
Фирма „Арома Есънс” ООД се намира в гр. Казанлък, един малък, 

но безкрайно живописен град, съчетал в себе си атмосферата на 

вековни традиции и същевременно съвременна архитектура и 

европейски облик. Разположен в географския център на България - 

Розовата долина, градът е известен с уникалните си розови градини 

и традиционно производство на най-качественото розово масло 

в света - поради специалния сорт маслодайна роза и климатични 

особености.

Района около града е изпъстрен с множество тракийски гробници 

на владетели и аристократи от времето на траките, а водите на 

язовир „Копринка” крият останките на древния тракийски град 

Севтополис. Тези открития дават още едно име на Казанлъшката 

долина – Долината на Тракийските царе.

Има някаква магия в тази долина, сгушена в прегръдките на Балкана 

и Средна Гора. Докоснете се до нея с нашите продукти. В тях сме 

вложили частица от онзи розов храст, който преди векове е прекосил 

Индия, Персия, Сирия и Османската Империя, за да намери своя 

дом тук, да се превърне в символ на любовта и находчивостта и да 

стане неизменна част от България.
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СЕРИЯ „РОЗА ДАМАСЦЕНА”

Лосион за тяло „Роза” без 
консерванти, 200мл.
Активни съставки: натурално розово 
масло, Coenzyme Q10, витамин Е и 
глицерин.
Действие: Хидратира и подобрява 
еластичността на кожата. 
Натуралното розово масло успокоява и 
предпазва кожата от възпаления. Coen-
zyme Q10 стимулира обновяването на 
клетките, оставяйки кожата гладка и 
мека. Витамин Е повишава защитните 
свойства на кожата, а глицерина 
омекотява и способства задържането 
на влага.
Резултат: Кожата е хидратирана и 
защитена през целия ден.

№ С1189

№ MO1058

Масло за вана и масаж „Роза”, 
50 мл. 
Активни съставки: българско 
розово масло и растителни масла от 
сладък бадем и маслина Действие: 
Има подмладяващ ефект върху 
целия организъм и възстановява 
хармонията в него. Афродизиак  –
стимулатор на сексуалната 
активност.

Розова вода ,50 мл.
Активни съставки: натурален 
продукт получен чрез дестилация 
на цветовете на маслодайната 
Rosa Damascena
Действие: Противовъзпалително, 
омекотяващо и почистващо. 
Успокоява кожата при обрив и 
алергия.

№ RW1055

Дневен крем за лице „РОЗА” 
без консерванти, 50 мл. 
Активни съставки: натурално розово масло, Coenzyme Q10, витамин Е 
и глицерин.
Действие: Възстановява нормалното функциониране на кожа-та и забавя 
процесите на стареене. Натуралното розово масло успокоява и предпазва 
кожата от възпаления. Укрепва клетъч-ните стени, освежава и подхранва 
кожата на лицето. Coenzyme Q10 стимулира обновяването на клетките, 
подобрява еластичността на кожата и видимо намалява дълбочината 
на бръчките. Витамин Е предпазва клетките от разрушителната сила 
на свободните радикали, повишава защитните свойства на кожата 
и запазва естественото и физиологично равновесие. Глицеринът 
омекотява и способства задържането на влага.
Резултат: Кожата е хидратирана и защитена през целия ден.

№ C1128

Нощен крем за лице „РОЗА” 
без консерванти, 50 мл. 
Активни съставки: натурално розово масло, Coenzyme Q10 и 
витамин Е
Действие: Иновативна формула за дълбоко подхранване и въз-
становяване на кожата на лицето през нощта.
Натуралното розово масло успокоява и предпазва кожата от 
възпаления. Укрепва клетъчните стени, освежава и подхранва 
кожата на лицето. Coenzyme Q10 стимулира обновяването на 
клетките, подобрява еластичността на кожата и видимо нама-
лява дълбочината на бръчките. Витамин Е предпазва клетките 
от разрушителната сила на свободните радикали, повишава 
защитните свойства на кожата и запазва естественото и фи-
зиологично равновесие.
Резултат: На сутринта кожата е свежа, гладка и еластична.

№ C1129

Крем за ръце „Роза” 
без консерванти, 75 мл. 
Активни съставки: натурално 
розово масло, Coenzyme Q10 и 
глицерин.
Действие: Хидратира и подобрява 
еластичността на кожата.
Натуралното розово масло успокоява 
и предпазва кожата от възпаления. Co-
enzyme Q10 стимулира обновяването 
на клетките, оставяйки кожата 
гладка и мека. Глицеринът омекотява 
и способства задържането на влага.
Резултат: Кожата е хидратирана и 
защитена през целия ден.

№ C1127
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СЕРИЯ „РОЗА ДАМАСЦЕНА” СЕРИЯ „РОЗА ДАМАСЦЕНА”

№ PR1030
Безалкохолен парфюм 
„Роза”, 8мл.
Свеж, завладяващ аромат на 
българска маслодайна роза, 
обогатен с розово масло.

Шампоан „РОЗА“ – с розово 
масло и Д-пантенол, 250 мл. 
Комбинацията от натурално 
розово масло и Д-пантенол, 
освежава, хидратира и придава на 
косата лекота и блясък. Тя отново 
е мека, гладка и красива. Подходящ 
от нормална до суха коса..

Душ-гел „РОЗА“ – с розово 
масло и Д-пантенол, 250 мл.
Специално разработена формула 
с омайващ аромат на българска 
маслодайна роза. Измива нежно 
кожата и я оставя приятно уханна 
и освежена. Натуралното розово 
масло успокоява и предпазва 
от възпаления, а Д-пантенола 
хидратира и омекотява. 

Българска Розова 
Вода натурална – Rosa 
Damascena, спрей 200 мл.
Натурален продукт, 
получен чрез дестилация на 
цветовете на Казанлъшка 
маслодайна роза /Rosa 
Damascena Mill/. Успокоява, 
овлажнява и освежава кожата.

№ C1263 № C1264 № RW1267

Мицеларна почистваща 
вода, 200мл.
Нежно отстранява грима и 
замърсяванията от лицето 
и очите оставяйки кожата 
идеално чиста. Комбинацията 
от натурална розова вода от 
Роза Дамасцена и Д-пантенол 
успокоява, овлажнява и 
освежава кожата. Без парфюм, 
алкохол и парабени. Подходяща 
за чувствителна кожа.

№ MW1298

№ P1122

О де парфюм „Роза”, 12мл. 

№ P1150

О де парфюм „Роза”, 35мл. 

№ P1225

О де парфюм „Роза”, 8мл.

Свеж, завладяващ аромат на българска маслодайна роза, обогатен с розово масло.
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Балсам за устни „Роза”, 5мл.
Активни съставки: розов конкрет, 
бадемово масло и вит. Е
Действие: Възстановява напукани 
и разранени устни, изложени на 
неблагоприятни атмосферни условия 
и ги запазва меки и гладки за по-дълго 
време.

№ LB1011
Балсам за устни „Роза и 
Ванилия”, 5мл.
Активни съставки: бадемово 
масло и вит.Е
Действие: Помага устните да 
запазят естествената си гладкост 
и еластичност.
Надеждно ги предпазва от 
изсушаване при студено време и 
сух въздух.

№ LB1012

№ SET 1029

Натурален комплект „Роза” -
сол за вана, есенция и сух розов 
цвят
Съдържа ароматна сол за вана „Роза” - 100гр., 
есенция „Роза” и сух розов цвят, ръчно набран 
от градините край гр. Казанлък.

№ SET 1027

Натурален комплект „Роза” – 
глицеринов сапун, есенция и сух 
розов цвят
Съдържа натурален глицеринов сапун „Роза” , 
есенция „Роза” и сух розов цвят, ръчно набран 
от градините край гр. Казанлък.

№ SET 1028

Натурален коплект „Роза – крем 
сапун, есенция и сух розов цвят
Съдържа натурален крем сапун „Роза” , 
есенция „Роза” и сух розов цвят, ръчно 
набран от градините край гр. Казанлък.

СЕРИЯ „РОЗА ДАМАСЦЕНА”

№ S1014

Натурален крем 
сапун  „Роза”, 40гр.

№ S1077

Натурален крем
сапун „Розов цвят”, 20гр. 

№ S1016

Натурален крем
сапун „Розов цвят”, 40гр.

№ S1013

Натурален глицеринов 
сапун  „Роза”, 40гр.

№ S1015

Натурален глицеринов 
сапун „Розов цвят”, 40гр. 

№ S1076

Натурален глицеринов 
сапун „Розов цвят”, 20гр. 

Натурален Глицеринов Сапун „РОЗА”, 60гр.
/с розова вода и сух розов цвят/
Носи уханието на българска маслодайна роза.

    
 

№ S1269
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СЕРИЯ „РОЗА ДАМАСЦЕНА”СЕРИЯ „РОЗА ДАМАСЦЕНА”

Натурален крем 
сапун „Сърце от Долината 
на розите”, 85гр 

№ S1020

Натурален крем
сапун „Розова градина”, 85гр. 

№ S1039№ S1019

Натурален глицеринов 
сапун „Сърце от Долината 
на розите”, 85гр. 

№ SC1091 № SC1092

Комплект Натурални 
Глицеринови сапуни 
„Розова Градина” и „Сърце от 
Долината на Розите”, 3x20гр. 

Натурален глицеринов 
сапун „Розова градина” – 
нарязан на парчета 

№ S1065

Натурален глицеринов 
сапун „Роза” – нарязан 
на парчета 

№ S1066

Натурален глицеринов сапун 
„Розова градина”, 1.5кг.
Декориран с красиви бели рози 
от крем сапун.

№ S1065

Натурален глицеринов 
сапун „Роза”, 1.5кг. 
Декориран със сух розов цвят 
от българска маслодайна роза.

№ S1066

Пилинг сапун-гъба 
„Роза”, 80гр.
Носи уханието на 
българска маслодайна 
роза.

№ PSS1140
Пилинг сапун-гъба 
„Роза”, 65гр.
Носи уханието на 
българска маслодайна 
роза.

№ PSS1160
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СЕРИЯ „РОЗА ДАМАСЦЕНА”

 

№ 1072

Сух розов цвят, 20 гр., 
Сух розов цвят, ръчно набран от 
градините край гр. Казанлък.

№ BS1007
Ароматни соли за вана 
„Роза”- плик, 250гр. 
Натурален продукт, съдържащ 
соли от Черно море, етерично 
масло и растителен екстракт 
от българска маслодайна роза. 
Солите имат подмладяващ 
ефект върху целия организъм и 
възстановяват хармонията в 
него. Те са силен афродизиак  - 
стимулатор на сексуалната 
активност.

Ароматни соли за вана
„Роза”- плик, 100гр.
Натурален продукт, съдържащ 
соли от Черно море, етерично 
масло и растителен екстракт от 
българска маслодайна роза. Солите 
имат подмладяващ ефект върху 
целия организъм и възстановяват 
хармонията в него. Те са силен 
афродизиак - стимулатор на 
сексуалната активност.

№ BS1106

№ 1141

Сух розов цвят, 7гр., 
Сух розов цвят, ръчно 
набран от градините край 
гр. Казанлък.

Ароматни перли 
„Роза”, 50гр.  
Ароматни перли, 
носещи уханието на 
българска маслодайна 
роза. Подходящи за 
малки помещения като 
баня,гардероб, шкафове, 
куфари, автомобили и др.

№ FP1085
№ AF1153

Ароматизатор за автомобил 
„Роза”, 5мл.  
Свеж, завладяващ аромат на българска 
маслодайна роза.

Дървен освежител за 
въздух “Роза”. 
Свеж, завладяващ аромат на 
българска маслодайна роза, 
обогатен с розово масло.

№ AF 1210

№ SET 1284

Комплект “Роза” в кутия 
Съдържа: крем за ръце, глицеринов сапун, шампоан.

Комплект “Роза” в кутия 
Съдържа: крем за ръце, глицеринов сапун, душ гел.

6



СЕРИЯ „РОЗА ДАМАСЦЕНА” СЕРИЯ „БЯЛА РОЗА”

Хидратиращ дневен крем за лице „Бяла Роза и 
Маслина” без парабени, 50мл.
Активни съставки: натурално розово масло, маслиново масло 
и витамин Е .
Действие: Специална формула с аромат на българска бяла 
маслодайна роза. Подобрява общото състояние на кожата, 
като я прави по-мека, гладка и еластична. Натуралното 
розово масло успокоява и предпазва кожата от възпаления. 
Маслото от маслина хидратира и стимулира регенерирането 
на епидермиса. Съдържа силни антиоксиданти и заедно с 
включения в състава витамин Е предпазват по естествен 
начин кожата от вредното действие на свободните радикали, 
подобряват микроциркулацията и забавят признаците на 
стареене. Подходящ за суха и чувствителна кожа.
Резултат: Кожата е хидратирана и защитена през целия ден.

Хидратиращ нощен крем за лице „Бяла Роза и 
Маслина” без парабени, 50мл.
Активни съставки: натурално розово масло, маслиново масло 
и витамин Е .
Действие: Специална формула с аромат на българска бяла 
маслодайна роза. Подобрява общото състояние на кожата, 
като я прави по-мека, гладка и еластична. Натуралното 
розово масло успокоява и предпазва кожата от възпаления. 
Маслото от маслина хидратира и стимулира регенерирането 
на епидермиса. Съдържа силни антиоксиданти и заедно с 
включения в състава витамин Е предпазват по естествен 
начин кожата от вредното действие на свободните радикали, 
подобряват микроциркулацията и забавят признаците на 
стареене. Подходящ за суха и чувствителна кожа.
Резултат: На сутринта кожата е свежа, гладка и еластична.

№ С1175 № С1176

Хидратиращ лосион за тяло„Бяла Роза и Маслина” без парабени, 200мл.
Активни съставки: Активни съставки: натурално розово масло, маслиново масло и 
витамин Е .
Действие: Специална формула с аромат на българска бяла маслодайна роза. Подобрява 
общото състояние на кожата, като я прави по-мека, гладка и еластична. 
Натуралното розово масло успокоява и предпазва кожата от възпаления. Маслото 
от маслина хидратира и стимулира регенерирането на епидермиса. Съдържа силни 
антиоксиданти и заедно с включения в състава витамин Е предпазват по естествен начин 
кожата от вредното действие на свободните радикали, подобряват микроциркулацията и 
забавят признаците на стареене. Подходящ за суха и чувствителна кожа.
Резултат: Кожата е хидратирана и защитена през целия ден.

№ С1208

Хидратиращ крем за ръце „Бяла Роза и Маслина”
без парабени, 75мл.
Активни съставки: натурално розово масло, маслиново масло и витамин Е .
Действие: Специална формула с аромат на българска бяла маслодайна роза. Подобрява 
общото състояние на кожата, като я прави по-мека, гладка и еластична. Натуралното 
розово масло успокоява и предпазва кожата от възпаления. Маслото от маслина 
хидратира и стимулира регенерирането на епидермиса. Съдържа силни антиоксиданти и 
заедно с включения в състава витамин Е предпазват по естествен начин кожата от 
вредното действие на свободните радикали, подобряват микроциркулацията и забавят 
признаците на стареене. Подходящ за суха и чувствителна кожа.
Резултат: Кожата е хидратирана и защитена през целия ден.

№ С1177
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СЕРИЯ „БЯЛА РОЗА”

Безалкохолен парфюм 
„Роза” бяла, 8 мл.
Свеж, завладяващ аромат на 
българска бяла масло-дайна 
роза, обогатен с розово 
масло, нотки на мускус, 
плодове и зеленина.

№ P1119

Масло за вана и масаж 
„Роза” – бяла, 50мл. 
Активни съставки: 
българско етерично масло 
от бяла маслодайна роза и 
растителни масла от сладък 
бадем и маслина.
Действие: Има подмладяващ 
ефект върху целия организъм 
и възстановява хармонията 
в него.

№ MO1138

Българска Розова Вода 
натурална – Rosa Alba, 
спрей 200мл
Натурален продукт, 
получен чрез дестилация на 
цветовете на Казанлъшка 
бяла маслодайна роза /Rosa 
Alba/. Успокоява, овлажнява и 
освежава кожата.

Шампоан „БЯЛА РОЗА И 
МАСЛИНА“ – с розово и 
маслиново масла,  250мл
Комбинацията от натурално 
розово масло, масло от маслина и 
Д-пантенол, овлажнява, заздравява 
и възстановява естествената 
мекота на косата. Тя отново е 
жизнена, бляскава и еластична. 
Подходящ от нормална до суха 
коса. 

Душ-гел „БЯЛА РОЗА И 
МАСЛИНА“ – с розово и 
маслиново масла,  250мл.
Специално разработена формула 
с аромат на българска бяла 
маслодайна роза. Натуралното 
розово масло успокоява и 
предпазва кожата от възпаления. 
Маслото от маслина стимулира 
регенерирането на епидермиса, 
а Д-пантенола хидратира и 
омекотява. 

№ C1265 № C1266 № RW1235

О де парфюм „Роза” – бяла, 12мл. 

№ P1151

О де парфюм „Роза” – бяла, 35мл. 

№ P1226

О де парфюм „Роза” бяла, 8 мл.

№ P1123

Свеж, завладяващ аромат на българска бяла маслодайна роза, обогатен с розово масло, нотки на мускус, плодове и зеленина.
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СЕРИЯ „БЯЛА РОЗА” СЕРИЯ „БЯЛА РОЗА”

№ SET 1029Р 

№ 1282 

№ 1281 

№ 1278
№ 1277 

Соли за вана „Бяла Роза и Маслина“, 250гр./
Соли за вана „Бяла Роза и Маслина“, 100гр.
Натурален продукт носещ уханието на българска бяла маслодайна 
роза. Съдържа сол от Черно море, етерично масло и растителен 
екстракт от българска маслодайна роза и натурално растително 
масло от маслина. Солите имат подмладяващ ефект върху целия 
организъм и възстановяват хармонията в него. Маслото от 
маслина омекотява и предпазва кожата от изсушаване.

Натурален сух розов 
цвят “Роза Алба”, 20 гр.

Натурален сух розов 
цвят “Роза Алба”, 7 гр.

Комплект “Бяла роза и маслина”
Съдържа соли за вана, есенция, сух розов цвят

Освежител за автомобил „Роза” – 
бяла, 5мл.  
Свеж, завладяващ аромат на българска бяла 
маслодайна роза.

№ AF1154

Ароматни перли 
„Роза”- бяла, 
50гр. 
Носят уханието 
на българска бяла 
маслодайна роза. 
Подходящи за малки 
помещения като баня, 
гардероб, шкафове, 
куфари, автомобили 
и др.

№ FP1206 
№ AF 1211

Дървен освежител за въздух 
“Бяла Роза”. 
Свеж, завладяващ аромат на българска 
бяла маслодайна роза, обогатен с 
розово масло, нотки на мускус, плодове 
и зеленина. 
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СЕРИЯ „БЯЛА РОЗА”

Пилинг сапун-гъба „Роза” – бяла, 80гр. 
Носи уханието на българска бяла маслодайна роза, 
обогатено с нотки на мускус, плодове и зеленина.

№ PSS1141

Пилинг сапун-гъба „Роза”- 
бяла, 65гр. 
Носи уханието на българска бяла 
маслодайна роза, обогатено с нотки 
на мускус, плодове и зеленина.

№ PSS1161

Натурален Глицеринов Сапун „БЯЛА РОЗА И 
МАСЛИНА” , 60гр
/с розова вода, маслиново масло и сух розов цвят/, 60гр.
Носи уханието на българска бяла маслодайна роза. 
Маслиновото масло омекотява и предпазва кожата 
от изсушаване.                           

 

№ S1268

№ SET 1285 

Комплект “Бяла роза и маслина” в кутия
Съдържа крем за ръце, глицеринов сапун, шампуан.

Комплект “Бяла роза и маслина” в кутия
Съдържа крем за ръце, глицеринов сапун,  душ гел.
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СЕРИЯ „БЯЛА РОЗА” СЕРИЯ „ЧЕРВЕНА РОЗА”

№ PSS1142

Пилинг сапун-гъба „Роза” – 
червена, 80гр. 
Носи уханието на българска 
маслодайна роза, обогатено с нотки 
на мускус, ванилия и жасмин.

О де парфюм „Роза” червена, 8 мл.

№ P1124

Безалкохолен парфюм 
„Роза” червена, 8 мл.
Чувствен, завладяващ аромат 
на българска маслодайна роза, 
обогатен с розово масло, мускус 
и ванилия.

№ PR1120

О де парфюм „Роза” – червена, 12мл. 

№ P1152

Ароматизатор за 
автомобил „Роза” – 
червена , 5мл. 
Чувствен, завладяващ 
аромат на българска 
маслодайна роза, мускус и 
ванилия.

№ AF1155№ AF 1212

Пилинг сапун-гъба 
„Чувствена Еротика”, 65гр. 
Носи уханието на българска 
маслодайна роза, обогатено с нотки 
на мускус, ванилия и жасмин.

№ PSS1162

Дървен освежител за въздух 
“Роза” - червена
Чувствен, завладяващ аромат на 
българска маслодайна роза, обогатен 
с розово масло, мускус и ванилия. 

Ароматни перли „Чувствена 
Еротика”, 50гр.  
Носят уханието на българска 
маслодайна роза, обогатено с нотки 
на мускус, ванилия и жасмин.

№ FP1090

О де парфюм „Роза” – червена, 35мл. 

№ P1227

Чувствен, завладяващ аромат на българска маслодайна роза, обогатен с розово масло, мускус и ванилия.

№ S1291

Натурален Глицеринов Сапун 
„РОЗА”, 60гр
Носи уханието на българска 
маслодайна роза, обогатено с нотки 
на мускус, ванилия и жасмин.
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СЕРИЯ „РОЗА” – ЗА МЪЖЕ

О де парфюм „Роза” за мъже, 8 мл.

№ P1125

№ PR1121

Безалкохолен парфюм 
„Роза” за мъже, 8 мл.
Свеж, завладяващ аромат на 
българска маслодайна роза, 
обогатен с розово масло, свежи 
шипрови и акватични нотки.

№ PSS1143

Пилинг сапун-гъба „Роза” – за 
мъже, 80гр. 
Носи уханието на българска маслодайна 
роза, обогатено със свежи шипрови и 
акватични ноти.

№ AF1156

Ароматизатор за 
автомобил „Роза” – за 
мъже, 5мл. 
Свеж, завладяващ аромат на 
българска маслодайна роза, 
обогатен с розово масло, 
свежи шипрови и акватични 
нотки.

Ароматни перли „Роза” – 
за мъже, 50гр.
Носят уханието на българска 
маслодайна роза, обогатено със 
свежи шипрови и акватични 
ноти. Подходящи за малки 
помещения като баня, гардероб, 
шкафове, куфари, автомобили 
и др.

№ FP1207

Пилинг сапун-гъба „Роза” - за 
мъже, 65гр.
Носи уханието на българска маслодайна 
роза, обогатено със свежи шипрови и 
акватични ноти.

№ PSS1163

№ AF 1213

Дървен освежител 
за въздух “РОЗА за 
мъже”.
Свеж, завладяващ аромат на 
българска маслодайна роза, 
обогатен с розово масло, 
свежи шипрови и акватични 
нотки. 

О де парфюм „Роза” за мъже, 35 мл.

№ P1228№ P1271

О де парфюм „Роза” за мъже, 12 мл.

Свеж, завладяващ аромат на българска маслодайна роза, обогатен с розово масло, свежи шипрови и акватични нотки.

Натурален Глицеринов Сапун 
„РОЗА” за мъже, 60гр. 
/с розова вода и сух розов цвят/
Носи уханието на българска маслодайна 
роза обогатен със свежи шипрови и 
акватични ноти.             

№ S1290

12



СЕРИЯ „РОЗА” – ЗА МЪЖЕ СЕРИЯ „РОЗА И АРГАН“

Възстановяващ дневен крем за лице „РОЗА и 
АРГАН” – с розово и арганово масла, 50мл. 
Активни съставки: натурално розово масло, арганово масло 
и витамин Е .
Действие: Мек, нежен крем за регенериране и подхранване. 
Възстановява жизнеността на кожата, като я прави по-
мека, гладка и еластична. Натуралното розово масло укрепва 
клетъчните стени, освежава и подхранва кожата на лицето. 
Аргановото масло стимулира регенерирането на епидермиса. 
Съдържа силни антиоксиданти и заедно с включения в състава 
витамин Е предпазват по естествен начин кожата от 
вредното действие на свободните радикали, подобряват 
микроциркулацията и забавят признаците на стареене. 
Подходящ за суха и чувствителна кожа.

Възстановяващ нощен крем за лице „РОЗА и 
АРГАН” – с розово и арганово масла, 50мл. 
Активни съставки: натурално розово масло, арганово масло 
и витамин Е .
Действие: Мек, нежен крем за дълбоко подхранване и 
регенериране на кожата на лицето през ноща. Възстановява 
жизнеността на кожата, като я прави по-мека, гладка и 
еластична. Натуралното розово масло укрепва клетъчните 
стени, освежава и подхранва кожата на лицето. Аргановото 
масло стимулира регенерирането на епидермиса. Съдържа силни 
антиоксиданти и заедно с включения в състава витамин Е 
предпазват по естествен начин кожата от вредното действие 
на свободните радикали, подобряват микроциркулацията 
и забавят признаците на стареене. Подходящ за суха и 
чувствителна кожа.

№ C1257 № C1258

Възстановяващ крем за ръце „РОЗА и АРГАН” – с 
розово и арганово масла, 75мл. 
Активни съставки: натурално розово масло, арганово масло 
и витамин Е .
Действие: Възстановява жизнеността на кожата, като я 
прави по-мека, гладка и еластична. Натуралното розово масло 
освежава, подхранва и предпазва кожата от възпаления. 
Аргановото масло стимулира регенерирането на епидермиса. 
Витамин Е повишава защитните свойства на кожата. 
Подходящ за суха и чувствителна кожа.

Възстановяващ лосион за тяло „РОЗА и АРГАН” – с 
розово и арганово масла, 200мл. 
Активни съставки: натурално розово масло, арганово масло 
и витамин Е .
Действие: Мек, нежен крем за регенериране и подхранване. 
Възстановява жизнеността на кожата, като я прави по-
мека, гладка и еластична. Натуралното розово масло укрепва 
клетъчните стени, освежава и подхранва кожата на лицето. 
Аргановото масло стимулира регенерирането на епидермиса. 
Съдържа силни антиоксиданти и заедно с включения в състава 
витамин Е предпазват по естествен начин кожата от 
вредното действие на свободните радикали, подобряват 
микроциркулацията и забавят признаците на стареене. 
Подходящ за суха и чувствителна кожа.

№ C1259 № C1260
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СЕРИЯ „РОЗА И АРГАН“

Възстановяващ Шампоан 
„РОЗА И АРГАН”- с розово и 
арганово масла, 250мл. 
Комбинацията от натурално 
розово масло, арганово масло и 
Д-пантенол, подхранва, овлажнява и 
възстановява увредената коса от 
корените до върха. Косата е отново 
жизнена, блестяща и красива. 
Подходящ за суха и увредена коса.

Възстановяващ Душ-Гел 
„РОЗА И АРГАН”- с розово и 
арганово масла, 250мл.
Комбинацията от натурално 
розово масло, арганово масло и 
Д-пантенол, подхранва, овлажнява 
и възстановява жизнеността на 
кожата оставяйки я копринено 
мека и изящна. Подходящ за суха и 
чувствителна  кожа.

№ C1262№ C1261 № МО 1273

Възстановяващо Масло за Вана и 
Масаж „РОЗА и АРГАН”- с етерично 
розово масло и арганово масло.
Комбинация от натурални растителни масла, 
етерично масло от българска маслодайна роза 
и натурално арганово масло. Има подмладяващ 
ефект върху целия организъм и възстановява 
хармонията в него. Натуралното розово 
масло крепва клетъчните стени, освежава 
и подхранва кожата. Аргановото масло 
възстановява жизнеността на кожата, като я 
прави по-мека, гладка и еластична.

№ PR1274
Безалкохолен парфюм 
„Роза и Арган“, 8мл.
Цветисто свеж, акватичен 
аромат с ноти на роза и арган.

О де парфюм „РОЗА И АРГАН” – 
с розово масло, 12мл. 

№ Р1272

О де парфюм „РОЗА И АРГАН” – 
с розово масло, 8мл. 

№ Р1287

Цветисто свеж, акватичен аромат с ноти на роза и арган.

О де парфюм „РОЗА И АРГАН” – 
с розово масло, 35мл. 

№ Р1289
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СЕРИЯ „РОЗА И АРГАН“ СЕРИЯ „РОЗА И АРГАН“

Натурален Глицеринов Сапун 
„РОЗА И АРГАН” , 60гр.  /с розова 
вода, арганово масло и сух розов 
цвят/
Аргановото масло и водата от Роза 
Дамасцена омекотяват и предпазват 
кожата от изсушаване. Подходящ за суха 
и чувствителна кожа.

№ S1270

Пилинг сапун-гъба „Арган“, 80гр. 
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Аргановото масло и водата от Роза 
Дамасцена омекотяват и предпазват 
кожата от изсушаване. Подходящ за всеки 
тип кожа.

Пилинг сапун-гъба „Роза и 
Арган“, 65гр. 
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Аргановото масло и водата от Роза 
Дамасцена омекотяват и предпазват 
кожата от изсушаване. Подходящ за 
всеки тип кожа.

№ PSS1243 № PSS1248

Освежител за кола „Роза и 
Арган“
Цветисто свеж, акватичен аромат с 
ноти на роза и арган.

№ AF 1288

Соли за вана „Роза и Арган“, 
250гр.
Натурален продукт, съдържащ сол 
от Черно море, етерично масло и 
растителен екстракт от българска 
маслодайна роза и натурално 
растително масло от арган. Солите 
имат подмладяващ ефект върху 
целия организъм и възстановяват 
хармонията в него. Аргановото 
масло омекотява и предпазва 
кожата от изсушаване.

№ BS 1276
№ BS 1275

Соли за вана „Роза и Арган“, 
100гр.
Натурален продукт, съдържащ сол 
от Черно море, етерично масло и 
растителен екстракт от българска 
маслодайна роза и натурално 
растително масло от арган. Солите 
имат подмладяващ ефект върху 
целия организъм и възстановяват 
хармонията в него. Аргановото 
масло омекотява и предпазва 
кожата от изсушаване.

№ SET1286 

Ароматни перли „Роза и 
Арган“, 50гр.
Свеж, завладяващ аромат на българска 
бяла маслодайна роза, с ноти на арган. 
Подходящи за малки помещения като 
баня, гардероб, шкафове, куфари, 
автомобили и др.

№ FP1283

Комплект “Роза и Арган” в кутия
Съдържа крем за ръце, глицеринов сапун, шампуан 
или душ гел.
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СЕРИЯ “ЛАВАНДУЛА”

Лавандулова вода, 50 мл
Активни съставки: Натурален продукт, 
получен чрез дестилация на съцветия от 
Lavandula vera.
Действие: тонизира и поддържа свежия вид 
на кожата, успокоява при слънчево изгаряне 
и ухапване от насекоми, подходяща за всеки 
тип кожа.

№ LW1118 № MO1115

Масло за вана и масаж 
„Лавандула”, 50 мл.
Активни съставки: натурално етерично масло 
от лавандула и растителни масла от сладък 
бадем и маслина.
Действие: Има силно изразено релаксиращо, 
антистресово и антисептично действие. 
Подходящо при умствена и физическа преумора. 
За здрав и спокоен сън.

№ P1126

О де парфюм 
„Лавандула”, 8 мл. 

№ PR1117

Безалкохолен парфюм 
„Лавандула”, 8 мл. 

Силен и завладяващ фужерен мирис с 
ноти на ароматични треви, цитруси 
и дървесни нюанси. Обогатен с 
етерично масло от лавандула.

Силен и завладяващ фужерен мирис с 
ноти на ароматични треви, цитруси 
и дървесни нюанси. Обогатен с 
етерично масло от лавандула.
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СЕРИЯ “ЛАВАНДУЛА”

№ BS1008

Ароматни соли за вана 
„Лавандула” плик, 250гр. 
Активни съставки: морска сол, 
етерично масло и растителен 
екстракт от лавандула
Действие: Релаксиращо, 
антистресово и антисептично 
действие.

№ FP1086

Ароматни перли 
„Лавандула”, 50гр.  
Нежно, сладостно ухание 
на лавандулово поле. 
Предпазва от молци.

№ PSS1144

Пилинг сапун-гъба 
„Лавандула” , 80гр. 
Носи уханието на българска 
лавандула.

№ S1136 № S1136

Натурален глицеринов сапун „Лавандула”
със сух лавандулов цвят, 1.5 кг 
Активни съставки: глицерин и етерично масло от 
лавандула.
Действие: Успокоява и възстановява при умствена 
и физическа преумора.

Натурален глицеринов сапун „Лавандула”
със сух лавандулов цвят - нарязян 
Активни съставки:  глицерин и етерично масло от 
лавандула.
Действие: Успокоява и възстановява при умствена 
и физическа преумора.

№ AF1157

Ароматизатор за 
автомобил „Лавандула”, 5мл. 
Нежно, сладостно ухание на 
лавандулово поле.

№ PSS1164

Пилинг сапун-гъба 
„Релаксиращ Комфорт”, 65гр.
Носи уханието на българска лавандула 
и хвойна.

№ S1297

Натурален Глицеринов сапун „ЛАВАНДУЛА” 
/с етерично масло от лавандула/    
Успокоява и възстановява при умствена и физическа 
преумора. 

Ароматни соли за вана 
„Лавандула” плик, 100гр. 
Активни съставки: морска сол, 
етерично масло и растителен 
екстракт от лавандула
Действие: Релаксиращо, 
антистресово и антисептично 
действие.

№ BS 1279
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САПУНИ
№ S1076

Натурален глицеринов 
сапун „Розов цвят”, 20гр. 

№ S1019

Натурален глицеринов 
сапун „Сърце от Долината 
на розите”, 85гр.

№ S1040

Натурален крем сапун 
„Дива градина”, 85гр.
С мирис на ароматични 
треви, дървесни ноти и 
лавандула.

Натурален крем
сапун „Розова градина”, 85гр.

№ S1039

Натурален крем 
сапун „Сърце от Долината 
на розите”, 85гр. 

№ S1020

№ S1077

Натурален крем
сапун „Розов цвят” , 20гр.

№ S1014

Натурален крем 
сапун  „Роза”, 40гр.

№ S1016

Натурален крем
сапун „Розов цвят”, 40гр.

№ S1013

Натурален глицеринов 
сапун  „Роза”, 40гр.

№ S1015

Натурален глицеринов 
сапун „Розов цвят”, 40гр. 

№ SC1094

Комплект Натурални Глицеринови 
Сапуни – „Морски Свят”, 3x20гр.  

№ SC1093

Комплект Натурални Глицеринови 
Сапуни – „Цветен Свят”, 3x20гр. 

№ SC1091

Комплект Натурални Глицеринови 
сапуни 
„Розова Градина” и
„Сърце от Долината на Розите”, 
3x20гр.

№ SC1092
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Натурален глицеринов сапун 
„РОЗА”, 60гр.
/с розова вода и сух розов цвят/
Носи уханието на българска маслодайна 
роза.

    
 

№ S1269

Натурален глицеринов сапун  
„РОЗА” за мъже, 60гр. 
/с розова вода и сух розов цвят/
Носи уханието на българска маслодайна 
роза обогатен със свежи шипрови и 
акватични ноти.             

№ S1290

№ S1291

Натурален глицеринов сапун 
„РОЗА”, 60гр
Носи уханието на българска 
маслодайна роза, обогатено с нотки на 
мускус, ванилия и жасмин.

Натурален глицеринов сапун  
„Passion Rose”, 60гр.   
/с розова вода и сух розов цвят/
Сладък нектар от цветя роза, портокалов 
цвят, жасмин и гардения, малина, патчули, 
мед, амбра.

Натурален глицеринов сапун  
„Mademoiselle Rose”, 60гр.  
/с розова вода и сух розов цвят/
Сапун със свежо ориенталски мирис с ноти 
на роза и жасмин.

Натурален глицеринов сапун  
„Elegant Rose”, 60гр.   
/с розова вода и сух розов цвят/
Сапун с аромат на роза, жасмин, 
карамфил, момина сълза, кедър, тонка, 
мускус, сантал.  

№ S1296 № S1294№ S1295

№ S1292

Натурален глицеринов сапун 
„Pleasure Rose“, 60гр. 
/с розова вода и сух розов цвят/
Сапун със свеж мирис на цветя след дъжд, 
смес на роза, лилии, божури и жасмин

Натурален глицеринов сапун 
„Angel Rose”, 60гр.  
/с розова вода и сух розов цвят/
Сапун с аромат на рози, шоколад, карамел, 
мед, ванилия и дървесни ноти.

№ S1293

Натурален глицеринов сапун 
„РОЗА И АРГАН”, 60гр.  
/с розова вода, арганово масло и сух розов цвят/
Аргановото масло и водата от Роза 
Дамасцена омекотяват и предпазват 
кожата от изсушаване. Подходящ за суха и 
чувствителна кожа.

№ S1270

Натурален глицеринов сапун  
„ЛАВАНДУЛА”, 60гр. 
/с етерично масло от лавандула/    
Успокоява и възстановява при умствена 
и физическа преумора. 

№ S1297

Натурален глицеринов сапун 
„БЯЛА РОЗА И МАСЛИНА”, 60гр
/с розова вода, маслиново масло и сух розов цвят/ 
Носи уханието на българска бяла маслодайна 
роза. Маслиновото масло омекотява и 
предпазва кожата от изсушаване. 

№ S1268
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Натурални глицеринови сапуни 

нарязани на парчета 

Натурални глицеринови сапуни 
с тегло 1.5кг.

Натурален глицеринов 
сапун „ Мента и Лимонена 
трева”
Активни съставки: глицерин и 
етерични масла от мента и лимон. 
Действие: Антисептичен сапун с 
охлаждащо и освежаващо действие. 
Декориран със сухи листа от 
мента.

№ S1068

№ S1069

Натурален глицеринов 
сапун „ Манго, Портокал 
и Папая”
Активни съставки: глицерин 
и етерично масло от портокал. 
Действие: Екзотичен коктейл 
от плодови аромати. Тонизира и 
ободрява. Подходящ за мазна кожа.

САПУНИ

Натурален глицеринов сапун 
„Розова градина” 
Активни съставки: глицерин и 
натурална розова вода
Действие: Нежно измива кожата и я 
предпазва от изсушаване. Декориран 
с красиви бели рози.

№ S1065

Натурален глицеринов 
сапун „Роза” 
Активни съставки: глицерин и 
натурална розова вода
Действие: Нежно измива кожата 
и я предпазва от изсушаване. 
Декориран със сух розов цвят от 
българска маслодайна роза.

№ S1066

№ S1067
Натурален глицеринов 
сапун „ Море” 
Активни съставки: глицерин 
и етерични масла от лимон и 
портокал. Действие: Завладяващ 
морско-акватичен аромат. 
Освежава, тонизира и предпазва 
кожата от изсушаване.
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№ S1070 Натурален глицеринов сапун 
„Фрезия, Жасмин и Ябълка”
Активни съставки: глицерин и 
етерични масла от лимон и портокал. 
Действие: Цветисто - плодово ухание. 
Нежно измива кожата и я предпазва от 
изсушаване.

№ S1073 Натурален глицеринов сапун 
„Свежа Енергия”
Активни съставки: глицерин и 
етерични масла от лимон и портокал. 
Действие: Ароматен коктейл на 
свежи цитрусови плодове. Енергизира и 
тонизира.

№ S1136 Натурален глицеринов 
сапун „Лавандула” със сух 
лавандулов цвят 
Активни съставки: глицерин 
и етерично масло от лавандула. 
Действие: Успокоява и възстановява 
при умствена и физическа преумора.

№ S1074

Натурален глицеринов сапун 
„Чувствена Еротика”
Активни съставки: глицерин и 
натурална розова вода. Действие: 
Нежно измива кожата и я предпазва 
от изсушаване. С чувствено 
ухание на роза, ванилия и жасмин. 
Афродизиак.

Натурален глицеринов 
сапун „Релаксиращ 
Комфорт”
Активни съставки: глицерин 
и етерични масла от хвойна и 
лавандула. Действие: Цветисто-
плодово ухание. Успокоява и 
възстановява при умствена и 
физическа преумора.

№ S1075
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Пилинг сапун-гъба „Роза”, 80гр. 
Сапун носещ уханието на българска 
маслодайна роза.

№ PSS1140

Пилинг сапун-гъба „Роза” – бяла, 80гр.  
Сапун носещ уханието на българска бяла 
маслодайна роза обогатен с нотки на мускус, 
плодове и зеленина. 

№ PSS1141

Пилинг сапун-гъба „Роза” – червена, 
80гр.  
Сапун носещ уханието на българска маслодайна 
роза обогатен с нотки на мускус, ванилия и 
жасмин.

№ PSS1142

Пилинг сапун-гъба „Роза” – 
за мъже, 80гр.  
Сапун носещ уханието на българска 
маслодайна роза обогатен със свежи 
шипрови и акватични нотки..

№ PSS1143

Пилинг сапун – гъба „Лавандула”, 
80гр.  
Сапун носещ уханието на българска 
лавандула.

№ PSS1144

Пилинг сапун – гъба „Антицелулит”, 80гр.  
Съдържа специално подбрана комбинация от 
натурални етерични масла (хвойна, розмарин и бял 
бор) с доказано антицелулитно, противовъзпалително 
и антибактериално действие.

№ PSS1145

Пилинг сапун – гъба „Черно 
Море”, 80гр.  
Сапун със завладяващ морско-
акватичен аромат.

№ PSS1146

Пилинг сапун – гъба „Екзотичен 
живот”, 80гр. 
Екзотичен плодов коктейл от манго, 
пъпеш и папая.

№ PSS1148

Пилинг сапун – гъба „Бадемово 
мляко”, 80гр.  
Нежен, успокояващ млечен коктейл с 
бадемово масло.

№ PSS1147

Пилинг сапун – гъба „Зелена 
гора”, 80гр.  
Сапун със свеж, тонизиращ аромат на 
борова гора.

№ PSS1149

Пилинг сапун - гъба
Натурални сапуни на глицеринова основа с разнообразни 
аромати и високо съдържание на растителни масла. 
Съчетанието на гъба и сапун в едно, осигурява нежен масаж 
на вашата кожа и удобство в банята.

САПУНИ
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Пилинг сапун – гъба „Angel 
Rose”, 80гр. 
С аромат на рози, шоколад, карамел, мед, 
ванилия и дървесни ноти.
За чувствителна кожа.

№ PSS1196

Пилинг сапун – гъба „Mademoi-
selle Rose”, 80гр. 
Cвежо ориенталски мирис с ноти на 
роза и жасмин.
За чувствителна кожа.

№ PSS1198

Пилинг сапун – гъба „Passion 
Rose”, 80гр. 
Сладък нектар от цветя: роза, 
портокалов цвят, жасмин и гардения, 
допълнен с малина, патчули, мед и амбра.
За чувствителна кожа.

№ PSS1200№ PSS1199

№ PSS1197

№ PSS1219

Пилинг сапун – гъба „Pleasure 
Rose”, 80гр. 
Свеж мирис на цветя след дъжд, смес на 
роза, лилии, божур и жасмин.
За чувствителна кожа.

Пилинг сапун – гъба „Elegant Rose”, 80гр. 
С аромат на роза, жасмин, карамфил, момина сълза, 
кедър, тонка, мускус и сантал.
За чувствителна кожа.

Пилинг сапун – гъба „Шоколад и 
Ванилия”, 80гр. 
Нежен, чувствен аромат на шоколад и 
ванилия.
За чувствителна кожа.

Пилинг сапун-гъба „Арган“, 80гр. 
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Аргановото масло и водата от Роза Дамасцена 
омекотяват и предпазват кожата от 
изсушаване. Подходящ за всеки тип кожа.

Пилинг сапун-гъба „Круша“, 80гр
Сапун с бадемово масло и аромат на круша. Нежно 
масажира, освежава и тонизира. Бадемовото масло 
омекотява и предпазва кожата от изсушаване. 
Подходящ за всеки тип кожа.

Пилинг сапун-гъба „Маслина“, 80гр. 
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Маслиновото масло омекотява и предпазва 
кожата от изсушаване. Подходящ за всеки 
тип кожа.

Пилинг сапун-гъба „Невен“, 80гр. 
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Екстракта от Невен омекотява и 
предпазва кожата от изсушаване. 
Подходящ за всеки тип кожа.

Пилинг сапун-гъба  „Маракуя и Акай Бери“, 
80гр. 
Екзотичен плодов аромат на маракуя и акай бери. Нежно 
масажира, освежава и тонизира. Глицеринът предпазва 
кожата от изсушаване. Подходящ за всеки тип кожа.

Пилинг сапун-гъба „Червено 
Вино“, 80гр. 
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Маслото от гроздови семки омекотява 
и предпазва кожата от изсушаване. 
Подходящ за всеки тип кожа.

№ PSS1243 № PSS1240 № PSS1244

№ PSS1253 № PSS1242 № PSS1255
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№ PSS1160

Пилинг сапун – гъба „Роза”, 65гр. 
Носи уханието на българска маслодайна 
роза.

Пилинг сапун-гъба „Роза” – бяла, 65гр. 
Носи уханието на българска бяла маслодайна 
роза, обогатено с нотки на мускус, плодове и 
зеленина.

Пилинг сапун “Чувствена 
еротика”, 65гр. 
Носи уханието на българска маслодайна 
роза, обогатено с нотки на мускус, 
ванилия и жасмин.

№ PSS1161 № PSS1162

№ PSS1163 № PSS1164 № PSS1165

Пилинг сапун-гъба „Роза” – 
за мъже, 65гр. 
Носи уханието на българска маслодайна роза, 
обогатено със свежи шипрови и акватични 
ноти.

Пилинг сапун “Релакс 
комфорт”, 65гр. 
Носи уханието на българска 
лавандула и хвойна.

Пилинг сапун – гъба „Антицелулит”, 65гр. 
Съдържа специално подбрана комбинация от 
натурални етерични масла (хвойна, розмарин 
и бял бор) с доказано антицелулитно, 
противовъзпалително и антибактериално 
действие.

Пилинг сапун-гъба „Алое Вера“, 80гр. 
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Екстракта от Алое Вера  хидратира и предпазва 
кожата от изсушаване. Подходящ за всеки тип 
кожа.

Пилинг сапун-гъба „Ягода и Къпина“, 80гр
Изкушаващ аромат на сладка ягода и сочна къпина. 
Нежно масажира, освежава и тонизира. Глицеринът 
предпазва кожата от изсушаване. Подходящ за 
всеки тип кожа.

№ PSS1251 № PSS1241
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№ PSS1166

Пилинг сапун – гъба „Черно 
Море”, 65гр. 
Завладяващ морско-акватичен 
аромат.

Пилинг сапун – гъба 
„Екзотичен живот”, 65гр. 
Екзотичен плодов коктейл от 
манго, пъпеш и папая.

№ PSS1167 № PSS1168

Пилинг сапун – гъба „Свежа 
енергия”, 65гр. 
С аромат на цитрусови плодове.

№ PSS1191

Пилинг сапун – гъба „Angel 
Rose”, 65гр. 
С аромат на рози, шоколад, 
карамел, мед, ванилия и дървесни 
ноти.

№ PSS1193

Пилинг сапун – гъба „Made-
moiselle Rose”, 65гр. 
Свежо ориенталски мирис с ноти на 
роза и жасмин.

Пилинг сапун – гъба „Мента и 
лимонена трева”, 65гр. 
Свеж аромат на мента и лимон

№ PSS1169

№ PSS1195

Пилинг сапун – гъба „Passion 
Rose”, 65гр. 
Сладък нектар от цветя: роза, 
портокалов цвят, жасмин и гардения, 
допълнен с малина, патчули, мед и 
амбра.

Пилинг сапун – гъба „Pleasure 
Rose”, 65гр. 
Свеж мирис на цветя след дъжд, смес 
на роза, лилии, божур и жасмин.

Пилинг сапун – гъба „Elegant 
Rose”, 65гр. 
С аромат на роза, жасмин, карамфил, 
момина сълза, кедър, тонка, мускус и 
сантал.

№ PSS1194

№ PSS1220

Пилинг сапун – гъба „Шоколад и 
Ванилия”, 65гр.
Нежен, чувствен аромат на шоколад и 
ванилия.

№ PSS1192

№ PSS1245 № PSS1252

Пилинг сапун-гъба „Круша“, 65гр.
Сапун с бадемово масло и аромат на круша. Нежно 
масажира, освежава и тонизира. Бадемовото масло 
омекотява и предпазва кожата от изсушаване. 
Подходящ за всеки тип кожа.

Пилинг сапун-гъба „Невен“, 65гр.
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Екстракта от Невен омекотява и 
предпазва кожата от изсушаване. 
Подходящ за всеки тип кожа.
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Пилинг сапун-гъба „Маслина“, 65гр.
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Маслиновото масло омекотява и предпазва 
кожата от изсушаване. Подходящ за всеки 
тип кожа.

№ PSS1249

Пилинг сапун-гъба „Червено 
Вино“, 65гр.
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Маслото от гроздови семки омекотява 
и предпазва кожата от изсушаване. 
Подходящ за всеки тип кожа.

№ PSS1254

Пилинг сапун-гъба „Арган“, 65гр.
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Аргановото масло и водата от Роза Дамасцена 
омекотяват и предпазват кожата от 
изсушаване. Подходящ за всеки тип кожа.

№ PSS1248

Пилинг сапун-гъба  „Маракуя и 
Акай Бери“, 65гр.
Екзотичен плодов аромат на маракуя и 
акай бери. Нежно масажира, освежава и 
тонизира. Глицеринът предпазва кожата 
от изсушаване. Подходящ за всеки тип 
кожа.

№ PSS1247

Пилинг сапун-гъба „Ягода и 
Къпина“, 65гр.
Изкушаващ аромат на сладка ягода 
и сочна къпина. Нежно масажира, 
освежава и тонизира. Глицеринът 
предпазва кожата от изсушаване. 
Подходящ за всеки тип кожа.

№ PSS1246

Пилинг сапун-гъба „Алое Вера“, 
65гр.
Нежно масажира, освежава и тонизира. 
Екстракта от Алое Вера  хидратира 
и предпазва кожата от изсушаване. 
Подходящ за всеки тип кожа.

№ PSS1250
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СЕРИЯ “АНТИЦЕЛУЛИТ”
Продукти, съдържащи специално подбрана комбинация от натурални растителни екстракти (див 
кестен, грейпфрут и бръшлян)  и етерични масла (хвойна, розмарин) с доказано антицелулитно, 
противовъзпалително и антибактериално действие. Стимулират жизнените процеси в клетките, 
засилват периферното кръвообръщение и редуцират водата задържана в тях. Спомагат за 
изхвърлянето на токсините събрали се в организма. Кожата отново е гладка, стегната и 
еластична. Следвайки стъпките на прилагане на продуктите, Вие постигате максимален ефект.

№ PSS1145

Пилинг сапун-гъба 
„Антицелулит”, 80гр. 

Ароматни соли за вана 
„Антицелулит” – плик, 100гр. 

№ BS1107

Ароматни соли за вана 
„Антицелулит” – плик, 250гр.  

№ BS1010

Масло за вана и масаж 
„Антицелулит”, 50мл. 

№ MO1139

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

№ PSS1165

Пилинг сапун – гъба 
„Антицелулит”, 65гр. 
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ПАРФЮМИ

О де парфюм „Роза”, 12мл. 

№ P1150

О де парфюм „Роза”, 35мл. 

№ P1225

О де парфюм „Роза”, 8мл.

№ P1122

Свеж, завладяващ аромат на българска маслодайна роза, обогатен с розово масло.

О де парфюм „Роза” – червена, 12мл. 

№ P1152

О де парфюм „Роза” червена, 8 мл.

№ P1124

О де парфюм „Роза” – червена, 35мл. 

№ P1227

Чувствен, завладяващ аромат на българска маслодайна роза, обогатен с розово масло, мускус и ванилия.

О де парфюм „Роза” – бяла, 12мл. 

№ P1151

О де парфюм „Роза” – бяла, 35мл. 

№ P1226

О де парфюм „Роза” бяла, 8 мл.

№ P1123

Свеж, завладяващ аромат на българска бяла маслодайна роза, обогатен с розово масло, нотки на мускус, плодове и зеленина.
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ПАРФЮМИ

№ P1180

О де парфюм “Mademoiselle 
Rose”- с розово масло, 8мл. 

О де парфюм “Mademoiselle 
Rose”- с розово масло, 12мл.

№ P1172

ПАРФЮМИ

№ P1125

О де парфюм „Роза” за 
мъже, 8 мл.

О де парфюм „РОЗА” – 
за мъже, с розово масло, 12мл

№ P1271

О де парфюм „Роза” за мъже, 35мл.

№ P1228

Свеж, завладяващ аромат на българска маслодайна роза, обогатен с розово масло, свежи шипрови и акватични нотки.

О де парфюм “Mademoiselle 
Rose”- с розово масло, 35мл. 

№ P1229

Свежо ориенталски мирис с ноти на роза и жасмин.

О де парфюм „РОЗА И АРГАН” – 
с розово масло, 12мл. 

№ Р1272

О де парфюм „РОЗА И АРГАН” – 
с розово масло, 8мл. 

№ Р1287

Цветисто свеж, акватичен аромат с ноти на роза и арган.

О де парфюм „РОЗА И АРГАН” – 
с розово масло, 35мл. 

№ Р1289
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ПАРФЮМИ

О де парфюм “Pleasure Rose”- 
с розово масло, 35мл.

№ P1230

О де парфюм “Angel Rose”- 
с розово масло, 35мл. 

№ P1232

О де парфюм “Passion Rose”- 
с розово масло, 35мл.

№ P1233

О де парфюм “Pleasure Rose”- 
с розово масло, 12мл.

№ P1173№ PP1181

О де парфюм “Pleasure Rose”- 
с розово масло, 8мл.  

Свеж мирис на цветя след дъжд, смес на роза, лилии, божури и жасмин.

О де парфюм “Passion Rose”- 
с розово масло, 12мл. 

№ P1174№ P1182

О де парфюм “Passion 
Rose”- с розово масло, 8мл. 

Сладък нектар от цветя роза, портокалов цвят, жасмин и гардения, малина, патчули, мед, амбра.

№ P1178

О де парфюм “Angel Rose”- 
с розово масло, 8мл. 

О де парфюм “Angel Rose”- 
с розово масло, 12мл.

№ P1170

Аромат на роза, жасмин, карамфил, момина сълза, кедър, тонка, мускус, сантал.
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ПАРФЮМИ

О де парфюм „Elegant Rose”-
с розово масло, 35мл.

№ P1231

№ PR1030

Безалкохолен парфюм „Роза”, 8мл.
Свеж, завладяващ аромат на българска 
маслодайна роза, обогатен с розово масло.

Безалкохолен парфюм „Роза” 
бяла, 8 мл.
Свеж, завладяващ аромат на българска 
бяла масло-дайна роза, обогатен с 
розово масло, нотки на мускус, плодове 
и зеленина.

№ PR1119

Безалкохолен парфюм „Роза” 
червена, 8 мл.
Чувствен, завладяващ аромат на 
българска маслодайна роза, обогатен с 
розово масло, мускус и ванилия.

№ PR1120

№ PR1121

Безалкохолен парфюм „Роза” 
за мъже, 8 мл.
Свеж, завладяващ аромат на българска 
маслодайна роза, обогатен с розово масло, 
свежи шипрови и акватични нотки.

№ PR1117

Безалкохолен парфюм 
„Лавандула”, 8 мл. 
Силен и завладяващ фужерен мирис с ноти на 
ароматични треви, цитруси и дървесни нюанси. 
Обогатен с етерично масло от лавандула.

Безалкохолни парфюми

№ PR 1274

№ P1179

О де парфюм “Elegant Rose”- с 
розово масло, 8мл.

О де парфюм “Elegant Rose”- с 
розово масло, 12мл.

№ P1171

ПАРФЮМИ

Аромат на рози, шоколад, карамел, мед, ванилия и дървесни ноти.

Безалкохолен парфюм „Роза и 
Арган“, 8мл.
Цветисто свеж, акватичен аромат с 
ноти на роза и арган.
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№ AF1153
Ароматизатор за 
автомобил „Роза”, 5мл.  
Свеж, завладяващ аромат на 
българска маслодайна роза.

Ароматизатор за 
автомобил „Роза” – 
червена, 5мл. 
Чувствен, завладяващ 
аромат на българска 
маслодайна роза, мускус и 
ванилия.

№ AF1155

Ароматизатор за 
автомобил „Роза” – 
бяла, 5мл.  
Свеж, завладяващ 
аромат на българска 
бяла маслодайна роза.

№ AF1154

№ AF1156
Ароматизатор за 
автомобил „Роза” – 
за мъже, 5мл. 
Свеж, завладяващ 
аромат на българска 
маслодайна роза, 
обогатен с розово 
масло, свежи шипрови и 
акватични нотки.

№ AF1157
Ароматизатор за 
автомобил 
„Лавандула”, 5мл. 
Нежно, сладостно ухание на 
лавандулово поле.

№ AF1159
Ароматизатор за 
автомобил „Зелена 
Гора”- антитабак, 5мл. 
Свеж, тонизиращ мирис на 
борова гора

№ AF1158
Ароматизатор за 
автомобил „Черно 
Море”- антитабак, 
5мл. 
Завладяващ морско-
акватичен аромат.

Ароматизатори за автомобил 

ОСВЕЖИТЕЛИ ЗА ВЪЗДУХ

Освежител за кола 
„Роза и Арган“, 
5мл.
Цветисто свеж, 
акватичен аромат с 
ноти на роза и арган.

№ AF 1288
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ОСВЕЖИТЕЛИ ЗА ВЪЗДУХ

Дървен 
освежител за 
въздух “Роза” - 
червена
Чувствен, 
завладяващ 
аромат на 
българска 
маслодайна роза, 
обогатен с розово 
масло, мускус и 
ванилия. 

№ AF 1212
Дървен 
освежител за 
въздух “Бяла 
Роза”. 
Свеж, завладяващ 
аромат на 
българска бяла 
маслодайна роза, 
обогатен с розово 
масло, нотки на 
мускус, плодове и 
зеленина. 

 
№ AF 1211

 
№ AF 1210
Дървен 
освежител за 
въздух “Роза”.
Свеж, завладяващ 
аромат на българска 
маслодайна роза, 
обогатен с розово 
масло.

Дървен 
освежител за 
въздух “Elegant 
Rose” с розово 
масло
Аромат на роза, 
жасмин, карамфил, 
момина сълза, 
кедър, тонка, 
мускус, сантал  

№ AF 1215
Дървен 
освежител за 
въздух “Angel 
Rose” с розово 
масло.
Аромат на рози, 
шоколад, карамел, 
мед, ванилия и 
дървесни ноти.  

 
№ AF 1214

 
№ AF 1213
Дървен 
освежител за 
въздух “РОЗА за 
мъже”.
Свеж, завладяващ 
аромат на българска 
маслодайна 
роза, обогатен 
с розово масло, 
свежи шипрови и 
акватични нотки. 

Дървен 
освежител за 
въздух “Passion 
Rose” с розово 
масло.
Сладък нектар 
от цветя роза, 
портокалов цвят, 
жасмин и гардения, 
малина, патчули, 
мед, амбра. 

№ AF 1218
Дървен 
освежител за 
въздух “Plea-
sure Rose” с 
розово масло.
Свеж мирис на 
цветя след дъжд, 
смес на роза, 
лилии, божури и 
жасмин. 

 
№ AF 1217

 
№ AF 1216
Дървен 
освежител за 
въздух “Made-
moiselle Rose” с 
розово масло.
Свежо ориенталски 
мирис с ноти на роза 
и жасмин. 
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ОСВЕЖИТЕЛИ ЗА ВЪЗДУХ
Ароматни перли
Подходящи за малки помещения като баня,гардероб, шкафове, куфари, автомобили и др.

Ароматни перли „Роза”, 50гр.   
Ароматни перли, носещи уханието на 
българска маслодайна роза. 

№ FP1085 № FP1086

Ароматни перли „Лавандула”, 50гр.   
Нежно, сладостно ухание на лавандулово 
поле. Предпазва от молци.

Ароматни перли „Роза” – за мъже, 
50гр.
Носят уханието на българска маслодайна 
роза, обогатено със свежи шипрови и 
акватични ноти. Подходящи за малки 
помещения като баня, гардероб, шкафове, 
куфари, автомобили и др.

№ FP1207

Ароматни перли „Чувствена 
Еротика”, 50гр.   
Чувствено ухание на роза, ванилия и 
жасмин.

№ FP1090

Ароматни перли „Роза”- бяла, 50гр. 
Носят уханието на българска бяла маслодайна 
роза. Подходящи за малки помещения като баня, 
гардероб, шкафове, куфари, автомобили и др.

№ FP1206

Ароматни перли „Роза и Арган“, 50гр.   
Свеж, завладяващ аромат на българска бяла 
маслодайна роза, с ноти на арган. Подходящи за 
малки помещения като баня, гардероб, шкафове, 
куфари, автомобили и др.

№ FP1283
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№ BS 1009

Соли за вана „Хвойна“, 250гр.
Соли за вана „Хвойна“, 100гр.
Натурален продукт, съдържащ соли от Черно море, етерично 
масло и растителен екстракт от хвойна. Солите имат силно 
изразено тонизиращо, противовъзпалително и антицелулитно 
действие. Етеричното масло от хвойна прочиства, стяга и 
подобрява обмяната на веществата в клетките на кожата, като 
същевременно спомага за изхвърлянето на токсините събрали се 
в тях.

СОЛИ ЗА ВАНА

№ BS1007

Ароматни соли за вана „Роза”- плик, 250гр. /
Ароматни соли за вана „Роза”- плик, 100гр.
Натурален продукт, съдържащ соли от Черно море, етерично масло 
и растителен екстракт от българска маслодайна роза. Солите 
имат подмладяващ ефект върху целия организъм и възстановяват 
хармонията в него. Те са силен афродизиак  - стимулатор на 
сексуалната активност.

№ BS1106

№ BS1107
№ BS1010

Соли за вана „Лавандула“, 250гр. / 
Соли за вана „Лавандула“, 100гр.
Натурален продукт, съдържащ соли от Черно море, етерично масло 
и растителен екстракт от лавандула. Солите имат силно изразено 
релаксиращо, антистресово и антисептично действие. Подходящи са 
при умствена и физическа преумора. За здрав и спокоен сън.

Соли за вана „Роза и Арган“, 250гр./
Соли за вана „Роза и Арган“,100гр
Натурален продукт, съдържащ сол от Черно море, етерично масло 
и растителен екстракт от българска маслодайна роза и натурално 
растително масло от арган. Солите имат подмладяващ ефект върху 
целия организъм и възстановяват хармонията в него. Аргановото 
масло омекотява и предпазва кожата от изсушаване.

Соли за вана „Антицелулит“, 250гр.
Соли за вана „Антицелулит“, 100гр.
Натурален продукт, съдържащ специално подбрани натурални 
етерични масла от хвойна и розмарин с доказано антицелулитно, 
противовъзпалително и антибактериално действие. Стимулират 
жизнените процеси в клетките, засилват периферното 
кръвообръщение и редуцират водата задържана в тях. Спомагат 
за изхвърлянето на токсините събрали се в организма.

Соли за вана „Бяла Роза и Маслина“, 250гр./
Соли за вана „Бяла Роза и Маслина“, 100гр.
Натурален продукт носещ уханието на българска бяла маслодайна 
роза. Съдържа сол от Черно море, етерично масло и растителен 
екстракт от българска маслодайна роза и натурално растително 
масло от маслина. Солите имат подмладяващ ефект върху целия 
организъм и възстановяват хармонията в него. Маслото от 
маслина омекотява и предпазва кожата от изсушаване.

№ 1278

№ 1277

№ BS 1276
№ BS 1275 № BS1008

№ BS 1279

№ BS 1280
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