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K A R Á C S O N Y I  K Í N Á L A T

Szaloncukor - karácsonyfadíszek
367836 ARANY-FEHÉR
367837 ARANY-KÉK
367838 PIROS-EZÜST
367839 EZÜST-PIROS
• 9 x 4 x 3,5 cm 
• 3 darab

3
db

1090Ft

850Ft

A KÉPVISELŐD:

HU011

Nagy, stílusos doboz 
ajándékokra
• Ötletes mód értékes 
 ajándékok becsomagolására.
• A kokárdákkal díszített dobozok 
 erős mágneszárral lettek ellátva.
• Könnyen összerakható; a stabil szerkezet 
 tartósságot biztosít
• Felerősített kartonból készült 
 melynek érdekes a díszítése

367368
Arany doboz 
ajándékokra
23 x 16 x 9 cm 367369

Barna doboz 
ajándékokra
18 x 13 x 7 cm

367367
Piros doboz 
ajándékokra
20 x 20 x 10 cm

1900Ft

950Ft

1550Ft

950Ft
1350Ft

950Ft

367309 
Klasszikus 
karácsonyfadísz
• Magasság 7 cm
• 6 darab

Havas kunyhók 
- karácsonyfadíszek 
367655 ZÖLD
367386 RÓZSASZÍN
• 9 x 8 x 6 cm 
• 2 darab

2500Ft

1500Ft

1900Ft

990Ft

2
db

6
db
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Gyöngyös girland
367846 EZÜST
367845 ARANY
367847 PIROS
• Hosszúság: 270 cm

Csillámos ajándékok
367811 ARANY
367812 PIROS
• Hálós, felakasztható 
 ajándék szobrocskák
• 10 x 8 cm
• 6 darab

6
db

Girland
367347 PIROS
367348 EZÜST
• Csillámporos karácsonyfadísz, csillag és toboz 
 egy girlandon.
• 180 cm hosszú szalagon  

1550Ft

1200Ft

1450Ft

1100Ft

3700Ft

2100Ft

367345
Karácsonyfa lánc „Hópelyhek” - piros
• Hosszú - 5,5 méter - hópehely lánc 
 tartós műanyagból készült

1800Ft

1100Ft
79413
Téli csillag
• Gyönyörűen díszített
• Tökéletes ablak vagy a lakás més 
 részének díszítésére
• Összerakható - könnyen tárolható
• Akasztóval
• 14 x 39 cm 

1800Ft

1400Ft

79390
Csillag csengővel
• A legjobb ajtóra felszerelni - az ajtó 
 kinyitásakor kellemes, dallamos 
 hangot fognak kiadni 
• Arany színű csillag kokárdával 
 és 5 karácsonyi színű piros 
 és fekete csengővel
• 9,5 x 28 cm 

2550Ft

1700Ft
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367803
Kislány csúcs 
• Fából, filcből és gyapjúszálból készült
• 8 x 5 cm szobrocska, 25 cm-es csúcs 

Angyal dísz 
367805 ARANY SZOKNYÁBAN 
367806 EZÜST SZOKNYÁBAN
367807 PIROS SZOKNYÁBAN
• Felakasztható
• Különböző anyagokból készült 
• 14 x 9 cm 

1090Ft

850Ft

1090Ft

850Ft

366313
Karácsonyfadísz
- Mikulás
• Gyönyörű dísz a karácsonyfára
• Akasztóval
• Műanyagból készült
• Magasság kb.  7 - 8 cm

2800Ft

1900Ft

366362
Karácsonyi „Betlehemi Csillag” - fehér
• Üstökös alakú fa alátét
• Arany csillámporral díszítve
• Két színben: fehér és piro
• Üveg mécsestartó
• 11,5 x 18,5 cm

1550Ft

990Ft

367355
Hóember
• Természetes anyagokból készült: 
 puha gyapjúból, nemezből, fából
• Méret: 23 x 11 cm

2450Ft

1600Ft

63920
Nagy címke ajándékokra  
• Kétféle minta: hóemberes és Mikulásos. 
• A készlet egy díszes cérnát is tartalmaz 
• melynek segítségével könnyen 
 felhelyezhető az ajándékra. 
• 16 darab. 
• 14 x 12 cm

1700Ft

990Ft

1550Ft

990Ft

79443
Mikulás XXL 
• Nagy - 85 cm magas és 79 cm széles -  
 vicces Mikulás szobrocska. 
• Tökéletes fal díszítésére. 
• Könnyű, egyszerűen becsomagolható 
 és következő évben felhasználható.

16
db

Gömbök 
- karácsonyfadíszek
367387 RÓZSASZÍN
367656 ARANY
367657 EZÜST
• 7 x 7 x 3 cm 
• 6 darab

1900Ft

990Ft

6
db
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63930
Sötétben világító 
hópelyhek
• 30 hópehely, melyet saját ízlés 
 szerint lehet felhelyezni.
• Könnyen felragasztható 
 és leszedhető 

2550Ft

2100Ft

63932
„Vidám Mikulás” 
matrica ablakra
• 10 vidám Mikulás, 
• 14 hópehely.
• Többször 
 felhasználható

2800Ft

2100Ft

79427
Ablakdíszítő matrica 
„Mikulás szánkója”
• Öntapadó, könnyen a megfelelő 
 méretre vágható és az ablakra 
 ragasztható
• Magasság 7,5 cm, 
 hosszúság 200 cm  

1900Ft

1500Ft

79426
Ablakdíszítő matrica 
„Rénszarvasok”
• Öntapadó, könnyen a megfelelő 
 méretre vágható és az ablakra 
 ragasztható
• Magasság 7,5 cm, 
 hosszúság 200 cm  

1900Ft

1500Ft

79477
Karácsonyfa alátét
• Díszes és praktikus: könnyen eltakarható vele 
 a karácsonyfa lába és egyben 
 hansúlyozza az ajándékokat
• Védi a padlót a karcolódástól, 
 megkönnyíti a tűk felszedését.
• Átmérő 90 cm  

4900Ft

3900Ft

79429
Karácsonyi hűtőmágnes
• A hűtő is megérdemli 
 a karácsonyi díszítést!
• 6 különböző Mikulás szobrocska 
 és 3 hópehely

2550Ft

1900Ft

367340
Személyes karácsonyi képeslapok
• Alkoss utánozhatatlan képeslapot - helyezd be 
 a kedvenc ünnepi témájú képedet az elegáns, 
 kartonból készült keretbe. 
 A belsejében írd meg 
 a kívánságaidat.
• 10 keret + 10 piros boríték
• 11 x 17 cm 

2050Ft

1200Ft
2050Ft

1200Ft

367380
Öntapadó, felakasztható 
karácsonyi díszek
• Bármelyik felületre felragasztható, 
 majd bármennyiszer áthelyezhető
• Kitűző dísz karácsonyi 
 motívumokkal
• 3 x 3 cm
• 10 darab 

1300Ft

950Ft

79439
Matrica ajándékokra
• Gyorsan és elegánsan „aláírhatod” 
 az ajándékaid az öntapadó 
 matricák segítségével.  
• 6 ünnepi minta
• 100 matrica dobozra
• 4 x 6 cm 

1400Ft

1000Ft

79383
Led, színváltoztató 
gyönyörű angyalkák
• Az üvegangyalkák megvilágítják 
 a karácsonyfát a belselyükben 
 található led lámpák 
 megváltoztatják a színüket.
• 3,5 x 5 cm
• 2 darab

2
db

3400Ft

2700Ft

72886
„Merry Christmas” felirat
• Színes, ünnepi motívummal 
 díszített betűk. 
 Ragaszd fel őket a falra ”MERRY 
 CHRISTMAS”  feliratot alkotva.
• Egy betű magassága 8,5 cm

2050Ft

1050Ft

10
db

367787
Karácsonyi képeslapok - puzzle
• Eredeti karácsonyi képeslapok puzzle 
 formájában!
• 5 képeslap, mindegyik 48 puzzle
 -ből áll, 5 boríték található meg 
 a készletben
• Összerakás utáni méret: 20 x 15 cm



777814
Készlet: pH Body Balance
- 2 egy árában!
• Két hónapos kúra

777813
Készlet: A Holt-tengeri 
iszap és só szappan
+ Szappantartó

777816
Készlet: Silver Action Fogkrém
+ Nano Gold Fogkefe 
+ Fogkefetartó pohár

777815
Készlet: Action Silver 
folyékony fogászati szájvíz
+ Fogfehérítő por
White Action

6650Ft

3300Ft

2200Ft

1600Ft

5450Ft

3900Ft

5300Ft

3900Ft

367380
Öntapadó, felakasztható 
karácsonyi díszek
• Bármelyik felületre felragasztható, 
 majd bármennyiszer áthelyezhető
• Kitűző dísz karácsonyi 
 motívumokkal
• 3 x 3 cm
• 10 darab 

367528
Instant forró csokoládé
• Elég a port forró vízben vagy tejben feloldani 
 és máris élvezhető a nagyszerű íz
• Tökéletes minden évszakban
• Felmelegít és jó hangulatot eredményez
• Erőt ad
• 120 g

2200Ft

1600Ft

5
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777809

”Téli este” készlet
Őrölt kávé Tiramisu ízű
+ Instant kávé Crème brûlée ízű
+ Instant kávé Amaretto ízű

777810

”Nyári emlék” készlet
„Napsütött kert” zöldtea
+ „Táncoslábú papaya” tea
+ Szilikonból készült teafilter

777812

”Az aktívaknak” készlet
Vörös tea, króm kapszulákban
+ Zöld tea kapszulákban

6650Ft

4900Ft

6650Ft

4900Ft

6900Ft

5500Ft
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Karácsonyi 
kínálat 

-30 %

500006 
Regenerating Body Balm 
Regeneráló Testbalzsam 250 ml
Shea vajat, homoktövis olajat, valamint kávé kivonatot tartalmazó 
regeneráló balzsam. A hatóanyagok intenzíven regenerálják a bőrt, 
táplálják és helyreállítják a természetes feszességet, valamint javítják 
a keringést a bőrben és csökkentik a narancsbőrt. A balzsam aktívan 
ápolja a bőrt, valamint rugalmassá varázsolja azt.

500010 
All in One Regenerating Peeling 
Regeneráló Peeling 300 ml  
Gyengéd, krémes peeling a test ápolásához, mely hidratáló és puhító hatású, 
így mind peelingként, mind balzsamként használható. A gazdag összetevők-
nek köszönhetően a peeling bőrsimító hatású.  Az apró dió, sárgabarack 
és mandulamag törmelékek serkentik a mikro keringést és gyengéden 
eltávolítják az elhalt bőrhámot, valamint mélyrehatóan tisztítják 
a bőrt, ezzel helyreállítva a puha felületet, valamint az egészséges 
kinézetet. Tökéletes minden típusú bőrhöz, gyengéd csokoládés 
aromát hagy a bőrön.

500007
Hydrating Body Balm 
Hidratáló Testbalzsam 250 ml
Shea vajas, mangó kivonatos és narancsolajas hidratáló balzsam.  
A hatóanyagok intenzíven és mélyre hatóan hidratálnak, puha 
és rugalmas bőrt eredményezve. A balzsam aktívan ápolja a bőrt, 
selymesen gyengéd hatást biztosítva. Minden típusú bőrhöz.

500009 
All in One Hydrating Peeling  
Hidratáló Peeling 300 ml 
Gyengéd, krémes peeling a test ápolásához, mely nagy mennyiségű könnyed 
hidratáló anyagot tartalmaz, így mind peelingként, mind balzsamként használható. 
A termék krémes bázisában megtalálható apró dió, sárgabarack és mandulamag 
törmelékek mélyen tisztítják a bőrt és leradírozzák az elhalt bőrhámot, 
valamint nagyszerűen ápolják még a leggyengédebb bőrt is. 
A regeneráló összetevőknek köszönhetően a peeling használata 
után a bőr puha és megfelelően hidratált lesz. Minden típusú 
bőrhöz tökéletes, élénkít és friss citrusos aromát hagy a testen.

3400Ft

2300Ft
3400Ft

2300Ft

4300Ft

2900Ft
4300Ft

2900Ft

1

2

3

4

1
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500003

Perfect Beauty High Intensive Therapy
Day Active Serum   
Biostimulating  Formula / Parabens Free
Perfect Beauty Intenzív Terápiás Aktív Szérum nappali használatra (15ml), 
minden típusú bőrhöz

Azonnali lifting hatás a termékben alkalmazott két, erős hatóanyagnak 
köszönhetően: Liftonin-Xpress, gyöngykivonat. Feszes, rugalmas, sima 
és egységes szerkezetű bőrt eredményez  

Az alkalmazás eredménye:
• Látható feszesség és lifting hatás
• Feszesebb és rugalmasabb bőr
• Azonnali ránctalanító hatás
• Hidratáltabb bőr
• A bőr hatékonyabb ápolásáért

500004 

Perfect Beauty High Intensive Therapy 
Night Active Serum   
Biostimulating  Formula / Parabens Free
Perfect Beauty Intenzív Terápiás Aktív Szérum éjszakai használatra (15ml), 
minden típusú bőrhöz

Nagyon hatékony, öregedést megelőző és ránctalanító hatás a két erős hatóa-
nyag együttes működésének köszönhetően: Argireline® valamint nano arany. 
Sima, regenerált bőr, mely feszessé és egészségessé válik.

Az alkalmazás eredménye:
• Látható ránctalanítás
• Hidratáltabb bőr
• Regenerált, táplált bőr
• Védi a bőrt a külső hatásoktól
• Kollagén és elasztin szintézis serkentése

9200Ft

6200Ft
7200Ft

4900Ft

6000Ft

4000Ft
6000Ft

4000Ft

500001

Perfect Beauty Day&Night Face Cream 
Contra-Age / Parabens Free
Perfect Beauty Arckrém nappali/éjszakai használatra (50ml), minden típusú bőrhöz

Erős regeneráló és fiatalító hatású krém, mely feszesíti és simává teszi 
a bőrt a bizonyított hatékonyságú innovatív összetevőknek 
köszönhetően: PHYTOCELLTEC ™ ARGÁN + Argireline® 
+ E-vitamin + argánolaj. Feszes, sima, regenerált bőr.

500002 

Perfect Beauty Intensive Serum
Contra-Wrinkles / Parabens Free
Perfect Beauty Intenzív Szérum (15ml), minden típusú bőrhöz

Intenzív bőrsimító hatású szérum arcra és nyakra, mely erős 
ránctalanító hatással rendelkezik az Argireline® valamint 
a Q10 Koenzim közös működésének köszönhetően. 
Sima, regenerált és fiatalított bőr.

Karácsonyi kínálat -30 %
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