní. Čerstvé citrusové tóny konkurujú 
teplejšiemu cédru a akcentom fialky.

239,90 €/1 l
23,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
mandarínka, 

grapefruit, bergamot
noty srdca :

galbanum, fialka, 
muškátový oriešok

noty základu :
vetiver, pačuli, céder

239,90 €/1 l 
23,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
kosatec, bergamot

noty srdca :
jazmín

noty základu :
biele pižmo

FM 331  
Odvážné tóny dreva a kože doplnené šťavnatou 
hruškou a pomarančom, ochutené muškátovým 

orieškom a čerstvým pačuli.

FM 332   
Ľahká športová vôňa s osviežujúcimi akordami 
zeleného jablka, mäty, papradia a mandarínky, 

obohatená o povzbudzujúce tóny zázvoru.

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
zelené jablko, mäta, mandarínka
noty srdca :  
zázvor, šalvia, papraď
noty základu : 
dubový mach, santalové drevo, 
pižmo

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
hruška, pomaranč
noty srdca :  
muškátový oriešok
noty základu : 
koža, pačuli

239,90 €/1 l
23,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

189,90 €/1 l
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/panska-parfumovana-voda-fm-333-nezamienajte-s-mercedes-benz-mercedes-benz-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/panska-parfumovana-voda-fm-333-nezamienajte-s-mercedes-benz-mercedes-benz-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-332-nezamienajte-s-ralph-lauren-polo-blue-sport-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-332-nezamienajte-s-ralph-lauren-polo-blue-sport-detail
http://www.parfumylacno.sk/aktualne-akcie-na-parfumy/akcia-panske-parfumy/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-330-detail
http://www.parfumylacno.sk/aktualne-akcie-na-parfumy/akcia-panske-parfumy/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-330-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-331-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-331-detail


KOLEKIA LUXUSNÁ 27
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.26

FM 160  
Jemná vôňa paradajkových listov, čiernych ríbezlí a 
lekna.
Taktiež v ponuke ako : 

 

sprchový gél (g160)

FM 169  
Relaxačná aróma sicílskej mandarínky a korení.
Taktiež v ponuke ako : voda po holení (s169)

FM 151   
Sofistikovaná vôňa pižma, ambry, rozmarínu a 
africkej pelargónie.

FM 152   
Dôkladne vybraná kombinácia korenistých tónov a 
bieleho korenia.

189,90 €/1 l 
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

FM 151 
noty hlavy : 

citrón, bergamot, zázvor
noty srdca :

cédrové drevo, ambra
noty základu :

africká pelargónia, pižmo
 

FM 152 
noty hlavy : 

bergamot
noty srdca :

čierne korenie, kadidlo, koža, tabak
noty základu :

céder

189,90 €/1 l 
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

FM 160 
noty hlavy : 

paradajkové listy, 
čierne ríbezle a lekno

noty srdca :
čierne korenie, ruža

noty základu :
pačuli

FM 169 
noty hlavy : 

sicílska mandarínka
noty srdca :

rozmarín, ružové drevo, 
sečuánske korenie

noty základu :
kadidlo, dubový mach

FM 328  
Elegancia a neha v unikátnej kombinácii vôní 

kardamomu, feniklu, levandule, 
pačuli a tónov vanilky.

FM 326  
Zvodný mix vôní brezových lístkov, africkej fialky, 

kardamomu a zmyselného pižma.

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
brezové lístky
noty srdca :  
kardamom, africká fialka
noty základu : 
drevité tóny, pižmo

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
čierne korenie
noty srdca :  
levanduľa, kardamom, fenikel
noty základu : 
pačuli, vanilka

189,90 €/1 l 
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

189,90 €/1 l 
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-151-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-152-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-152-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-160-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-326-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-326-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-169-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-169-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-328-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-328-novinka-detail


KOLEKIA LUXUSNÁ 29
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.28

FM 325   
Sviežosť a energia vône neroly spojená s opojnou 
arómou kardamomu, pačuli, cédra vetivera a paliny.

FM 302   
Jednoduchá a výrazne mužská vôňa, založená 
na kvetinovom akorde pomarančovej kôry, 
orientálnom korení a ambry.

279,90 €/1 l 
27,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
bergamot, koriander, kardamom

noty srdca :
céder, ambra

noty základu :
ruža, jazmín, frézie

279,90 €/1 l 
27,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
mandarínka
noty srdca :

nerola, kardamom
noty základu :

pačuli, céder, palina

FM 301  
Silná aróma cédrového dreva, koriandra, ambry 

a živice, posilnená energickými tónmi citróna 
a mandarínky.

FM 199  
Bohatá a komplexná kompozícia mäty, mandarínky, 

škorice, kardamomu, ruže a tónov kože.

Taktiež v ponuke ako :  
sprchový gél (g199), deo roll-on (r199), balzam po holení (199b)

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
mäta pieporná, 
italská mandarínka
noty srdca :  
škorica, turecká ruža, kardamom
noty základu : 
tóny kože

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
mandarínka, citrón
noty srdca :  
cédrové drevo, koriander
noty základu : 
labdanum, ambra

189,90 €/1 l
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

189,90 €/1 l
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-302-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-302-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-199-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-199-detail
http://www.parfumylacno.sk/aktualne-akcie-na-parfumy/akcia-panske-parfumy/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-325-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/aktualne-akcie-na-parfumy/akcia-panske-parfumy/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-325-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/vone-parfumov/vsetky-ostatne-vone/diesel/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-301-detail
http://www.parfumylacno.sk/vone-parfumov/vsetky-ostatne-vone/diesel/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-301-detail
http://www.parfumylacno.sk


KOLEKIA LUXUSNÁ 31
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.30

FM 327 
Divoká aróma grapefruitu, vetivera, pačuli a živice 
labdanum, doplnená drevitými akordmi a ružovým 
korením.

FM 329 
Zmyselná a moderná – taká je vôňa bergamotu a 
levandule v spojení s vetiverom, anízom a čiernym 
korením.

189,90 €/1 l 
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
bergamot, čierne korenie

noty srdca :
levanduľa, koriander

noty základu :
vetiver

189,90 €/1 l 
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
grapefruit, ružové korenie

noty srdca :
muškátový oriešok, zázvor, 

jazmín
noty základu :

vetiver, pačuli, živica labdanum

FM 334  
Drevito-ovocná zmes radujúca sa z ľahkosti 

grapefruitu a pomaranča, osviežuje ostrosťou dvoch 
druhov korenia.

FM 195  
Zmes koriandra a kardamomu, priostrená štipkou 

ušľachtilého tabaku.

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
koriander, bazalka
noty srdca :  
kardamom
noty základu : 
cédrové drevo, ambra, tabak

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
grapefruit, pomaranč
noty srdca :  
lístky pelargónie, čierne 
korenie, ružové korenie
noty základu : 
céder, vetiver, pačuli

189,90 €/1 l
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

189,90 €/1 l
18,99 €

PaRFUMOvanÁ vOda 100 ml
parfumácia 16 %

http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-329-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-329-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-195-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-195-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-327-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-100-ml/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-327-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-334-nezamienajte-s-hermes-terre-d-hermes-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/luxusna-panska-parfumovana-voda-fm-334-nezamienajte-s-hermes-terre-d-hermes-detail


KOLEKCIA KLASICKÁ   33
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.32

KOLEKCIA  

KLASICKÁ dÁMSka

483,33 €/1 l 
14,50 €

PaRFUM 30 ml
parfumácia 20 %

NEPONÁHĽAJTE SA 

S VÝBEROM PARFUMOV. 

AK SA NEVIETE ROZHODNÚŤ 

PRE JEDNU VÔŇU, INVESTUJE 

DO DVOCH CELKOM 

ODLIŠNÝCH A POUŽÍVAJTE 

ICH V ZÁVISLOSTI OD 

VAŠEJ NÁLADY.

http://www.parfumylacno.sk/vyber-parfumu
http://www.parfumylacno.sk


KOLEKCIA KLASICKÁ   35
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.34

| BIZNISOVÉ 
FM 07    Okúzľujúca aróma 
voňavého hrášku, frézie a jazmínu.

FM 98    Osviežujúca sila citrusov 
prehĺbená sladkými kvetmi a drevitými 
tónmi.
Taktiež v ponuke ako :   
feromóny (f098), sprchový gél (g098), krém na ruky 
a nechty (c098)

FM 271    Vôňa šťavnatej papáje, 
kivi a granátového jablka, v spojení s 
koketnou vôňou konvalinky, ibišteka, 
orchidey a ambry. 

| OKÚZĽUJÚCA
FM 25    Harmonické spojenie vôní 
frézie, kosatca, múčenky, exotického 
ovocia a bieleho cédra.

FM 411     Azúrový vánok vodných 
tónov a sviežosti citróna, prehĺbený 
hypnotizujúcou vôňou jazmínu, 
konvalinky a okúzľujúceho pižma. 

| JEMNÉ
FM 81    Excentrická vôňa magnólie, 
konvalinky, ruže a fialky, doplnená 
jemnosťou jablka a šalátovej uhorky. 
Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f081), sprchový gél (g081), telový 
balzam (b081), deo roll-on (r081), parfum na vlasy 
(h081), krém na ruky a nechty (c081)

| NADČASOVÉ
FM 21    Teplá, zasnená vôňa ruže, 
jazmínu a kvetov ylang-ylang. 

FM 132    Exkluzívna a tajomná 
vôňa gardénie, pivonky, pomaranča, 
ambry a tuberózy. 

FM 406    Nádherne jemné 
zloženie lotosových kvetov, frézie, 
gardénie a jazmínu posypané okvetnými 
lístkami ruží. 

| ROMANTICKÉ
FM 23    Sladké a veľmi zmyselné 
tóny mandarínky, jazmínu a vanilky.

Taktiež v ponuke ako :  
feromóny (f023), sprchový gél (g023), telový balzam 
(b023), deo roll-on (r023)

FM 174    Vôňa vykúzlená z 
čerstvých ľalií, frézie, magnólie a jazmínu. 

FM 181    Hravá a koketná vôňa, v 
ktorej nájdete citrusové ovocie, červené 
ríbezle a lekno.

FM 401    Červené ríbezle a 
červená paprika v hravej kombinácii 
s vôňou okvetných lístkov jazmínu, 
pivonky, ruže a sladkou panna cottou.  
 

FM 408    Okúzľujúce a nádherne 
vzdušné tóny frézie a bielych lotosových 
kvetov dynamicky spojené s nestálou 
vôňou granátového jablka. 

| SLADKÉ
FM 16    Fascinujúca a rozprávkovo 
sladká zmes karamelu, hrušky a 
pomaranča. Založená na zmyselnej vôni 
orchidey a ľahkých tónov pačuli.

FM 20    Zmyselná ruža, jemná 
frézia a zvodná orchidea, to všetko 
zahalené jemným závojom čierneho čaju, 
pačuli a pižma. Čistá sladká vôňa!

FM 26    Orientálna zmes ochridey, 
magnólie a papriky.

FM 80    Fascinujúca vôňa zelenej 
mandarínky, fialky, jahodového sorbetu a 
karamelového popcornu.

FM 263    Zábavná kombinácia 
jazmínu, tuberózy, konvalinky a pižma s 
trochou citrusov a tropického dreva. 

FM 405   Žiarivé a energické 
ovocné tóny bergamotu a grapefruitu, 
podčiarknuté vôňami pivonky a ruže.  

| SVIEŽE
FM 06    Oslnivo vyvážené tóny 
citrusových plodov a dubového machu.

FM 33    Osviežujúca sila jazmínu, 
bielej ruže, bambusu, jablka a citróna.
Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f033), sprchový gél (g033), telový balzam 
(b033), deo roll-on (r033), krém na ruky a nechty 
(c033) 

| ŠPORTOVÁ
FM 272    Esencia mladosti 
a energie, inšpirovaná šťavnatou 
mandarínkou, malinou, fréziou, fialkou, 
kosatcom a santalovým drevom.

| EXTRAVAGANTNÉ 
FM 14    Netradiční kombinace kávy, 
vanilky, orchideje, růže a tónů černého 
rybízu vám zajistí nezapomenutelný, 
hluboký zážitek. 

FM 24    Exotický buket založený 
na dominantnej aróme manga a 
mandarínky.

FM 32    Fascinujúca a 
nejednoznačná aróma mandarínky, 
černíc a manga zmiešaná so sladkosťou 
medu a čokolády. 

FM 403     Kúzelné tóny 
najluxusnejších vôní: šafranu, 
kadidla a ambry rozžiarené kvetom 
pomarančovníka, mandarínky a vanilky. 

| PROVOKUJÚCE
FM 10    Svieže tóny mandarínky, 
ruže, brečtanu a africkej orchidey.

FM 18    Žiarivé tóny pomaranča, 
grapefruitu a bergamotu, spojené so 
sladkosťou jazmínu a ruže. 
Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f018), sprchový gél (g018)

| TRENDY
FM 03    Moderná a mladistvá 
lákajúca zmes vôní jazmínu, orchidey, 
santalového dreva a gardénie, okorenená 
ružovým korením.

FM 29    Horúca a odvážna vôňa 
tropického ovocia s ľahkým nádychom 
korenitosti červených ríbezlí, cyklámenu 
a pižma. 

FM 97    Bláznivá a extravagantná 
vôňa narcisu, konvalinky, frézie, gardénie 
a dubového machu.
Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f097)

FM 125    Vznetlivá aróma 
mandarínky, gardénie, zeleného hrášku a 
mandle.

| TAJOMNÉ
FM 01    Zmes zeleného čaju, 
citróna, brusníc a tónov snehobielych 
kvetov vyjadrujú jedinečnosť ženskej 
povahy. 

FM 09    Výťažok zo zeleného 
ovocia, vanilky a pižma.

FM 101    Tajomná aróma 
bieleho pižma, vanilky, kadidla, kvetu 
pomarančovníka a hrušky.
Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f101)

FM 173    Ľahko zasnená zmes 
horkých mandlí, vanilky, pižma, machu a 
dreva stromu Jacaranda.

Taktiež v ponuke ako : 
parfum na vlasy (h173), krém na ruky a nechty 
(c173)

FM 180    Nadčasová, vzrušujúca 
aróma maliny, liči, frézie, ruže, pačuli a 
vanilky. 

| ZMYSELNÉ 
FM 05    Rafinovaná vôňa 
santalového dreva, koriandra, ruže a vanilky.
Taktiež v ponuke ako : 
sprchový gél (g005), telový balzam (b005)

FM 12    Hypnotizujúca vôňa 
múčenky, vanilky, javorového dreva a 
jazmínu.

FM 177    Osloboďte svoje 
zmysly vôňou šafranu, kadidla, vanilky, 
bergamotu a kvetu pomarančovníka.

FM 185   Ženská a neuveriteľne 
zmyselná aróma jazmínu a ryže basmati. 

FM 409     Svieža a okúzľujúca 
aróma liči, vonokvetky, pačuli a kosatca s 
balzamikovými tónmi pižma a ambry.

FM 410     Klasická kompozícia 
predstavujúca tureckú ružu v jej 
modernej, celkom novej, mestskej 
verzii, zvodne zmiešaná so železníkom a 
vanilkou.  

| SEXY
FM 17    Zmyselná vôňa vytvorená 
kombináciou jablka, frézie, tuberózy a 
jazmínu.

FM 183    Sexy spojenie kvetov 
černice, ružového korenia, brusníc, dreva 
stromu massoia a vanilky.

FM 402    Energická a zvodná 
kombinácia extrémov: osviežujúce tóny 
grapefruitu, mandarínky a ružového korenia 
ponorené do sladkej vanilky s nádychom 
kávy. 

| ELEGANTNÉ 
FM 34    Svieža vlna citrusov, 
hyacintu a kosatca s kvapkou pačuli a 
ružového korenia.

FM 257    Dômyselná kompozícia 
prekvapuje neobvyklou zmesou 
sedmokrásky, ruže, jazmínu, pižma a 
pačuli. 

FM 400    Lákavá kombinácia 
bergamotu, ovocia, ľuľkovca a 
granátového jablka s kvetinovými tónmi 
lekna a ibišteka. Kompozícia je doplnená 
o fúziu cédrového dreva a pižma. 

FM 404    Tajomná zmes 
podmanivých tónov mandarínky, liči, 
tuberózy, santalového dreva a zvodného 
pižma.

FM 407     Skvelá aróma bielych 
kvetov s kyslým nádychom citrusov 
prelomená drevitými tónmi. 

483,33 €/1 l 
14,50 €

PaRFUM 30 ml
parfumácia 20 %

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-07-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-98-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-271-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-25-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfem-fm-411-nezamienajte-s-roberto-cavali-acqua-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-81-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-21-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-132-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfem-fm-406-nezamienajte-s-estee-lauder-very-estee-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-23-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-174-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-181-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-401-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-408-nezamienajte-s-christian-dior-addict-eau-fraiche-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-16-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-20-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-26-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-80-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-263-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfem-fm-405-nezamienajte-s-leowe-i-loewe-you-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-06-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-33-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-272-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-14-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-24-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-32-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-403-nezamienajte-s-roberto-cavali-oud-edition-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-10-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-18-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-03-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-29-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-97-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-125-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-01-nezamienat-givenchy-ange-ou-demon-le-secret-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-09-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-101-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-173-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-180-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-05-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-12-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-177-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-185-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-409-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-410-nezamienajte-s-dkny-pure-drop-of-rose-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-17-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-183-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/orientalne-vone-zenske/orientalno-kvetinove-vone-zenske/damsky-parfum-fm-402-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-34-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-257-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-400-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfum-fm-404-nezamienajte-s-dolce-and-gabanna-the-one-desire-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/damske-parfumy-30-ml/damsky-parfem-fm-407-nezamienajte-s-gucci-premiere-detail
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KOLEKCIA  

KLASICKÁ dÁMSka
 Miniklasiky

493,33 €/1 l 
7,40 €

PaRFUM 15 ml
parfumácia 20 %

FM 232  
Najkrásnejšia vôňa pivonky, čerstvých lístkov fialky 
a ruže Baie.

FM 237  
Provokatívne a koketné tóny pivonky, čiernych 
ríbezlí a vanilky.

FM 239  
Vibrujúca, intenzívna vôňa kosatca, cejlónskeho čaju 
a lesných zvončekov.

MALÉ JE KRÁSNE!

TÁTO PRAVDA SA ODRÁŽA VO 
VÝNIMOČNOM, DROBNOM RADE 
KLASICKEJ KOLEKCIE. TÁTO MALÁ 

FĽAŠTIČKA JE VŽDY PORUKE. 
ČO JE VO VNÚTRI?

EXPLÓZIA VÔNÍ!

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-miniparfum-fm-232-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-miniparfum-fm-237-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/luxusny-damsky-miniparfum-fm-239-detail
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KOLEKCIA 

KLASICKÁ PÁnSka

290,00 €/1 l
14,50 €

PaRFUMOvanÁ vOda 50 ml
parfumácia 16 %

DOKONALE VYBRANÉ 

VÔNE MUSIA ZODPOVEDAŤ 

VÁŠMU CHARAKTERU A 

TEMPERAMENTU, PRINIESŤ 

VÁM DOBRÚ NÁLADU A 

ZAISTIŤ POHODU. JE TIEŽ 

POTREBNÉ, ABY LADILI S 

VAŠÍM ŠTÝLOM, SPÔSOBOM 

ŽIVOTA, PRÍLEŽITOSŤAMI, 

DENNÝM REŽIMOM A 

ROČNÝM OBDOBÍM. 

| ŠPORTOVÉ
FM 457    Minimalistická, svieža 
a veľmi aromatická vôňa kombinujúca 
citrusy a noty vody. V neskoršej fáze 
rozvinú svoje zmyselné akordy jazmín, 
listy vavrínu, ambra a dubový mach. 
NOVINKA !

 
  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
grapefruit, 
mandarínka, noty vody 
noty srdca :  
jazmín, vavrín 
noty základu : 
pačuli, ambra, dubový 
mach

| BIZNISOVÉ  
FM 54    Tajomná aróma 
bergamotu, mäty, šalvie, levandule, 
cédra a dubového machu.
Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f054)

FM 55    Ľahká a veľmi elegantná 
vôňa čerstvých jabĺk, sladkej vanilky, 
exotického dreva a arómatickej živice.

FM 68     Povzbudzujúca vôňa 
cédrového dreva, levandule, tabaku, 
bergamotu a citróna.

FM 207    Ušľachtilá drevitá 
aróma zlomená sviežosťou pačuli, 
mandarínky a jablka.

| ELEGANTNÉ
FM 57    Kompozícia rajského 
jablka, slivky, škorice, korenia a 
jamajského rumu.

FM 64    Elegantné a zmyselné 
spojenie mandarínky, anízu, pižma a 
kvetov olivovníka.
Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f064), voda po holení (s064)

FM 208    Ultramoderná vôňa 
lákajúca ostrosťou ružového korenia a 
sladkosťou mandarínky.

FM 455   Klasická kombinácia 
vetivera a cédra s pridaním 
muškátového orieška a ľahkej 
pomarančovo-rebarborovej zmesi.

| ĽAHKÉ
FM 93    Moderná, 
temperamentná vôňa bergamotu, 
zázvoru, levandule a brečtanu.

FM 134    Podmanivá vôňa 
mandarínky, horkého pomaranča, 
morskej riasy, rozmarínu, pačuli a cédra..

Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f134), sprchový gél (g134), deo roll-on 
(r134), voda po holení (s134), balzam po holení 
(134b)

FM 135    Nečakane intenzívna 
vôňa mandarínky, horkého 
pomaranča, santoliny a ambry.

| TRENDY
FM 45    Moderná, zvodná aróma 
pačuli, vetivera a kávových kvetov, 
zahalená závojom sviežich citrusových 
plodov. Pre tých, ktorí sa skutočne radi 
bavia!

FM 52    Hypnotizujúca vôňa 
citrusov, jablka, škorice a karafiátu.
Taktiež v ponuke ako :  
feromóny (f052), sprchový gél (g052), telový 
balzam (b052), deo roll-on (r052), pena na holenie 
(m052), voda po holení (s052), balzam po holení 
(052b)

FM 63    Zvodná skladba 
vyzývavej arómy levandule, pačuli a 
tónov kvetu pomarančovníka.

FM 210    Podmanivo svieža vôňa 
mandarínky, bazalky, mäty a lístkov 
hrušky. 

FM 224    Cukrová trstina, 
vanilka, ambra, muškátový oriešok a 
jazmín tvoria nasladlú a veľmi zvodnú 
kompozíciu.

| ŠPORTOVÉ
FM 43    Povzbudivá vôňa 
kardamomu, ružového korenia, 
mandarínky, koriandra a frézie.

FM 62    Dynamické tóny 
mandarínky, citróna a zázvoru, zahalené 
v mrazivej aróme mäty. Jedinečný príliv 
sviežosti.

FM 225    Rafinovaná vôňa na 
báze ebenu a teakového dreva s tónmi 
lístkov fialky, levandule, zázvoru a 
citrusov.

FM 451    Svieža vôňa a čisté tóny 
vody, silne posilnené energickým 
rozmarínom, kardamomom a 
sekvojou. 

FM 452    Silné spojenie 
osviežujúcej mäty v kombinácii s 
mandarínkou a cyprusom. 

| UVOĽNENÉ
FM 110    Kombinované sily vanilky, 
pižma, ambry, kvetu pomarančovníka a 
konvalinky. 

Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f110), sprchový gél (g110), voda po 
holení (s110)

FM 450    Citrusová predohra 
mandarínky s citrónom a bergamotom 
otvára bohatú etudu, v ktorej hrá hlavnú 
úlohu koriander, kardamom a ružové 
korenie. 

FM 454     Provokatívna a výrazná 
aróma grapefruitu a rebarbory, 
doplnená teplým nádychom ambry, 
korunovaná prekvapivými metalickými 
tónmi. 

| SEBAVEDOMÉ
FM 56    Rozvášnite svoje zmysly s 
výťažkami zo zemolezu, jalovca, živice 
a cédra.
Taktiež v ponuke ako : 
feromóny (f056), sprchový gél (g056), deo roll-on 
(r056), voda po holení (s056)

FM 189    Živé, vibrujúce spojenie 
grapefruitu, maliny, levandule a 
heliotropu.

FM 226     Kryštálový vánok 
čerstvých tónov citrusových plodov, 
hyacintu, konvalinky a dreva stromu 
Cryptocarya massoia. 

FM 453     Základná vôňa 
horkého pomaranča a korenia, 
orientálneho šafranu, kardamomu a 
korenia, obohatená o drevité tóny.

FM 456    Unikátna zmes drevitých 
tónov, čerstvej limetky a mäty, prehĺbená 
vôňou vetivera. Orientálna príchuť Ázie.

http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-457-nezamienajte-s-paco-rabanne-invictus-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/panska-parfumovana-voda-fm-54-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-55-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/panska-parfumovana-voda-fm-68-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-207-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-57-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-64-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-208-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-455-nezamienajte-s-azzaro-pour-homme-night-time-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-93-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-134-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-135-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-45-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-52-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-63-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-210-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-224-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-43-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-62-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/panska-parfumovana-voda-fm-225-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-451-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-452-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-110-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-450-novinka-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-454-nezamienajte-s-hugo-boss-hugo-red-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/panska-parfumovana-voda-fm-56-nezamienajte-s-christian-dior-fahrenheit-detail
http://www.parfumylacno.sk/parfumy-na-sklade/panske-parfumy-na-sklade/panska-parfumovana-voda-fm-189-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-226-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-453-nezamienajte-s-lacoste-elegance-detail
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-parfumovane-vody-50-ml/panska-parfumovana-voda-fm-456-nezamienajte-s-guerlain-homme-l-eau-boisee-detail
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KOLEKCIA S FEROMÓNMI   
viac než len krásne vône.  

Zažite chémiu lásky. Feromóny sú jedným z 
najobľúbenejších afrodiziakum. V kombinácii s 
krásnou vôňou pomáhajú stimulovať zmysly a 

umožňujú cítiť sa výnimočne atraktívny. 

PRe MUŽOV :
v prítomnosti krásnych žien : 

FM | f052, f110
na pracovnú schôdzku : 

FM | f054, f064, f134
vhodné na večer : FM | f056

PRe DÁMY :
v prítomnosti krásnych žien :   

FM | f018, f023, f101
na pracovnú schôdzku :  

FM | f097
vhodné na večer : 

FM | f033, f081, f098

550,00 €/1 l
16,50 €

PaRFUM 30 ml
parfumácia 20 %

330,00 €/1 l
16,50 €

PaRFUMOvanÁ vOda 50 ml
parfumácia 16 %

http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/damske-feromonove-fm-parfumy/damsky-parfum-s-feromonmi-fm-18-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/damske-feromonove-fm-parfumy/damsky-parfum-s-feromonmi-fm-23-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/damske-feromonove-fm-parfumy/damsky-parfum-s-feromonmi-fm-101-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/damske-feromonove-fm-parfumy/damsky-parfum-s-feromonmi-fm-97-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/damske-feromonove-fm-parfumy/damsky-parfum-s-feromonmi-fm-33-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/damske-feromonove-fm-parfumy/damsky-parfum-s-feromonmi-fm-81-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/damske-feromonove-fm-parfumy/damsky-parfum-s-feromonmi-fm-98-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/panske-feromonove-fm-parfumy/panska-parfumovana-voda-s-feromonmi-fm-52-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/panske-feromonove-fm-parfumy/panska-parfumovana-voda-s-feromonmi-fm-110-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/panske-feromonove-fm-parfumy/panska-parfumovana-voda-fm-54-s-feromonmi-nezamienajte-s-hugo-boss-hugo-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/panske-feromonove-fm-parfumy/panska-parfumovana-voda-s-feromonmi-fm-64-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/panske-feromonove-fm-parfumy/panska-parfumovana-voda-s-feromonmi-fm-134-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy/panske-feromonove-fm-parfumy/panska-parfumovana-voda-s-feromonmi-fm-56-detail
http://www.parfumylacno.sk/feromonove-parfumy
http://www.parfumylacno.sk/ako-vlastne-funguju-feromonove-parfumy


KOLEKCIA PRE MLÁDEŽ 43
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.42

KOLEKCIA  
PRe MlÁdeŽ 
DIEVČATÁ

FM 600  
Radostná vôňa šťavnatých čerešní 
a sladkých malín v tajomnej, 
jazmínovo-ružovej záhrade. 
NOVINKA !

273,33 €/1 l
8,20 €

tOaletnÍ vOda   30 ml

N O V I N K A  !

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy :  
čerešňa, mandarínka, zelené noty 
noty srdca :  
malina, jazmín, ruža 
noty základu : 
santalové drevo, ambra

273,33 €/1 l
8,20 €

tOaletnÍ vOda 30 ml

N O V I N K A  !

KOLEKCIA  
PRe MlÁdeŽ

CHLAPCI 

FM 601  
Svieže tóny citrusových plodov a 

kyslého jablka energicky spojené s 
vôňou cédra, levandule 

a bôbov Tonka. 
NOVINKA !

  VONNÉ NOTY : 

noty hlavy : 
citrón, jalovec, kardamóm  

noty srdca :
jablko, levanduľa, pelargónia  

noty základu :
céder, vanilka, bôby Tonka



KOLEKCIA STAROSTLIVOSTI O TELO A TVÁR 45
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.44

nePaRFUMOvanÝ 
deO ROll-On
50 ml
Fragrance-free antiperspirant roll-on

PaRFUMOvanÝ 
deO ROll-On 
50 ml
Perfumed antiperspirant roll-on

PaRFUM 
na vlaSy   
50 ml
Hair fragrance

 špeciálna receptúra eliminujúca účinky  
 zvýšeného potenia

 obohatený o hydratačné a vyživujúce  
 zložky, ktoré ošetrujú jemnú pokožku  
 v podpaží

 nezanecháva škvrny na odevoch
 jednoduchá aplikácia
 neobsahuje etanol
 neparfumovaný
 pre mužov i ženy

FM | r000

 obsahuje antiperspiračné zložky, ktoré  
 zaisťujú pocit sviežosti po celý deň

 obohatený o hydratačné a vyživujúce  
 zložky, ktoré ošetrujú jemnú pokožku  
 v podpaží

 ideálny pre dynamickú, aktívnu ženu
 nezanecháva škvrny na odevoch
 jednoduchá aplikácia
 neobsahuje etanol
 jeho vôňa sa skvelo dopĺňa s vôňami  

 najobľúbenejších parfumov
dostupné vône FM : 
r023, r033, r081

 zanecháva na vlasoch krásnu,  
 jemnú vôňu

 bohatý na ceramidy – prírodnú vlasovú  
 zložku, ktorá vyživuje, regeneruje  
 a vyhladzuje vlasy

 obsahuje provitamín B5, ktorý preniká  
 hlboko do štruktúry vlasov, posilňuje ich,  
 zabraňuje ich štiepeniu, uľahčuje  
 rozčesávanie a zvlhčuje pokožku  

 špeciálne vybrané polyméry jemne  
 spevňujú účes, dodávajú vlasom lesk  
 a zväčšujú ich objem 

 obsahuje zložky, ktoré zabraňujú  
 elektrizovaniu vlasov

 nezaťažuje vlasy a nevysušuje ich
 na všetky typy vlasov

dostupné vône FM : 
h081, h147, h173

45

PaRFUMOvanÝ kRÉM na 
RUky a neCHty
100 ml
Perfumed hand and nail cream

PaRFUMOvanÝ telOvÝ 
BalZaM
200 ml
Perfumed body balm

PaRFUMOvanÝ 
SPRCHOvÝ GÉl
200 ml
Perfumed shower gel

 bohatý na hydratačné zložky, ktoré  
 Vašim rukám dodávajú príjemnú  
 hebkosť a hodvábnu jemnosť 

 bohatý na vitamín A, ktorý posilňuje  
 pokožku a stimuluje biosyntézu  
 kolagénu

 provitamín B5 urýchľuje regeneráciu  
 tkanív a zmierňuje príznaky starnutia  
 pokožky 

 obsahuje alantoín, ktorý upokojuje  
 a zmierňuje podráždenie

 na každodennú starostlivosť o ruky  
 a nechty

 v ponuke v niekoľkých  
 atraktívnych vôňach
dostupné vône FM : 
c033, c081, c098, c173

 obsahuje hydratačné zložky, ktoré  
 aktívne podporujú obnovu  
 hydrolipidovej vrstvy pokožky,  
 napr. glycerín, ktorý obnovuje  
 pružnosť a pevnosť pokožky

 provitamín B5 upokojuje a regeneruje  
 pokožku

 vitamín E chráni pred voľnými radikálmi  
 a spomaľuje proces starnutia pokožky

 vďaka upokojujúcemu alantoínu dodáva  
 pokožke hodvábnu jemnosť a podporuje  
 obnovu pružnosti pokožky

 rýchlo sa vstrebáva
 na každodennú starostlivosť o všetky  

 typy pokožky
dostupné vône FM : 
b005, b023, b033, b081, b146*
dostupné vzorky  
telových balzamov FM : 
v23b, v33b, v81b 

 obsahuje komplex hydratačných zložiek,  
 ktoré pomáhajú udržiavať vyváženú  
 hydratáciu pokožky

 provitamín B5 regeneruje pokožku  
 a zmierňuje podráždenie

 dôkladne vybrané zložky sa starajú  
 o pokožku a zjemňujú ju

 široká paleta vôní sa skvelo dopĺňa  
 s obľúbenými parfumami
dostupné vône FM : 
g005, g018, g023, g033, g081, g098, g146

PO
HOdlnÝ FliP-tOP UZÁveR

*pouze do vyprodání zásob
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130,00 €/1 l
6,50 €

130,00 €/1 l
6,50 €

130,00 €/1 l
6,50 €

59,90 €/1 l
5,99 €

36,00 €/1 l
7,20 €

31,50 €/1 l
6,30 €
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Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.46

PaRFUMOvanÝ 
deO ROll-On
50 ml
Perfumed antiperspirant roll-on

 obsahuje zložky zaisťujúce intenzívnu  
 hydratáciu

 špeciálne zloženie eliminuje účinky  
 zvýšeného potenia

 jeho vône sa skvelo dopĺňa s vôňami  
 najobľúbenejších parfumovaných vôd

 nezanecháva škvrny na odevoch
 jednoducho sa aplikuje
 neobsahuje etanol

dostupné vône FM : 
r052, r056, r134, r199

PaRFUMOvanÝ  
SPRCHOvÝ Gel 
200 ml
Perfumed shower gel

 vytvorený na základe starostlivo  
 vybraných čistiacich a vyživujúcich látok 

 provitamín B5 upokojuje, regeneruje  
 a zabraňuje podráždeniu pokožky

 komplex hydratačných zložiek dodáva  
 pokožke jemnosť a hebkosť príjemnú na  
 dotyk

 široká paleta vôní sa skvelo dopĺňa s  
 najobľúbenejšími vôňami  
 parfumovaných vôd

 zanecháva na pokožke  
 jemnú ochrannú vrstvu 

 na každodennú  
 starostlivosť o všetky  
 typy pokožky

dostupné vône FM : 
g052, g056, g110, g134, 
g160, g199

PaRFUMOvanÝ 
telOvÝ BalZaM  
200 ml
Perfumed body balm

 obsahuje zložky poskytujúce pokožke  
 dôkladnú hydratáciu, ako glycerín,  
 D-pantenol a alantoín, ktoré stimulujú,  
 obnovujú a regenerujú kožné bunky

 skvelo sa vstrebáva, nezanecháva na  
 pokožke lepkavú vrstvu

 jeho vône sa skvelo dopĺňajú s vôňami  
 najobľúbenejších parfumovaných vôd

 na každodennú starostlivosť o všetky  
 typy pokožky

dostupné vône FM : 
b052

130,00 €/1 l
6,50 €

31,50 €/1 l
6,30 € € 36,00 €/1 l

7,20 €
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KOLEKCIA TRIUMPH OF ORCHIDS 49
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.48

ORCHidea
je rastlina, ktorá je vďaka svojej výnimočnej trvanlivosti 
symbolom večnej mladosti a krásy. výťažok z orchidey 
je jednou z najcennejších kozmetických prísad. vďaka 
svojim antioxidačným a hydratačným vlastnostiam 
je pre pleť zdrojom energie.

N O V I N K A  ! N O V I N K A  !



KOLEKCIA TRIUMPH OF ORCHIDS 51
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.50

REVITALIZAČNÉ SÉRUM 
30 ml
Revitalising serum

433,00 €/1 l
12,99 €

 má multifunkčné vlastnosti: dokonale vyhladzuje,  
 hydratuje a regeneruje pokožku, zanecháva ju lesklú  
 a na pohľad vitálnu

 pôsobí proti prvým známkam starnutia pleti 

 založené na unikátnom komplexe ceramidov  
 (Ceramid 3, Ceramid 6ii, Ceramid 1), ktoré sú  
 prirodzenými stavebnými prvkami pokožky 

 phytosphingosín, ktorý obsahujú ceramidy, pomáha  
 obnovovať lipidovú vrstvu pokožky a upokojuje  
 podráždenie 

 elastín napína a spevňuje pleť, tvaruje kontúry tváre 

 vzácny výťažok z orchidey vyživuje a pôsobí proti  
 voľným radikálom 

 perlete, vďaka bohatosti na stopové prvky  
 a aminokyseliny, rozjasňujú a spevňujú pleť 

 koncentrovaný s intenzívnym zložením 

 pre každodenné použitie na tvár, krk a dekolt

 NOVINKA ! 
 FM | op2

HYDRATAČNÝ GÉL NA ČISTENIE PLETI
150 ml
Moisturising face wash

44,00 €/1 l
6,60 €

 určený pre starostlivosť o suchú, normálnu,  
 zmiešanú, mastnú i citlivú pleť 

 jemne a účinne čistí pokožku tváre, krku a dekoltu 

 mimoriadne bohaté zloženie založené na výťažku  
 z orchidey a kyseline mliečnej poskytuje pokožke  
 intenzívnu hydratáciu 

 prídavok perlete posilňuje efekt pôsobiaci proti  
 starnutiu a dodáva lesk 

 výťažok z orchidey chráni pokožku pred  
 škodlivými vonkajšími vplyvmi a dodáva jej  
 príjemnú jemnosť 

 alantoín redukuje začervenanie a pomáha  
 pri obnove pokožky

 NOVINKA ! 
 FM | op1

N O V I N K A  ! N O V I N K A  !



KOLEKCIA TRIUMPH OF ORCHIDS 53
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.52

SATÉNOVÝ TELOVÝ A VLASOVÝ OLEJ
75 ml
Satin body & hair oil

88,00 €/1 l
6,60 €
 určený pre komplexnú starostlivosť o pokožku  

 hlavy a vlasy 

 chráni vašu pokožku a vlasy pred vysúšaním 

 ihneď sa vstrebáva, čo pokožke zaisťuje hodvábnu  
 hladkosť a jemnosť 

 arganový olej intenzívne vyživuje 

 kombinácia sójového oleja a oleja zo sladkých  
 mandlí intenzívne hydratuje pokožku a obnovuje jej  
 prirodzenú lipidovú vrstvu 

 výťažok z orchidey a vitamín e majú antioxidačné a  
 upokojujúce účinky, poskytujú pleti pružnosť a  
 mladistvý vzhľad každý deň 

 skvele pôsobí na vysušené vlasy a vlasy bez lesku,  
 zanecháva ich jemné a lesklé 

 má ľahké zloženie, ktoré vaše vlasy nezaťaží

 

 NOVINKA ! 
 FM | oa1

ZAMATOVÁ PENA DO KÚPEĽA
250 ml
Velvet bubble bath

26,40 €/1 l
6,60 €

 jemne čistí, vyživuje a vyhladzuje pokožku bez toho,  
 aby bola dotknutá jej prirodzená ochranná vrstva 

 vytvára hustú penu s krásnou vôňou, dodáva pocit  
 pohodlia a relaxácie 

 obsahuje omladzujúci výťažok z orchidey, ktorý urobí  
 vašu pleť pružnou a krásne jemnou 

 výťažok z hnedej riasy hydratuje a spevňuje  
 pokožku tela 

 provitamín B5 upokojuje podráždenie, posilňuje  
 pokožku a má upokojujúci účinok 

 vytvorená výhradne na báze jemných umývacích látok 

 odporúča sa pre všetky typy pleti, najmä pre pleť  
 suchú a citlivú 

 môže sa použiť aj ako sprchový gél 

 NOVINKA ! 
 FM | oa2

N O V I N K A  ! N O V I N K A  !



KOLEKCIA TRIUMPH OF ORCHIDS 55
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.54

ŠAMPÓN NA FARBENÉ VLASY
200 ml
Colour extend shampoo

41,00 €/1 l
8,20 €

 s prírodným zložením, navrhnutý špeciálne pre farbené  
 vlasy, ktoré sa často podrobujú ošetreniu v kaderníctvach

 zloženie, založené na jemných umývacích látkach, jemne  
 čistí a vyživuje vlasy bez podráždenia pokožky

 vďaka obsahu arganového oleja, výťažku z orchidey a  
 rastlinným bielkovinám účinne regeneruje a hydratuje  
 poškodené pramene vlasov a zabraňuje štiepeniu  
 končekov

 výťažok z afrického rooibosu chráni farbené vlasy pred  
 stratou farby a robí ich krásne lesklými

 ovocné šťavy a jedinečné prírodné polyméry uzatvárajú  
 vlasové kutikuly, aby boli hodvábne a lesklé, zatiaľ čo  
 výťažok z orchidey ich vyhladzuje

 provitamín B5 vlasy posilňuje a spoločne s ďalšími  
 zložkami optimálne hydratuje pokožku hlavy

 pri pravidelnom používaní reguluje tvorbu kožného  
 mazu, čo dodáva pocit sviežosti a pohodlia

 zabraňuje krepateniu vlasov

 vhodný na každodenné použitie

 

 NOVINKA ! 
 FM | og1

MASKA NA BARVENÉ VLASY
200 ml
Colour extend hair mask

49,00 €/1 l
9,80 €

 vyvinutá pre komplexnú starostlivosť o farbené vlasy  
 poškodené častým kaderníckym ošetrením 

 vďaka obsahu výťažku z afrického rooibosu a bambuckého  
 masla zachováva farbu a bráni jej vymývaniu 

 arganový olej a ovocné šťavy vyživujú a regenerujú vlasy,  
 zabraňujú štiepeniu končekov 

 sladký mandľový olej, pšeničné proteíny a unikátny  
 prírodný polymér urobí vaše vlasy hodvábne jemné,  
 hladké a lesklé, uzatvárajú vlasové kutikuly 

 sójové proteíny regulujú sekréciu kožného mazu a  
 zabraňujú masteniu vlasov 

 prírodné ochranné polyméry zabezpečia, že vaše vlasy sa  
 budú ľahšie upravovať a rozčesávať 

 glycerín a provitamín B5 upokojujú podráždenie a chránia  
 pokožku pred vysušením, výťažok z orchidey ju posilňuje 

 oplachuje sa

 NOVINKA ! 
 FM | og2

N O V I N K A  ! N O V I N K A  !
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Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.56

REGENERAČNÁ MASKA NA RUKY A NOHY 
160 ml
Regeneration expert hands & feet mask

61,25 €/1 l
9,80 €

 profesionálna, vysoko regeneračná maska je vhodná  
 pre domácu intenzívnu starostlivosť o ruky a nohy 

 jej jedinečný vzorec bol vytvorený v reakcii na  
 špecifické potreby veľmi suchej, citlivej, popraskanej  
 a stvrdnutej pokožky 

 veľmi rýchla – na regeneráciu a hydratáciu pokožky  
 rúk a nôh vám postačí iba 5 minút 

 arganový olej vyživuje a vyhladzuje pokožku  
 a podporuje zachovanie prirodzenej lipidovej vrstvy 

 výťažok z orchidey s vysokým antioxidačným  
 potenciálom poskytuje dostatočnú ochranu, omladzuje  
 a bráni predčasnému starnutiu pokožky 

 optimálna koncentrácia močoviny, bambuckého masla  
 a rastlinného glycerínu príjemne zjemňuje a hlboko  
 hydratuje pokožku, pôsobí skvelo na popraskané päty  
 a hrubú pokožku 

 maska zanecháva pokožku dokonale regenerovanú  
 a hodvábne hladkú

 NOVINKA ! 
 FM | od2

PEELING AHA NA RUKY A NOHY
160 ml
Expert AHA hands & feet peel

61,25 €/1 l
9,80 €

 luxusný kozmetický produkt určený na domácu  
 profesionálnu starostlivosť o ruky a nohy

 odstraňuje hrubú kožu, takže pokožka zostáva  
 hodvábne hladká, žiarivá a hydratovaná

 optimálna koncentrácia aHa kyselín, ktoré sa  
 nachádzajú v prírodných výťažkoch z ovocia (10 %),  
 pri pravidelnom používaní dokonale odstraňuje  
 odumreté bunky a perfektne vyhladzuje pokožku

 výťažok z orchidey poskytuje pleti dôkladnú ochranu,  
 uvoľňuje ju, zjemňuje a upokojuje, obnovuje mladistvý  
 vzhľad

 výťažok z citróna dodáva pleti farebný tón, posilňuje  
 kožné a nechtové platničky

 výťažok z ananásu, bohatý na vitamíny, minerály a  
 exfolačné enzýmy, hlboko vyživuje a zvlhčuje pokožku

 pridaný prášok z marhuľových jadier umožňuje vykonať  
 jemnú masáž pokožky, čo zvyšuje účinok peelingu na  
 zrohovatenej pokožke

 pravidelným používaním stimuluje obnovu buniek,  
 regeneruje a zabraňuje tvorbe zhlukov

 odporúča sa na citlivú a popraskanú pokožku, ktorá  
 nedovoľuje použitie mechanických peelingov

 NOVINKA ! 
 FM | od1

N O V I N K A  ! N O V I N K A  !
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Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.58

FM sr1
PleŤOvÉ SÉRUM  
30 ml
Face serum

583,33 €/1 l
17,50 €

 moderný kozmetický prípravok na všetky typy pleti; špeciálne  
 odporúčaný  pre pokožku náchylnú k tvorbe akné, pokožku jemnú,  
 unavenú a suchú 

 obsahuje aktívne zložky, ktoré zabraňujú poškodeniu pokožky,  
 podporujú bunkovú regeneráciu, zmierňujú začervenanie pokožky  
 a chránia ju pred pôsobením škodlivých vonkajších vplyvov

 koloidné striebro má antibakteriálne a upokojujúce účinky
 ovsený beta-glukán hydratuje a regeneruje pokožku
 estery vyšších mastných kyselín, získané z ľanového oleja, sú  

 bohatým zdrojom omega-3, 6 a 9 kyselín, pomáhajú zlepšiť stav  
 pokožky, jej pevnosť a regulujú tvorbu kožného mazu

 neobsahuje alergény
 na pravidelné používanie namiesto krému, ráno i večer
 sérum je možné taktiež aplikovať na tie časti pleti a pokožky  

 celého tela, ktoré vyžadujú špeciálne ošetrenie

FM kn1
HydRataČnÝ PleŤOvÝ  
kRÉM 30 ml
Moisturising face cream

533,00 €/1 l
15,99 €

 hĺbkovo hydratuje pleť, ktorá vyzerá deň po dni vitálnejšie  
 a zdravšie

 obsahuje ovsený beta-glukán, ktorý podporuje syntézu kolagénu,  
 regeneruje pokožku, zlepšuje jej pružnosť a redukuje výskyt vrások

 laktát sodný, glycerín a kyselina hyaluronová chránia pokožku pred  
 vysúšaním a zanecháva na nej mierne mastný film, ktorý robí  
 pokožku hladkú a mäkkú na dotyk

 estery vyšších mastných kyselín, získané z ľanového oleja,  
 dodávajú pokožke väčšiu pružnosť a podporujú obnovu lipidovej  
 vrstvy

 zjednotí farbu pleti a dodá jej lesk 
 má jemnú textúru
 neobsahuje alergény
 na všetky typy pleti, bez ohľadu na vek; určený na  

 každodenné použitie ráno i večer

Vyberte si tú správnu kozmetiku vďaka našim vzorkám.

FM kt1
OBOHaCUJÚCi PleŤOvÝ 
kRÉM 30 ml
Rich face cream

533,00 €/1 l
15,99 €

 s obohacujúcim zložením, pre ženy v každom veku; odporúčame  
 najmä na pokožku suchú, dehydrovanú a oslabenú, vystavenú  
 pôsobeniu škodlivých vonkajších vplyvov

 obsahuje ovsený beta-glukán a estery vyšších mastných kyselín,  
 získané z ľanového oleja, ktoré pokožke zaisťují dostatočnú  
 hydratáciu a zlepšujú jej pružnosť

 arganový olej regeneruje epidermálnu vrstvu lipidov
 vitamíny a fytosteroly avokádového oleja majú zjemňujúce účinky
 hydrolát hamamelu (výťažok z kra) zmierňuje začervenanie  

 pokožky a reguluje sekréciu mazu
 dôkladne vybrané zložky zanechávajú na pokožke tenkú mastnú  

 vrstvu, ktorá ju chráni pred vysúšaním a pôsobením škodlivých  
 vonkajších vplyvov

 neobsahuje alergény
 na každodenné použitie, ráno a večer

FM kp1
PleŤOvÝ kRÉM na 
ZMieŠanÚ POkOŽkU 30 ml
Semi-rich face cream

533,00 €/1 l
15,99 €

 obsahuje vyživujúce a regeneračné zložky s ľahko  
 premasťujúcim účinkom

 založený na beta-glukáne, ktorý preniká hlboko do pokožky,  
 aktívne ju obnovuje a zlepšuje jej pružnosť

 estery vyšších mastných kyselín, získané z ľanového oleja,  
 pomáhajú udržať optimálnu hladinu hydratácie

 kokosový olej a bambucké maslo pokožku zjemňujú, zlepšujú  
 jej elasticitu a dodávajú jej jemnosť a hebkosť príjemnú na dotyk

 neobsahuje alergény
 vhodný pre ženy v každom veku; na každodenné použitie,  

 ráno a večer



KOLEKCIA ß- GLUCAN ACTIVE 61
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.60

FM kr2
ReGeneRaČnÝ & vyŽivUJÚCi 
kRÉM na RUky
50 ml
Regenerating & nourishing hand cream

259,80 €/1 l
12,99 €
 vytvorený pre potreby suchej a poškodenej pokožky a nechtových  

 platničiek na rukách, ktoré sú neustále vystavené pôsobeniu  
 škodlivých vonkajších faktorov

 intenzívne vyživuje a zjemňuje pokožku, dodáva jej zdravý  
 a prirodzený vzhľad

 zelpšuje stav nechtov, urobí ich pevnejšie a odolnejšie  
 voči poškodeniu

 obsahuje ovsený beta-glukán a alantoín, ktoré aktívne regenerujú  
 poškodenú pokožku, chránia ju pred vysušovaním a dodávajú  
 jej hebkosť

 ryžový olej spomaľuje proces starnutia pokožky
 ricínový olej posilňuje a premasťuje nechtové platničky
 zjednocuje tón pokožky, odstraňuje nerovnosti a pocit sucha

FM kr3
HydRataČnÝ & vyHladZUJÚCi 
kRÉM na RUky 
50 ml
Moisturising & smoothing hand cream

259,80 €/1 l
12,99 €
 dlhodobo  hydratuje a upokojuje pokožku rúk, čím sa stávajú  

 na dotyk zamatovo hebké 
 pravidelné používanie vedie k zlepšeniu stavu pokožky  

 a posilneniu nechtov
 obohatený o lanolín a glycerín, ktoré aktívne spevňujú  

 a zjemňujú pokožku 
 ovsený beta-glukán regeneruje suchú pokožku
 ricínový olej posilňuje a premasťuje nechtové platničky  

 a chráni ich pred vysušovaním
 jemné zloženie

Vyberte si tú správnu kozmetiku vďaka našim vzorkám.

FM bn1
HydRataČnÝ 
telOvÝ BalZaM  
300 ml
Moisturising body balm

51,67  €/1 l
15,50 €
 hydratuje a vyživuje pokožku, robí ju pevnou, pružnou  

 a zamatovo hebkou na dotyk
 bohatá receptúra, založená na ovsenom beta-glukáne,  

 efektívne regeneruje pokožku a zmierňuje podráždenie 
 olej zo sladkých mandlí preniká hlboko do pokožky, vyhladzuje ju  

 a vyživuje, bohatý obsah vitamínu E spomaľuje proces starnutia  
 pokožky a chráni ju pred škodlivými vplyvmi vonkajjších faktorov

 triglyceridy kyseliny kaprylovej a kaprinovej spevňujú ochrannú  
 vrstvu lipidov v pokožke, zľahka ju promasťujú a pomáhajú  
 predchádzať úbytku vody

 na všetky typy pokožky

FM cel1
telOvÝ BalZaM PROti 
CelUlitÍde
300 ml
Anticellulite body balm

51,67 €/1 l
15,50 €
 pri pravidelnom používaní postupne znižuje efekt tzv.  

 pomarančovej kože, viditeľne zoštíhluje boky, zadok, brucho a stehná
 založený na unikátnom Anticellulite Forte komplexe, ktorý  

 podporuje tvarovanie postavy a posilňovanie tkanív
 výťažok z rastliny Centella asiatica (Gotu kola alebo pupočník  

 ázijský) stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu a podporuje  
 obnovenie správnej hustoty a pružnosti pokožky

 praslička posilňuje a regeneruje oslabené tkanivá, zatiaľ čo kofeín  
 z guaranových semienok stimuluje mikrocirkuláciu, urýchľuje  
 spaľovanie tukov

 l-karnitín podporuje proces tvarovania postavy a zmierňuje zmeny  
 pokožky spôsobené celulitídou

 vďaka beta-glukánu a alantoínu je pokožka dobre hydratovaná  
 a na pohľad zdravá

 určený na každodenné použitie, ráno a večer; pre dosiahnutie  
 najlepších výsledkov kombinujte s fyzickou aktivitou a správnou  
 stravou



KOLEKCIA GOLD REGENESIS 63
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.62

FM kd1
dennÝ kRÉM 
PROti StaRnUtiU
50 ml
Anti-ageing day cream

499,80 €/1 l
24,99 €
 viditeľne redukuje vrásky, obnovuje elasticitu pleti a  zaisťuje jej  

 optimálnu hydratáciu
 koloidné zlato stimuluje obnovu kožných buniek, urýchľuje tvorbu  

 kolagénu a elastínu a redukuje zafarbenie pleti
 resveratrol z červeného hrozna podporuje proces obnovenia pleti  

 a chráni ju pred pôsobením škodlivých vonkajších vplyvov
 komplex so základom kyseliny hyaluronovej viaže vodu v hlbších  

 vrstvách pokožky a tým zaisťuje vysokú úroveň hydratácie
 výťažok z kôry afrického smreku Enantia chlorantha upokojuje  

 podráždenie, normalizuje sekréciu mazových žliaz a zamedzuje  
 lesknutiu pokožky  

 výťažok z koreňa sladkého drievka má protizápalové účinky,  
 zabraňuje zafarbeniu kože

 ovsený beta-glukán, alantoín a D-pantenol pôsobia proti starnutiu  
 a hydratujú pokožku

 luxusné zloženie bolo vyvinuté špeciálne pre zrelú pleť (40+)
 na každodenné použitie

FM kn2
nOČnÝ kRÉM 
PROti StaRnUtiU
50 ml
Anti-ageing night cream

499,80 €/1 l
24,99 €
 vyživuje a intenzívne regeneruje pokožku, redukuje vrásky zatiaľ čo spíte,  

 obnovuje kontúry tváre 
 koloidné zlato urýchľuje vstrebávanie aktívnych zložiek do hlbších vrstiev  

 pokožky a stimuluje jej obnovu
 kyselina hyaluronová intenzívne hydratuje pokožku a podporuje proces  

 obnovy pleti
 výťažok z koreňa sladkého drievka stimuluje tvorbu kolagénu, obnovuje  

 pružnosť pokožky a zaisťuje jej pevnosť
 resveratrol z červeného hrozna pôsobí ako antioxidant, spomaľuje proces  

 starnutia pokožky
 ružový olej pomáha udržiavaťrovnováhu hydratácie a lipidov v pokožke,  

 pleť prirodzene rozžiari
 kokosový olej vyživuje a jemne premasťuje pokožku
 luxusné zloženie bolo vyvinuté špeciálne pre zrelú pleť (40+)
 nanášajte večer na dôkladne očistenú pokožku

Vyberte si tú správnu kozmetiku vďaka našim vzorkám.
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FM ko3
OČnÝ kRÉM 
PROti StaRnUtiU
20 ml
Anti-ageing eye cream

1 149,50 €/1 l
22,99 €
 obnovuje pružnosť a bojuje proti farebným nezrovnalostiam 
 koloidné zlato stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu, regeneruje  

 a optimálne hydratuje pokožku 
 výťažok semien guarany stimuluje mikrocirkuláciu a potláča  

 tvorbu výťažok 
 výťažok z pupočníka ázijského (Centella asiatica) vyhladzuje  

 a spevňuje pokožku
 výťažky z kivi a koreňa Sofora vyrovnávajú farebný tón pleti
 resveratrol z červeného hrozna a ovsený beta-glukán  

 zintenzívňujú účinky koloidného zlata
 alantoín a D-pantenol zaisťujú dôkladnú hydratáciu pokožky 
 vyvinutý špeciálne pre zrelú pleť (40+)
 testovaný pod dohľadom očného lekára
 na každodenné použitie, ráno a večer

FM z031
kOZMetiCkÝ kUFRÍk GOld 
ReGeneSiS
Gold Regenesis cosmetic box 

16,00 €
 praktický a elegantný s módnym prešívaním na bokoch
 z jemného saténu, vystužený penou s podšívkou 
 uzatvárateľný na zips
 priemer: 20 cm
 výška: 9 cm
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PRÍROdnÁ 
POMÁda na PeRy
15 g
Natural lip balm 

333,33 €/1 kg
5,00 €
 kombinácia najlepších prírodných surovín určených na optimálnu  

 starostlivosť o pery
 ryžový oelj intenzívne vyživuje jemnú pokožku pier
 sladký mandľový olej urobí pery nádherne jemné a hebké 
 kokosový olej hydratuje a regeneruje popraskané a suché pery
 vitamín E pôsobí proti starnutiu, včelí vosk jemne hydratuje pery  

 a chráni ich pred škodlivými vonkajšími vplyvmi

Vyberte si jednu z príťažlivých vôní :
 
FM cb14 cream & blackcurrant 
podmanivá aróma čiernej ríbezle a smotany 

FM cc14 cherry & chocolate 
sladká vôňa čerešní, ponorených do lahodnej 
čokolády 

FM cb10
PRÍROdnÁ telOvÁ Pena
180 ml
Natural body mousse 
cream & blackcurrant

103,33 €/1 l
18,60 €
 vytvorená na báze prírodných ingrediencií: kokosový olej, výťažok  

 z čiernych ríbezlí, olej z boráka lekárskeho, mandľový olej,  
 bambucké maslo

 kokosový olej zaisťuje hlbokú hydratáciu pokožky a pomáha  
 obnoviť jej prirodzenú lipidovú bariéru

 výťažok z čiernych ríbezlí, bohatý na vitamín C a polyfenoly,  
 intenzívne vyživuje a spevňuje pokožku

 olej sladkých mandlí robí pleť zamatovú, olej z boráka lekárskeho  
 ju tvaruje a tónuje

 bambucké maslo napomáha obnove pleti a chráni ju pred  
 škodlivými vonkajšími vplyvmi

 podmanivá vôňa zrelých čiernych ríbezlí a smotany rozmaznáva  
 zmysly

 určená na každodennú starostlivosť o suchú a veľmi suchú pokožku

FM cb11
PRÍROdnÝ CUkROvÝ telOvÝ 
PeelinG
180 ml
Natural sugar body scrub 
cream & blackcurrant

103,33 €/1 l
18,60 €
 vytvorený z najkvalitnejších prírodných surovín
 obsahuje kryštáliky cukru, ktoré účinne odstraňujú odumreté  

 kožné bunky
 kúsky sušených čiernych ríbezlí príjemne masírujú telo a stimulujú  

 mikrocirkuláciu
 bambucké maslo zaisťuje dostatočnú hydratáciu pokožky  

 a upokojuje podráždenie
 pridaný kokosový olej urýchľuje regeneráciu pokožky a zaisťuje  

 optimálnu úroveň hydratácie
 olej sladkých mandlí robí pokožku mäkkú a hodvábne hladkú
 vôňa zrelých čiernych ríbezlí robí zo starostlivosti o pleť  

 mimoriadne príjemným zážitkom

KOLEKCIA BODY SIGN, vzhľadom k vysokému 
obsahu prírodných látok by mala byť 

uchovávaná v chlade pri teplote 4-25⁰C.
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FM cb13
PRÍROdnÉ MydlO
140 g
Natural soap 
cream & blackcurrant

49,93 €/1 kg
6,99 €
 ručne vyrábané z prírodných zložiek najvyššej kvality
 vzhľad lahodného ríbezľovo-smotanového koláča 
 organický základ mydla sa skladá z  98% prírodných zložiek,  

 z ktorých 60% je organicky pestovaných
 hydratačný glycerín rastlinného pôvodu robí pokožku pružnú  

 a chráni ju pred stratou vlhkosti
 výťažok z aloe má upokojujúce účinky a pôsobí protizápalovo 
 zvodná vôňa zrelých čiernych ríbezlí a smotany

FM cc10
PRÍROdnÁ telOvÁ Pena   
180 ml
Natural body mousse 
cherry & chocolate

103,33 €/1 l
18,60 €
 obsahuje prírodné výživné zložky, vďaka ktorým  

 je prípravok ideálny na suchú pokožku
 bambucké maslo a kokosový olej obsahujú vitamíny A a E,  

 minerály a mastné kyseliny, ktoré prenikajú hlboko do pokožky,  
 regnerujú a dodávajú jej výživu

 olej z boráka lekárskeho obsahuje kyselinu gama-linolenovú,  
 ktorá výrazne zlepšuje pevnosť pokožky a dodáva jej pružnosť  
 a jemnosť

 hodvábna textúra prípravku spríjemňuje jeho použitie, ktoré  
 sa tak stáva jedinečným potešením 

 nádherná vôňa višní v čokoláde zlepšuje náladu  
 a pomáha relaxovať

 na každodenné použitie

 obsahuje vysoko kvalitné prírodné zložky, ktoré intenzívne  
 hydratujú pokožku

 kryštáliky trstinového cukru dôkladne čistia pokožku a odstraňujú  
 odumreté kožné bunky

 kúsky sušených višní jemne masírujú pokožku a stimulujú  
 mikrocirkuláciu

 bohatý, zamatový základ prípravku obsahuje kokosový olej,  
 bambucké maslo a mandľový olej, ktoré hydratujú a vyživujú  
 a zanechávajú ju pružnú a pevnú

 prírodné AHA kyseliny podporujú obnovu buniek  
 a zlepšujú celkový stav pokožky

 lahodná vôňa višní v čokoláde robí použitie  
 prípravku skutočným potešením

FM cc11
PRÍROdnÝ CUkROvÝ telOvÝ 
PeelinG
180 ml
Natural sugar body scrub 
cherry & chocolate

103,33 €/1 l
18,60 €

FM cc13
PRÍROdnÉ MydlO
140 g
Natural soap 
cherry & chocolate

49,93 €/1 kg
6,99 €
 ručne vyrábané z prírodných zložiek najvyššej kvality
 príjemný originálny design
 organický základ obsahuje 98% prírodných zložiek, z ktorých 60%  

 je organicky pestovaných
 vysoký obsah glycerínu rastlinného pôvodu je príčinou  

 intenzívneho hydratačného účinku
 výťažok aloe zmierňuje podráždenie a začervenanie pokožky,  

 dodáva jej hebkosť a jemnosť
 zvodná vôňa višní v čokoláde



69
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.68

FM sl10
PRÍROdnÝ telOvÝ kRÉM
130 g
Natural body cream

107,62 €/1 kg
13,99 €
 založený na prírodných zložkách 
 na každodennú starostlivosť
 ideálny na suché časti tela (lakte, kolená)
 bambucké maslo a výťažok z avokáda intenzívne hydratujú  

 a regenerujú suchú pokožku
 kokosový olej zjemňuje pleť a spomaľuje proces starnutia
 obohatený o vitamíny A, B, C, E a PP, ktoré zlepšujú vzhľad pleti  

 a pôsobia proti starnutiu
 mandľový olej vyhladzuje pokožku
 minerálne soli a nenasýtené mastné kyseliny pomáhajú zlepšiť  

 vzhľad pleti
 svieža drevito-ovocná vôňa

PRÍRODNÝ TELOVÝ KRÉM 
môže vďaka vysokému obsahu  
voskov kryštalizovať, čo ovšem  
nijak neovplyvňuje kvalitu ani  

vlastnosti produktov.

KOLEKCIA SKIN LAB

FM sl11
PRÍROdnÉ MydlO
100 g
Natural soap bar

64,00 €/1 kg
6,40 €
 vysoko kvalitné, ručne vyrábané mydlo z prírodných složiek  

 (98% prírodných zložiek, z ktorých 60% pochádza z ekologického  
 poľnohospodárstva)

 organická báza, na základe ktorej je mydlo vyrobené, získala  
 certifikát English Soil Association a French Ecocert 

 vysoký obsah glycerínu organického pôvodu zaručuje  
 výjnimočnú hydratáciu pokožky

 výťažok z aloe v kombinácii s kokosovým olejom zmierňuje  
 podráždenie pokožky

 zložky mydla majú špecifické hydratačné a upokojujúce účinky
 po použití zostáva pokožka hodvábne jemná
 zanecháva sviežu drevito-ovocnú  

 vôňu 
 každá kocka mydla je jedinečná  

 – odlišná vo farbe, tvare a textúre

 vytvorený z vysoko kvalitných aktívnych a prírodných surovín  
 cerfitikovaný spoločnosťami Ecocert, NaTrue a COSMOS

 obsahuje jemné nízkopenivé mycie látky, bez farbív
 rastlinný glycerín hydratuje a zjemňuje pokožku
 obohatený o hydrolyzované ovsené proteíny, ktoré účinne  

 vyživujú pokožku a udržiavajú ju v dobrom stave
 zložka, ktorá funguje ako prírodný hydratačný faktor (NMF),  

 chráni pokožku pred stratou vody
 provitamín B5 upokojuje podráždenie a regeneruje
 osviežujúca drevito-ovocná vôňa
 perfektná na každodenné použitie

FM sl14 
PRÍROdnÝ SPRCHOvÝ 
GÉl
200 ml
Natural body wash

29,95 €/1 l
5,99 €

FM sl12
PleŤOvÝ kRÉM SO 
ZMatŇUJÚCiM eFektOM
30 ml
Mattifying effect face cream

240,00 €/1 l
7,20 €
 na každodennú starostlivosť o pleť
 na všetky typy pleti
 krémové zloženie zaisťuje dosiahnutie hebkého  

 a matného vzhľadu
 s pomocou aloe prináša zjemňujúce a  regeneračné účinky  

 zabraňujúce podráždenie
 kyselina hyaluronová a vitamín E regenerujú prirodzenú ochrannú  

 vrstvu pokožky a hydratujú pleť
 ľahká textúra, nezaťažuje pokožku
 rýchlo sa vstrebáva

http://www.parfumylacno.sk/fm-group
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 jemne umýva a ošetruje telo
 pokožka bude hydratovaná a dobre vyživená
 provitamín B5 má upokojujúce účinky
 príjemná vôňa povzbudzuje zmysly a zostáva na pokožke  

 dlhú dobu

FM 001g verbena

FM 002g broskyňa

FM 003g višňový kvet

FM 004g vanilka

FM 005g pačuli

SPRCHOvÝ GÉl 
250 ml
Shower gel

ZOSTAVTE SI VÁŠ OBĽÚBENÝ 
VONNÝ RAD!
PRE ŽENY : 
exotická sladká vanilka I rafinovaný višňový kvet  
I  šťavnatá broskyňa I osviežujúca verbena

PRE MUŽOV : 
osviežujúca pačuli  

naša najčastejšie 
oceňovaná kolekcia 

telOvÉ MaSlO
250 ml
Body butter

47,96 €/1 l
11,99 €
 dokonale hydratuje a vyživuje pokožku
 obsahuje bambucké a kakaové maslo, ktoré jemne vyživuje pokožku  

 a robí pleť príjemne mäkkou, pružnou a hladkou
 vďaka makadamovému oleju, ktorý má vysoký obsah nenasýtených mastných  

 kyselín a antioxidačné vlastnosti, spomaľuje proces starnutia
 ľanový olej, bohatý na vitamín E a F, regeneruje suchú pokožku a chráni ju pred  

 škodlivými vplyvmi vonkajších faktorov
 vďaka príjemnej krémovej textúre sa maslo ľahko rozotiera
 zanecháva na pokožke jemnú vôňu

FM sm01  verbena

FM sm02  broskyňa

FM sm03  višňový kvet 

FM sm04  vanilka

FM sm05  pačuli

KOLEKCIA SPA SENSES

23,96 €/1 l
5,99 €
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 kryštáliky soli čistia pokožku odstraňovaním odumretých  
 kožných buniek 

 pokožka bude hladká, pevná a príjemná na dotyk
 olejová vrstva hydratuje a jemne premasťuje telo
 vitamin E s antioxidačnými účinkami spomaľuje proces  

 starnutia kože

FM p101 verbena

FM p102 broskyňa

FM p103 višňový kvet 

FM p104 vanilka

FM p105 pačuli

SOĽnÝ telOvÝ PeelinG  
250 ml
SALT BODY SCRUB 

39,20 €/1 l
9,80 €

KOLEKCIA SPA SENSES

 prírodná morská soľ z Brazílie
 robí Vašu pokožku jemnú, hodvábne hladkú a dobre očistenú
 vápnik, bróm, jód, horčík, draslík a železo spevňujú pokožku  

 a zanechávajú ju pružnú
 s relaxačnou vôňou 

FM 01s verbena

FM 02s broskyňa

FM 03s višňový kvet 

FM 04s vanilka

FM 05s pačuli

SOĽ dO kÚPeĽa
600 g
Bath salt

9,98 €/1 kg
5,99 €

 s vôňou zodpovedajúcou produktom z rovnakej série
 šírí okolo seba okúzľujúcu arómu
 vďaka rustikálnemu vzhľadu je ozdobou každého interiéru

FM sw01 verbena

FM sw02 broskyňa

FM sw03 višňový kvet 

FM sw04 vanilka

FM sw05 pačuli

vOnnÁ SvieČka 
430 g
Scented candle

18,58 €/1 kg
7,99 €
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vOda PO HOlenÍ
100 ml
After shave

75,00 €/1 l
7,50 €
 obsahuje alantoín, ktorý regeneruje a upokojuje pokožku  

 po holení a zmierňuje podráždenie
 pridaný mentol dodáva príjemný pocit sviežosti
 parfumované, v širokej škále vôní, ktorá ladí  

 s parfumovanými vodami 
dostupné vône FM : s052, s056, s064, s110, s134, s169

N O V Ý  D E S I G N

ZAČNITE KAŽDÝ DEŇ
S UNIKÁTNYM

POCITOM SVIEŽOSTI 
A HEBKOSTI.

STE PRIPRAVENÍ NA 
NOVÚ VÝZVU?

SVET JE VÁŠ!

 urobí Vaše holenie jednoduchšie 
 účinne zmäkčuje fúzy
 parafínové oleje chránia pokožku pred nadmerným vysúšaním
 extrakt z aloe vera hydratuje a regeneruje pokožku
 alantoín zmierňuje podráždenie a urýchľuje hojenie rán

dostupné vône FM : 
m052

Pena na HOlenie
250 ml
Shaving foam

27,96 €/1 l
6,99 €

KOLEKCIA OSVĚŽUJÍCÍ

N O V Ý  D E S I G N

 so složkami, ktoré upokojujú a hydratujú  
 podráždenú pokožku po holení

 šťava z aloe vera zmierňuje začervenanie a dodáva  
 pocit jemného osvieženia

 vyživujúci makadamiový olej, bohatý na omega-6, -7 a -9 kyseliny,  
 hlboko hydratuje pokožku a robí ju príjemne jemnou a hebkou

 panthenol účinne regeneruje pokožku, obnovuje jej  
 ochrannú vrstvu

 alantoín eliminuje nepríjemný pocit pálenia a glycerín zvyšuje  
 hydratáciu pokožky

 dobre sa vstrebáva, poskytuje pocit pohodlia po celý deň
 určený pre všetky typy pleti 

NOVINKA !
dostupné vône FM : 
052b, 134b, 199b

BalZaM PO HOlenÍ 
50 ml
After shave balm

158,00 €/1 l
7,90 €
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http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/panske-holenie/vody-po-holeni-100-ml-panske


77
Produkty FM GrouP  
sú originálnymi produktmi Fm group World.76

FM d003
ŠUMivÉ taBlety 
dO kÚPeĽa
3 x 40 g
Fizzing bath tablets

 navrhnuté pre deti k zaisteniu radostného kúpeľa plného farieb  
 a šumivých bubliniek

 obsahujú vyživujúci olej z hroznových zrniek, ktorý hydratuje  
 a vyživuje jemnú detskú pokožku

 avokádový olej upokojuje, regeneruje a chráni telo pred stratou  
 vlhkosti

 zloženie tabliet je vytvorené na báze potravinových farbív,  
 bezpečných pre citlivú detskú pokožku

 radostná vôňa manga, granátového jablka a čiernych ríbezlí
 každá z troch tabliet dodá vode inú fantastickú farbu: modrú,  

 ružovú alebo žltú, ale nezafarbí pokožku ani vaňu
 bez alergénov a parabénov
 so zmesou hypoalergénnej vône
 vhodné pre deti od 3 rokov 

FM d002
ŠaMPÓn a SPRCHOvÝ 
GÉl PRe deti 2 v 1
200 ml
Shampoo & body wash 2 in 1

 kombinuje kvality  jemného detského šampónu  
 a  vyživujúceho sprchového gélu

 navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám našich najmenších  
 vodných dobrodruhov

 neštípe v očiach
 uľahčuje rozčesávanie vlasov a zanecháva ich jemné a lesklé
 bohatý na provitamín B5, ktorý regeneruje a upokojuje podráždenie
 obsahuje výťažok z nechtíka lekárskeho, ktorý dokonale hydratuje  

 jemnú detskú pokožku
 hypoalergénny
 neobsahuje soľ, mydlo, PEG, SLS, SLES alebo umelé farbivá
 s vôňou tropického ovocia
 vhodný pre deti od 3 rokov

FM d005
SPRCHOvÁ Pena  
200 ml
Body wash foam

 určená na každodenné umývanie a starostlivosť  
 o citlivú detskú pokožku 

 obsahuje výživný olej zo sladkých mandlí, ktorý  
 regeneruje, jemne mastí a robí pokožku jemnú a hebkú 

 alantoín a výťažok z harmančeka urýchľujú obnovu pokožky  
 a upokojujú podráždenie 

 rastlinný glycerín hydratuje a zjemňuje pokožku 
 ľahká pena robí každý kúpeľ nezabudnuteľným zážitkom 
 príjemná vôňa brusníc 
 bez parabénov, PEGov, SLES, SLS, soli a mydla
 hypoalergénna
 vhodná pre deti od 3 rokov

 uľahčuje rozčesávanie nepoddajných prameňov vlasov,  
 robí vlasy lesklé, jemné a nadýchané

 na suché alebo mokré vlasy
 bez nutnosti oplachovania
 zabraňuje elektrizovaniu vlasov
 obsahuje provitamín B5, ktorý má regeneračné  

 a upokojujúce účinky
 výťažok nechtíka lekárskeho hydratuje a vyživuje vlasy  

 a pokožku hlavy, pôsobí protizápalovo 
 ultra ľahký sprej neobsahuje parabény ani farbivá
 vôňa šťavnatého melónu 
 jednoducho sa aplikuje
 vhodný pre deti od 3 rokov

FM d004
SPReJ na ĽaHkÉ 
ROZČeSÁvanie vlaSOv
200 ml
Hair shine detangling spray

KOLEKCIA AQUA MAGIC

49,92 €/1 kg
5,99 €

33,00 €/1 kg
6,60 €

27,00 €/1 l
5,40 €

27,00 €/1 l
5,40 €
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FM w09
ŠaMPÓn na SUCHÉ 
a POŠkOdenÉ vlaSy
200 ml
Dry and damaged hair shampoo

 extrakty z morských rias a aloe vera vlasy  
 intenzívne hydratujú, posilňujú, vyživujú  
 a regenerujú

 starostlivo vybrané zložky dodávajú  
 vlasom pružnosť, hebkosť a jemnosť,  
 zabraňuje elektrizovaniu a lámavosti  
 vlasov

 navrhnutý na suché, lámavé vlasy,  
 poškodené farbením, fénovaním  
 a narovnávaním 

 zanecháva na vlasoch jemnú  
 kvetinovú vôňu

FM w11
kOndiCiOnÉR na SUCHÉ 
a POŠkOdenÉ vlaSy 
150 ml
Dry and damaged hair conditioner

 pšeničné proteíny a ceramidy A2  
 napomáhajú regenerácii poškodených  
 vlasov a dodávajú im zdravý vzhľad

 vďaka extraktom z morských rias a aloe  
 vera sú vlasy každým dňom  
 nadýchanejšie a žiarivejšie

 jeho zložky intenzívne hydratujú,  
 vyživujú, nezaťažujú vlasy, ušahčujú ich  
 rozčesávanie a zabraňujú elektrizovaniu

 oplachuje sa
 zanecháva na vlasoch jemnú  

 kvetinovú vôňu

FM w08
ŠaMPÓn 
PRe MUŽOv
200 ml
Men’s shampoo

 zložky, ako sú výťažky z morských  
 rias, dodávajú vlasom hebkosť, uľahčujú  
 ich rozčesávanie a zabraňujú elektrizovaniu

 zlepšuje kondíciu pokožky hlavy,  
 obmedzuje nadmerné mastenie vlasov  
 a predchádza tvorbe lupín

 navrhnutý špeciálne na starostlivosť  
 o mužské vlasy a pokožku hlavy

 na každodenné použitie
 zanecháva na vlasoch príjemnú  

 cédrovo-korenistú vôňu
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FM w10
ŠaMPÓn na vlaSy 
SlaBÉ a BeZ OBJeMU
200 ml
Fine and flat hair shampoo

 obsahuje výťažky z morských rias a  
 aloe vera, ktoré hydratujú vlasy a  
 dodávajú im neopakovateľnú hebkosť

 starostlivo vybrané zložky dodávajú  
 vlasom nadýchanosť a opticky zväčšujú  
 ich objem

 hydratuje, uľahčuje rozčesávanie  
 mokrých vlasov a zabraňuje ich  
 elektrizovaniu

 na každodenné použitie
 zanecháva na vlasoch príjemnú  

 kvetinovú vôňu

FM w06
ŠaMPÓn 
PROti lUPinÁM
200 ml
Anti-dandruff shampoo

 upokojuje pokožku hlavy, navracia jej  
 prirodzenú rovnováhu

 pyritión zinku pôsobí proti plesniam,  
 odstraňuje príznaky lupín

 minerály z Mŕtvého mora dodávajú  
 vlasom pružnosť, hebkosť a lesk

 na každodenné použitie
 zanecháva na vlasoch príjemnú  

 ovocnú vôňu

FM w12
kOndiCiOnÉR na vlaSy 
SlaBÉ a BeZ OBJeMU
150 ml
Fine and flat hair conditioner

 výťažky z morských rias a aloe vera  
 vlasy hydratujú a rozžiaria

 starostlivo vybrané zložky dodávajú  
 vlasom nadýchanosť a opticky  
 zväčšujú ich objem

 uľahčuje rozčesávanie a modelovanie  
 vlasov, nezaťažuje ich a zabraňuje ich  
 elektrizovaniu

 oplachuje sa
 zanecháva na vlasoch príjemnú  

 kvetinovú vôňu
 ľahké zloženie

KOLEKCIA PRO PÉČI O VLASY

28,00 €/1 l
5,60 €

37,33 €/1 l
5,60 €

28,00 €/1 l
5,60 €

28,00 €/1 l
5,60 €

33,00 €/1 l
6,60 €

37,33 €/1 l
5,60 €
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FM 01 str. 35 typ : Tajomné
FM 03 str. 34 typ : Trendy
FM 05 str. 35 typ : Zmyselné
FM 06 str. 34 typ : Svieže
FM 07 str. 34 typ : Biznisové
FM 09 str. 35 typ : Tajomné
FM 10 str. 34 typ : Provokujúce
FM 12 str. 35 typ : Zmyselné
FM 14 str. 34 typ : Extravagantné
FM 16 str. 34 typ : Sladké
FM 17 str. 35 typ : Sexy
FM 18 str. 34 typ : Provokujúce
FM 20 str. 34 typ : Sladké
FM 21 str. 34 typ : Nadčasové
FM 23 str. 34 typ : Romantické
FM 24 str. 34 typ : Extravagantné
FM 25 str. 34 typ : Okúzľujúce
FM 26 str. 34 typ : Sladké
FM 29 str. 34 typ : Trendy
FM 32 str. 34 typ : Extravagantné
FM 33 str. 34 typ : Svieže
FM 34 str. 35 typ : Elegantné
FM 80 str. 34 typ : Sladké
FM 81 str. 34 typ : Jemné
FM 97 str. 34 typ : Trendy
FM 98 str. 34 typ : Biznisové
FM 101 str. 35 typ : Tajomné
FM 125 str. 35 typ : Trendy
FM 132 str. 34 typ : Nadčasové
FM 141 str. 21 typ : Romantické
FM 142 str. 21 typ : Provokujúce
FM 146 str. 21 typ : Sladké
FM 147 str. 21 typ : Biznisové

FM 149 str. 21 typ : Zmyselné
FM 162 str. 6 typ : Nadčasové
FM 173 str. 35 typ : Tajomné
FM 174 str. 34 typ : Romantické
FM 177 str. 35 typ : Zmyselné
FM 180 str. 35 typ : Tajomné
FM 181 str. 34 typ : Romantické
FM 183  str. 35 typ : Sexy
FM 185 str. 35 typ : Zmyselné
FM 192 str. 6 typ : Extravagantné
FM 232 str. 37 typ : Biznisové
FM 237 str. 37 typ : Trendy
FM 239 str. 37 typ : Okúzľujúce
FM 257 str. 35 typ : Elegantné
FM 263 str. 34 typ : Sladké
FM 271 str. 34 typ : Biznisové
FM 272 str. 34 typ : Sportovní
FM 281 str. 18 typ : Sladké
FM 283 str. 19 typ : Sladké
FM 286 str. 22 typ : Sexy
FM 287 str. 19 typ : Tajomné
FM 291 str. 20 typ : Okúzľujúce
FM 292 str. 12 typ : Svieže
FM 293 str. 19 typ : Romantické
FM 296 str. 16 typ : Elegantné
FM 297 str. 8 typ : Sexy
FM 298 str. 20 typ : Svieže
FM 303 str. 13 typ : Tajomné
FM 304 str. 13 typ : Biznisové
FM 306 str. 11 typ : Trendy
FM 313 str. 8 typ : Elegantné
FM 317 str. 12 typ : Zmyselné
FM 318 str. 16 typ : Sexy

FM 319 str. 11 typ : Provokujúce
FM 320 str. 15 typ : Romantické
FM 321 str. 15 typ : Biznisové
FM 322 str. 17 typ : Nadčasové
FM 323 str. 17 typ : Romantické
FM 351 str. 7 typ : Zmyselné
FM 352 str. 22 typ : Provokujúce
FM 353 str. 14 typ : Sladké
FM 354 str. 10 typ : Jemné
FM 355 str. 14 typ : Zmyselné
FM 356 str. 18 typ : Sexy
FM 357 str. 10 typ : Tajomné
FM 358 str. 9 typ : Nadčasové
FM 359 str. 16 typ : Extravagantné
FM 360 str. 9 typ : Okúzľujúce
FM 361 str. 7 typ : Svieže
FM 362 str. 6 typ : Zmyselné
FM 363 str. 5 typ : Tajomné
FM 364 str. 5 typ : Extravagantné
FM 400 str. 35 typ : Elegantné
FM 401 str. 34 typ : Romantické
FM 402 str. 35 typ : Sexy
FM 403 str. 34 typ : Extravagantné
FM 404 str. 35 typ : Elegantné
FM 405 str. 34 typ : Sladké
FM 406 str. 34 typ : Nadčasové
FM 407 str. 35 typ : Elegantné
FM 408 str. 34 typ : Romantické
FM 409 str. 35 typ : Zmyselné
FM 410 str. 35 typ : Zmyselné
FM 411 str. 31 typ : Okúzľujúce
FM 600 str. 44 typ : Mladé

FM 43 str. 39 typ : Športové
FM 45 str. 39 typ : Trendy
FM 52 str. 39 typ : Trendy
FM 54 str. 39 typ : Biznisové
FM 55 str. 39 typ : Biznisové
FM 56 str. 39 typ : Sebavedomé
FM 57 str. 39 typ : Elegantné
FM 62 str. 39 typ : Športové
FM 63 str. 39 typ : Trendy
FM 64 str. 39 typ : Elegantné
FM 68 str. 39 typ : Biznisové
FM 93 str. 39 typ : Ľahké
FM 110 str. 39 typ : Uvoľnené
FM 134 str. 39 typ : Ľahké
FM 135 str. 39 typ : Ľahké
FM 151 str. 26 typ : Biznisové
FM 152 str. 26 typ : Elegantné
FM 160 str. 26 typ : Ľahké

FM 169 str. 26 typ : Ľahké
FM 189 str. 39 typ : Sebavedomé
FM 195 str. 31 typ : Elegantné
FM 198 str. 23 typ : Sebavedomé
FM 199 str. 29 typ : Elegantné
FM 207 str. 39 typ : Biznisové
FM 208 str. 39 typ : Elegantné
FM 210 str. 39 typ : Trendy
FM 224 str. 39 typ : Trendy
FM 225 str. 39 typ : Športové
FM 226 str. 39 typ : Sebavedomé
FM 300 str. 23 typ : Športové
FM 301 str. 29 typ : Sebavedomé
FM 302 str. 28 typ : Biznisové
FM 325 str. 28 typ : Uvoľnené
FM 326  str. 27 typ : Trendy
FM 327 str. 30 typ : Sebavedomé
FM 328 str. 27 typ : Elegantné

FM 329 str. 30 typ : Uvoľnené
FM 330 str. 24 typ : Ľahké
FM 331 str. 25 typ : Uvoľnené
FM 332 str. 25 typ : Športové
FM 333 str. 24 typ : Uvoľnené
FM 334 str. 31 typ : Ľahké
FM 335 str. 4  typ : Biznisové
FM 450 str. 39 typ : Uvoľnené
FM 451 str. 39 typ : Športové
FM 452 str. 39  typ : Športové
FM 453 str. 39  typ : Sebavedomé
FM 454 str. 39 typ : Uvoľnené
FM 455 str. 39 typ : Elegantné 
FM 456 str. 39 typ : Sebavedomé
FM 457 str. 38 typ : Športové
FM 601 str. 45 typ : Mladé
 

P r e  ň u

P r e  n e h o

Z O Z N A M  V Ô N Í

Ceny uvedené v katalógu sú konečné a zahŕňajú 20% DPH.

Katalóg produktov FM GROUP č. 20 je platný od júla 2014. Ponuka produktov vrátane cien uvedených v katalógu je platná od júla 2014, a to do vy-
predania zásob alebo uvedenia nového katalógu. Marketingový plán, katalógy, iné informačné, propagačné a reklamné materiály, ktoré boli vydané 
alebo výslovne schválené FM GROUP World alebo FM GROUP Poľsko sú jedinými autorizovanými zdrojmi informácií pre účel predaja a reklamy 
produktov FM GROUP.

p r o d u k t y  p r e  m u ž a

 intenzívne      stredne intenzívne     jemné
*Len do vypredania zásob

p r o d u k t y  p r e  ž e n y

skupina vôní vône feromóny sprchový gél telový balzam del roll-on parfum na vlasy krém na ruky 
a nechty

KVETINOVÉ

ovocné

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

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

FM | 25, 408, 600

orientálne

FM | 14, 20, 132, 147 147

FM | 97, 183, 306, 317, 352, 353, 401, 409 97

FM | 146, 232, 239, 297, 318, 354, 355             146 146*

vodné FM | 7, 141, 174, 361, 403, 410, 411

zelené FM | 1, 81 81 81 81 81 81 81

aldehydové FM | 21

citrusové FM | 283, 298, 360

drevité FM | 3, 320, 351, 406, 407

CITRUSOVÉ

citrón FM | 33 33 33 33 33 33

mandarínka FM | 23, 296 23 23 23 23

pomaranč FM | 6

ORIENTÁLNE

kvetinové FM | 9, 101, 257, 263, 402, 404 101

ovocné FM | 12, 98, 237, 286 98 98  98

drevité FM | 26, 142, 162, 293, 359, 363, 364

korenisté FM | 24, 173, 177 173 173

ambrové FM | 32

DREVITÉ

kvetinové FM | 185, 287, 313, 405

ovocné FM | 319, 358

CYPRUŠTEKOVÉ

ovocné FM |  5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5

drevité FM | 18, 357 18 18

orientálne FM | 356

skupina vôní vône feromóny sprchový gél telový 
balzam deo-roll-on pena

na holenie
voda

po holení
balzam 

po holení

CYPRUŠTEKOVÉ    

ovocné FM | 169, 210 169

drevité FM | 56 56 56 56 56

živočíšne FM | 110 110 110 110

ORIENTÁLNE

kvetinové FM | 52, 302, 328 52 52 52 52 52 52 52

ovocné FM | 325

korenisté FM | 199, 224, 454 199 199 199

ambrové FM | 64 64 64

drevité FM | 301, 326, 335, 453, 456

DREVITÉ

ovocné FM | 55, 195, 208, 330, 333

pačuli FM | 160, 198, 207, 327, 331, 334 160

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

vodné FM | 457

FOUGÉRE    

papraď FM | 43, 135, 332

levanduľa FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300, 601 54

vetiver FM | 455

CITRUSOVÉ  

citrón FM | 57, 62

mandarínka FM | 134, 452 134 134 134 134 134

pomaranč FM | 93

VODNÉ

citrusové FM | 226

zelené FM | 451

Z O Z N A M  P R O D U K T O V  P O D Ľ A  S K U P Í N  V Ô N Í

http://www.parfumylacno.sk/tajomne-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/tajomne-vone
http://www.parfumylacno.sk/sexi-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/sexy-vone
http://www.parfumylacno.sk/zmyselne-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/zmyselne-vone
http://www.parfumylacno.sk/carovne-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/business-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/carovne-vone
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/business-vone
http://www.parfumylacno.sk/extravagantne-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/nadcasove-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/nadcasove-vone
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/extravagantne-vone
http://www.parfumylacno.sk/delikatne-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/sladke-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/delikatne-vone
http://www.parfumylacno.sk/sladke-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/sladke-vone
http://www.parfumylacno.sk/tajomne-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/tajomne-vone
http://www.parfumylacno.sk/sportove-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/zmyselne-vone-pre-zeny
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-zeny/podla-typu-vone-damske/zmyselne-vone
http://www.parfumylacno.sk/business-vone-pre-muzov
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/podla-typu-vone-pani/business-vone-muzi
http://www.parfumylacno.sk/elegantne-vone-pre-muzov
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/podla-typu-vone-pani/elegantne-vone-muzi
http://www.parfumylacno.sk/lahke-vone-pre-muzov
http://www.parfumylacno.sk/sportove-vone-pre-muzov
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/podla-typu-vone-pani/lahke-vone-muzi
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/podla-typu-vone-pani/sportove-vone-muzi
http://www.parfumylacno.sk/sebavedome-vone-pre-muzov
http://www.parfumylacno.sk/trendy-vone-pre-muzov
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/podla-typu-vone-pani/sebavedome-vone-muzi
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/podla-typu-vone-pani/trendy-vone-muzi
http://www.parfumylacno.sk/uvolnene-vone-pre-muzov
http://www.parfumylacno.sk/fm-pre-muzov/podla-typu-vone-pani/uvolnene-vone-muzi
http://www.parfumylacno.sk/fm-group
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P O Z N Á M K Y P O Z N Á M K Y



O B C H O D N Ý  P A R T N E R

| FM GROUP Czech & Slovakia s. r. o.

Dr a h o b e j l o v a  2 3 9 1 / 1 3
1 9 0 0 0 Pr a h a 9

I � :  24 8 0 4 6 81

www.parfumylacno.sk  distribútor parfumov FM

kontakty pre Českú republiku:

t e l . : + 4 2 0 2 4 4 4 0 4 0 8 2
m o b i l : + 4 2 0 6 0 2 6 2 4 8 8 3
i n f o @ f m g r o u p c z . c o m
o b j e d n a v k a c z @ f m g r o u p c z . c o m
w w w . f m g r o u p c z . c o m

kontakty pre Slovensko:
t e l . : + 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 5 / 6
m o b i l : + 4 2 1 9 0 5 9 0 0 5 9 0 , + 4 2 1 9 0 3 4 5 7 0 4 3
i n f o @ f m g r o u p s k . c o m
o b j e d n a v k a s k @ f m g r o u p c z . c o m
w w w . f m g r o u p s k . c o m
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STÁHNĚTE SI DO SVÉHO TELEFONU:

Nájdete nás na Facebooku: www.facebook.com/FMGROUPCzechSlovakia
Navštívte náš internetový obchod: shop.fmgroupsk.com

http://www.parfumylacno.sk
http://www.parfumylacno.sk

