
 
BE YOUR BEST

შეხვდი სეზონის ორ სიახლეს:  
ტუში გაზრდილი წამწამების ეფექტით  
და ტუში ექსტრამოცულობისთვის

04/2023 06.03–26.03

დარწმუნებული 
ვარ, ორივეს 
შეიყვარებ!

დაუმატე 
სიგრძე!

წამწამები

კატალოგში მითითებული ფასები, აქციები და სპეციალური შეთავაზებები მოქმედებს  
მხოლოდ faberlic.com-ზე პროდუქციის შეძენისას 06.03.2023-26.03.2023 პერიოდში.

შესაძლებელია პროდუქციის ფასების ცვლილებები. 

აქტუალური ფასები დააზუსტეთ faberlic.com-ზე, კონსულტანტებთან და  
ინტერნეტ-პლატფორმებზე, სადაც კომპანია წარმოდგენილია ოფიციალურად.
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საჩუქარი
გადაფურცლე გვერდი 

და აირჩიე

ზზოოგგიიეერრთთიი  სსააჩჩუუქქრრიისს  
რრააოოდდეენნოობბაა  შშეეზზღღუუდდუულლიიაა..

მიიღეთ  მიიღეთ  
10 თეთრად10 თეთრად

ფასები კატალოგში

41,79 j -დან

აქცია ახალი მომხმარებლებისთვისაქცია ახალი მომხმარებლებისთვის
2023 წ. 6-დან 26 მარტის ჩათვლით

აარრტტიიკკუულლიი  93124

დდააწწვვრრიილლეებბიითთ  FABERLIC.COM--ზზეე სსააიიტტზზეე  რრეეგგიისსტტრრააცციიიისსთთვვიისს  
მმიიმმაარრთთეეთთ  თთქქვვეენნსს  კკოონნსსუულლტტაანნტტსს

თქვენი კონსულტანტი
სახელი, გვარი / სარეგისტრაციო ნომერი

ტელეფონი

დარეგისტრირდით 
საიტზე faberlic.com 

და მიიღეთ 20%--იიაანნიი  
ფფაასსდდააკკლლეებბაა..

ნაბიჯი 1

გააფორმეთ და გადაი-
ხადეთ 5500  ლლაარრიიდდაანნ  
ღღიირრეებბუულლეებბიისს  (კატა-

ლოგის ფასებში)  
შეკვეთა 2023 წ.  

6-დან 26 მარტის 
ჩათვლით.

ნაბიჯი 2

მიიღეთ საჩუქრად  
(10 თეთრად) 

აარროომმაატტიი  აარრჩჩეევვიითთ 
(არტ. 3069,6210, 

3323, 3325, 3200, 
3264, 3265, 3255) 

45 ლარიდან45 ლარიდან შეკვეთის 
გაფორმების შემთხვევაში 

შემდეგ კატალოგში  
(27.03.23–16.04.2023).

ნაბიჯი 3
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წამწამების ტუში დაგრძე
ლებული წამწამების 

ეფექ ტით
Next Level 9,3 მლ

55378 გაჯერებული შავი

22,79 j  17,09 j*

დატესტილი და მოწო
ნებულია ოფთალ
მოლოგების მიერ

2-ჯერ

წასმამდე

1 ფენა

2 ფენა

წასმამდე

1 ფენა

2 ფენა

*ტუშის აღქმის მარკეტინგული კვლევის მონაცემები 30 მოხალისის მონაწილეობით.

200%-ით

ჰალალ 
წარმოების  
სტანდარტი

უფრო მოცულობითი

ხასხასა და ფუმფულა 
წამწამები*

მაცდური ღუნი

იდეალურია მოკლე  
და წვრილი წამწამებისთვის

ცვილების სინერგია 
წამწამების  

კონდიცირებისა  
და გამაგრებისთვის

უფრო ეფექტური 
სიგრძე

და მიმზიდველი მოცულობა, 
როგორც დაგრძელების 

შემდეგ*

ფართო ფუნჯი იდეალურად 
ყოფს და ვარცხნის 

წამწამებს, ღებავს მათ 
მთელ სიგრძეზე 

ცვილების უნიკალური 
ნარევი წამწამების 

ელასტიკურობისა და 
დაცვისთვის

-55%

კატალოგის მიხედ
ვით 18,99jდან 
ღირებუ ლების შენა
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
ტუში

10,19 J

ბონუსი
შენაძენზე

სიახლე
სიახლე

ექსტრამოცულობითი 
წამწამების ტუში Volum'Eyes 
9,3 მლ

50373 გაჯერებული შავი

22,79 j  17,09 j*

№04/2023 32 №04/2023
შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com



შენი 
ბონუსი

marti

გაააქტიურეთ* ბარათი,  
ჩაერთეთ მთავარი პრიზების გათამაშებაში**  

და მიიღეთ გარანტირებული ფასდაკლებები

-70%***

-მდე

FABERLIC პროდუქციის  
შესაძენად ამ კატალოგში!

***ფასდაკლება ითვლება კატალოგის საბაზისო (შავი) ფასიდან.

მიიღეთ

მეგააქციის
ბარათი კატალოგში №3?

*რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის ვირტუალური ბარათი ელექტრონულ ფორმატში ხელმისაწვდომი 
იქნება faberlic.com საიტზე პირად კაბინეტში შეკვეთის გადახდის შემდეგ. არარეგისტრირებული 
მომხმარებლებისთვის – მიიღეთ ვირტუალური ბარათი ელექტრონულ ფორმატში თქვენს კონსულტანტთან, 
დარეგისტრირდით და გაააქტიურეთ ბარათი faberlic.com საიტზე პირად კაბინეტში 2023 წლის 26 მარტამდე.

**საჩუქრები (15 საგზური ბალტიის ზღვის სანაპიროს SPAკურორტზე, 15 სმარტფონი, 15 ნაკრები faberlic 
კოსმეტიკის, 150 სერთიფიკატი, 1500 არომატი Shanti) განაწილდება 2023 წლის 3 აპრილს Faberlicის 
ოფიციალურ არხებზე «ვკონტაქტსა» და Telegramზე, პირდაპირ ეთერში 13:00 სთზე მოსკოვის დროით მხოლოდ 
მათ შორის, ვინც გაააქტიურებს ვირტუალურ ბარათებს.

შექმნისა და წარმოების 
ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

ISO 90012015  
პარფიუმერულ
კოსმეტიკური 
პროდუქციის 

კომპანია 
Faberlic  
წარმოად
გენს პირდა

პირი გა ყიდვების 
ასოცია ციის წევრს

კომპანია Fabelic 
წარმოადგენს 
რუსეთის 
პარფიუმე რულ

კოსმეტი კური
ასოციაციის წევრს

და ტესტირება ცხოველებზე 
არ ხდება.

Faberlicის პროდუქ
ტების უსაფრთხოება 
განისაზღვრება  
IN VITRO მეთოდებით 

შესაძლებელია ფასების ცვლილება. აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე www.faberlic.com

ფასდაკლებები 

ყოველ 

ბარათში

აქციის ჩატარების პერიოდი – 2023 წლის 20 თებერვლიდან 3 აპრილის ჩათვლით
დაწვრილებით აქციის ორგანიზატორზე, მისი ჩატარების წესებზე, საჩუქრების რაოდენობაზე, 

ვადებზე, ადგილსა და მათი მიღების წესზე იხილეთ საიტზე 
MEGA-PRIZE.FABERLIC.COM.

ყვავის ბუნება –  
აყვავდი შენც!
6  დაიჭირე 

საგაზაფხულო 
განწყოფა! 

კანის მოვლა  
26  One Week Miracle: 

ხი ლული შედეგი 
ნაოჭების წინააღმ
დეგ 7 დღეში

28  Kurquma: სერია 
და ფუძნებული 
კურკუ მას აქტივებსა 
და დაპატენტებულ 
ტექნოლოგიაზე 35+

30  Oceanum: ზღვის სიღ
რმეების საიდუმლო 
ე ბები კანის ძვირ  ფა
სი მოვლის ხაზში

32 Dream Therapy – 
სე რია ინკაფსული
რე  ბუ ლი მელატონი
ნით კანის ღამით 
მოვლისთვის

34  Oxicarboxy:  
კარბო ქსი თერაპია 
თქვენს სახლში

35  Beauty Lab: 15 წუთი – 
და მზად ხარ!

36  BioGlow – სერია  
С ვიტამინით კანის 
ბზინვარებისთვის 

37  Biomica: სათუთი 
წმენდა კანის დაბა
ლანსებული pHის 
გათვალისწინებით

38  iSeul – კანის მოვ ლის 
ხაზი, შემუშავებული 
კო რე ულ ლაბორა
ტო რიებ თან ერთად

41  N4W: სუფთა კანის 
ფორმულა 12+

42  HyaluronCa – ინოვა
ციუ რი სერია ჰიალუ
რო ნით, კალციუმით, 
და К2 ვიტამინით

44  Global Oxygen: ჟანგ
ბადის კოსმე ტი კის 
მეხუთე თაობა

46  Oxiology: დაე, გაიხს
ნას მეორე სუნთქვა!

52  პირადი Expert: 
სილა მაზის სა ლო  
ნური პროცე დუ რე
ბის ალტერნატივა

58  Skin Skills – ჭკვიანი 
გაჯეტების კო  ლე ქ 
ცია კანის მოვლის
თვის

60  კანის ჯანმრთელობა 
ანდე Dr. Coreს!

62  Garderica, Renovage, 
Matrigenic: ლამაზი 
და ახალგაზრდა 
ყველა ასაკში 40+ 50+

60+

66  Botanica: სილამაზე 
ბუნებისგან 30+ 40+ 50+

68  L.Ove – სერია 
ლანოლი ნით 
კანისა და თმის 
მოვლისთვის

ბავშვებისთვის 
72  Umooo: გაამრავლე 

მხიარულება! 
ხასხასა სერია 
მხიარული 
ონავრებისთვის 3+

74  ჩვილების ფაქიზი 
მო ვ  ლა სკვალა  ნით 
0+

76  კოსმეტიკა სახლის
თვის, სადაც იზრდე
ბიან ბავშვები

მაკიაჟი
78  Wood Expert: 

მა კი  აჟის საშუა ლე
ბე ბი ფანქ რე ბის 
ფორმატში, შექ მ
ნილი Faber-Castell
თან ერთობლივად

80  ეკოკო ლექ ცია 
It’s Clear – მაკიაჟი 
კანის მოვლისთვის

84 Glam Team: შენი 
სილამაზის გუნდი

არომატების
სამყაროში 
110  ისიამოვნე საყვა

რელი არომატებით 
და გასინჯე ახლები! 

არომათერაპია 
136  მგრძნობიარე 

სილამაზის აურა

თმის მოვლა 
140 იპოვე იდეალური 

სა შუალებები შენი 
თმის სილამაზისთვის

ჰიგიენა 
153 დადებითი ემოციების 

მუხტი მთელი დღით

კოსმეცევტიკა
164  Expert Pharma: არის 

პრობლემა – არის 
გამოსავალი!

ჯანმრთელობი-
სთ  ვის 
174  ჯანმრთელობა 

მო ლე კულურ დო ნე
ზე: ბიოლო გი უ რად 
აქტიური დანამატე
ბის ინო ვა ციური ხაზი 
Molecular Force

180  ველნესი, როგორც 
ცხოვრების სტილი

184  შესანიშნავი განწ   ყო 
ბა ყოველდღიურად

ლამაზი სახლი 
192  მოამზადეთ სიამოვნე

ბით!
200 იცხოვრეთ ლამა ზად, 

საყვარელი სახ  ლის 
სისუფ თა ვე ზე კი 
იზ რუნებს Faberlic!

ეკოსახლი
196  ბიოსაშუალებები 

Home Gnome Greenly 
ვინც ჰარმონიაშია 
ბუნებასთან

ცხოველებისთვის 
226  Lapki Lab: საყვარე ლი 

ცხოველების მოვ 
ლის საშუალებები

227  საშუალებები 
სახლის უსაფრთ ხოდ 
დალაგების თვის, 
სადაც ცხოველებიც  
ცხოვრობენ

მოდა და სტილი
228  საცვლები, საშინაო 

ტანსაცმელი: 
ქალურობა და 
კომ   ფო რ ტი ყოველ 
მოძრაობაში!

234  კოლგოტები: 
განსაკუთრებული 
შემთხვევებისთვის 
და ყოველ დღე!

ვყიდულობ 
ყველაფერს! 
238 გაზაფხულისა და 

ხასხასა ფერების 
ზეიმი

ამ კატალოგშიამ კატალოგში
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ვერბენას აქტიური 
ანტიასაკობრივი კომპლექსი 
VITALAYER® დღითიდღე 
გარდაქმნის შენს კანს

დღის კრემი ყველა ტიპის 
კანისთვის SPF10 50 მლ

მსუბუქი ტექსტურა არ ტოვებს 
წებოვნებისა და ცხიმიანობის 

შეგრძნებას. კანს ხდის 
მოქნილსა და დაჭიმულს.

0979

11,39 j 6,39j

მაკიაჟის 
მოსაშორებელი 
მიცელარული წყალი 
100 მლ

0987

წმენდს 
და ატენიანებს

გამწმენდი რძე ყველა 
ტიპის კანისთვის 100 მლ

0986

11,39 j 5,69j

ფაქიზად  
აშორებს მაკიაჟს

გამწმენდი ტონიკი ყველა 
ტიპის კანისთვის 150 მლ

0982

10,59 j  5,29 j

წმენდს  
და ატონიზებს

დასაბანი გელი 
100 მლ

0977

ჩუქნის სიქორფესა  
და სისუფთავეს

არბილებს 
და ატენიანებს კანს

კვებავს კანს და  
უნარჩუნებს ტენიანობას

• ამცირებს ნაოჭებს
• არბილებ კანს და ხდის ელასტიკურს
•  აუმჯობესებს სახის ფერს
•  აღადგენს ტონუსს
•  ავიწროებს ფორებს
•  ათანაბრებს კანის ზედაპირს
•  ამაგრებს კანის დამცავ ბარიერს

7 მოქმედება  
კანის  
ასაკობრივი  
ცვლილებების  
წინააღმდეგ:

საყვარელი 
სერია 
ახალი  

შეფუთვით

30+

ვერბენას 
სიყმაწვილე

nebismieri  
10,59 j  5,29 j

ღამის კრემი ყველა ტიპის კანისთვის 
SPF10 50 მლ

ინტენსიურად კვებავს კანს ღამის 
განმავლობაში. ანელებს ასაკობრივი 

ცვლილებების პროცესებს. ჩუქნის 
დასვენებულ და ქორფა იერს.

0978

11,39 j 5,69j

-50%

გასინჯე 
სიახლეები
ფასდაკლებით

მდე
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გამოყენების 
წესი:

კანაფის თესლების 
ზეთი შეიცავს მაღალი 
კონცენტრაციით 
ანტიოქსიდანტებს, 
ომეგა 3-6-9 ცხიმოვან 
მჟავებს და სხვა  
სასარგებლო 
კომპონენტებს 
კანის დატენიანების, 
კვებისა და 
ახალგაზრდობისთვის

-50%

ცივი დაწურვით მიღებული კანაფის თესლის 
ზეთზე დაფუძნებული სერია, რომელიც 
სრულად შეესაბამება „მწვანე“ პრინციპებს 
და აახალგაზრდავებს კანს

ბუნების 
ძალა

-50%

-45%

НОВИНКАსიახლე
წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება

სახის ნატურალური დღის 
კრემი Herb Soul 50 მლ
ღრმად ატენიანებს, აახალ
გაზრდავებს და იცავს მას 
მთელი დღის მანძილზე.

6674

26,59 j  20,09 j

სახის ნატურალური ღამის 
კრემი Tender Night 50 მლ
ააქტიურებს კანის შინაგან 
რეზერვებს, აღადგენს და 
აახალგაზრდავებს მას.

6675

26,59 j  20,09 j

სახის ნატურალური დეტოქს
ნიღაბი 3/1ში Deep Forest 75 მლ
ღრმად წმენდს და ათანაბ რებს კანს. 
ამცირებს ცხიმოვან ბზინვარებას, 
ავიწროებს ფორებს. თვით ბუნების მიერ 
შექმნილი ნამდვილი გადატვირთვა 
კანისთვის.

6679

26,59 j  14,39 j

ნატურალური დასაბანი 
გელი Fresh Rain 100 მლ
რბილად აშორებს ჭუჭყსა  
და მაკიაჟის  
ნარჩენებს.

6673

20,89 j  15,19 j

ნატურალური კრემ
საპონი Soft Clouds 80 გ
შეიცავს კანაფის, პალ მისა და 
ქოქოსის ზეთებს, E ვიტამინსა 
და სელის ექსტრაქტს.

6707

11,39 j  5,69 j

სახის ნიღაბი კანაფის 
ზეთით 1 ც
არბილებს, ატონიზებს 
და ღრმად ატენიანებს 
კანს. ანელებს დაბერების 
პროცესებს, კანს 
უბრუნებს სიგლუვეს, 
მოქნილობასა და 
ელასტიკურობას. კვებავს 
და აჯერებს სასარგებლო 
მიკროელემენტებით.

0045

11,39 j  5,69 j

98%-ზე 

მეტი ნატურალური 
ინგრედიენტები

დაიდეთ ნიღაბი 
კოს მეტიკური 
საშუა ლე ბებისგან 
გაწ მენ დილ სა ხე ზე.  
გაიჩერეთ 1015 წთ.

შრატის ნარჩენები 
გაანაწილეთ 
კანზე წრიული 
მოძრაობებით.
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საყვარელი 
კრემები 

ახალი  
შეფუთვით

სახის შრატი
აქტივატორი 30 მლ

აძლიერებს კრემის 
მოქმედებას. წაისვით 

კრემის ქვეშ.

0145
20,89 j  

12,49 j

თვალის ირგვლივ კანის 
კრემი 15 მლ

0144

15,19 j  9,09 j

*შექმნილია 
დაპატენტებული 

ტექნოლოგიის 
დახმარებით.

სერია დაფუძნებული ჟასმინის, ზამბახისა და 
ტუნეროზის უჯრედულ კონცენტრატებზე, რომლებიც 
მოთავსებულია ბიოკაფსულებში აქტიური 
ნივთიერებების მისატანად კანის ღრმა შრეებში

კოკრების 
სინაზე

ფასდაკლებები

-45%მდე

სახის კრემი 50 მლ

0691 ღამის
0690 დღის

20,89 j  11,39 j

45+ ლიფტინგ-
ეფექტი

ბიოკაფსულები 
ტუბეროზის 
უჯრედებით   

აქვს მკვეთრად 
გამოხატული  

დამჭიმავი ეფექტი

ბიოკაფსულები 
ზამბახის 
აქტიური 
უჯრედებით  
აქვს გამაახალ
გაზრ და ვე ბელი 
მოქმედება

55+ კანის გაახალ-
გაზრდავება

თვალის ირგვლივ 
კანის კრემი 15 მლ

0152

15,19j  9,09 j

სახის შრატიაქტივატორი 
30 მლ
აძლიერებს კრემის მოქმე
დებას, წაისვით მის ქვეშ.

0153

20,89 j 12,49 j

35+ უნიკალური 
ბიოდაცვა

ბიოკაფსულებს ჟასმინის 
აქტიური უჯრედებით  
აქვს გამოხატული 
დამჭიმავი ეფექტი

სახის შრატიაქტივატორი 
30 მლ

აძლიერებს კრემის მოქმე
დებას, წაისვით კრემის ქვეშ.

0149

20,89 j 12,49 j

სახის კრემი 50 მლ

0689 ღამის
0688 დღის

20,89 j  

11,39 j

სახის კრემი 50 მლ

0693 ღამის
0692 დღის

20,89 j 11,39 j

Faberliciისა 
და Naolysის 
ლაბორა ტო
რიების ერთობ
ლივი ნამუშევარი 
(ქ. ბორდო, 
საფრანგეთი).

თვალის ირგვლივ კანის 
კრემი 15 მლ

0148

15,19 j  9,09 j
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5/1-ში.  
მოხერხებული 
ფუტლარი სარკით.
5 ყველაზე საჭირო 
პროდუქტი  
ერთ პალეტზე

თვალების, ტუჩებისა და სახის პალეტები –  
უნივერსალური გამოსავალი მათთვის, 
ვისთვისაც ღირებულია მრავალფუნქციურობა 
და ფერების დიდი არჩევანი

სიხასხასის 
პალიტრები

42
3

51

თვალის ჩრდი ლების პალეტი 
Beauty Vibes  8 გ

სატინის, მქრქალი და სადაფისებრი 
ტექსტურები. ხასხასა ფერი და 

კომფორტულ წასმა.

60,79 j  45,59 j*

-55%

ფასდაკლებით

37,99 j
ფასი აქციით

49,39 j
ფასი აქციით

18,99 j
ფასი აქციით

კატალოგის მიხედ
ვით 45jდან 
ღირებუ ლების შენა
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
პალეტი

ბონუსი
შენაძენზე

5740 
მწვანე 

ტალღები

პალეტი 
სახისთვის 
Glam Team  12 გ

6433
94,99 j  

68,39 j*

1. მძერწავი
2. ფერუმარილი
3. ჰაილაითერი
4. ბრონზერი
5. პუდრი

თხევადი ტუჩსაცხების პა
ლეტი Glam Team 6x0,5 გ
კრემისებრი ტექსტურა 
სატინის ფინიშით.

40798
45,59 j  

34,19 j*

5742 
ლილისფერი 

ტალღები
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მსოფლიოს 
პარფიუმერიის მეტრის 

პიერ ბურდონისგან
ექსკლუზიურად  

Faberlicსთვის!

 საკურა / დუმფარა / წითელი მოცხარი

სილამაზის 
განჭვრეტა
არომატები KAORI – განსაკუთრებით მგრძნობიარე და დახვეწილი ქალების 
არჩევანი. თითოეული კომპოზიციის სრულყოფილება –  
შენს განწყობასთან უნისონში მჟღერი ჰარმონია.

ნებისმიერი
არომატი

-50%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.სთვის 14–15

ყვავილ-პუდროვანი 
არომატი 

Beauty Cafe / ბიუთი კაფე
ძირითადი ნოტები: ვარდის კოკრე
ბი, იორდასალამი, თეთრი მუშკი

3163
გურმანული, ხილ-
ყვავილოვანი არომატი 

Beauty Café Caprice / ბიუთი 
კაფე კაპრის
ძირითადი ნოტები: გარდენია, 
ატმის ნექტარი, სანდალოზი

3015

პარფიუმერული წყალი 
ქალების თვის 60 მლ

nebismieri  
60,79 j  

30,39 j

ქორფა მუშკის არომატი ვაშლატამას 
ხავერდოვანი ნოტებით

პარფიუმერული წყალი ქალებისთვის Jolie Jolie / 
ჟოლი ჟოლი 50 მლ
ძირითადი ნოტები: დუმფარა, ფურისულა, თეთრი მუშკი

3081

60,79 j  30,39 j

ქორფა ყვავილოვან-
ხილის არომატი

პარფიუმერული წყალი 
ქალებისთვის Kaori / კაორი 

55 მლ
3108

53,19 j  26,59 j
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მონოარომატები 
შეიძლება დაისხა როგორც 
დამოუკიდებელი პარფიუმი 

ან იექსპერიმენტე სხვადასხვა 
ნოტის შერევით

კონტრასტების 
ჰარმონია

ნებისმიერი
არომატი 
Аromania

-50%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.სთვის 16-17

თეთრი ჩაი + ბერგამოტი + იასამანი
გაზაფხულის მაქორფებელი  

ციტრუსყვავილოვანი არომატი

ვაშლი + მანგო
ხასხასა მოტკბოხილის 
მიქსი, რომელიც კარგ 

გუნებაზე გაყენებთ

მანგოს 
არომატი

Mango / მანგო
3043

ვაშლის 
არომატი

Apple / ეფლ
3028

ვაშლის არომატი

Apple / ეფლ
3028

მანგოს არომატი

Mango / მანგო
3043

იის არომატი

Violet / ვაიოლეტ
3034

ვანილის არომატი

Vanilla / ვანილი
3029

ლიჩის არომატი

Lychee / ლიჩი
3044

ბერგამოტის 
არომატი

Bergamot / ბერგამოტი
3012

მანდარინის 
არომატი

Mandarin / მანდარინი
3032

ზღვის ბრიზის 
არომატი

Aqua / აკვა
3027

იასამნის 
არომატი

Lilac / ლაილაკ
3013

თეთრი ჩაის 
არომატი

White Tea / ვაით თი
3042

ბერგამოტის არომატი

Bergamot / ბერგამოტი
3012

ტუალეტის წყალი 
ქალებისთვის 

Aromania / არომანია 
30 მლ

nebismieri   
22,79 j 11,39 j

თეთრი ჩაის 
არომატი

White Tea / 
ვაით თი
3042

იასამნის 
არომატი

Lilac / ლაილაკ
3013
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ლიმიტირებული 
გამოშვებაყვავილების 

მაგია

დახვეწილი 
ყვავილოვანი 

კომპოზიციები 
და ნაზი მოვლა

ნებისმიერი
პროდუქტი

-45%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.სთვის 18-19

სიახლეები

ორქიდეა 
ყვავილების ენაზე – «მე აღფრთოვანებული 
ვარ შენით». დახვეწილი სილამაზის სიმბოლო. 
ორქიდეა – ძვირფასი საჩუქარი, რომელიც 
გამოხატავს ღრმა პატივისცემას ადამიანისადმი.

ლოტოსი
ყვავილების ენაზე – «ჩემი 
სიყვარული წმიდაა». ესაა 
ბედნიერების, ჰარმონიის, 

გულწრფელობის სიმბოლო. 
ყვავილი, რომელსაც ნაზი 

გრძნობების ნიშნად  
ჩუქნიან მეგობრებსა და 

ნათესავებს. 

ილანგ-ილანგი
ყვავილების ენაზე – «ჩემი გული 

მუდამ შენთანაა». აღფრთოვანების, 
სულიერი სიახლოვის და 

ურთიერთობებში ახალი ეტაპის 
სიმბოლო. შყვარებულების ყვავილი, 

რომელსაც ჩუქნიან გრძნობების 
გამოხატვის დროს.

შამპუნიბალზამი 
2/1ში ყველა ტიპის 
კანისთვის  250 მლ

1354 „ლოტოსი“ / 
დატენიანება

1356 „ორქიდეა“ /  
სათუთი მოვლა

1355 „ილანგილანგი“ /  
კვება

9,89 j  5,29 j

ხელის კრემი  75 მლ

1375 „ლოტოსი“ / 
დატენიანება

1377 „ორქიდეა“ /  
სათუთი მოვლა

1376 „ილანგილანგი“ /  
კვება

7,59 j  4,09 j
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სამზარეულოს ტექსტილის კოლექცია  
ნაზი ფლორალური ორნამენტით 
შეგიქმნით საგაზაფხულო განწყობას

მყუდრო 
სახლის სითბო

100% 
ბამბა

ახალი  
კოლექცია

სამზარეულოს 
ტილო „მზიური 

ველი“
მასალა: 100% ბამბა 

(ვაფლის ტილო).
ზომა: 45 х 60 სმ.

910443 
13,29 j   

9,49 j

სუფრა „მზიური ველი“
მასალა: 100% ბამბა.

ზომა: 145 х 145 სმ.
910446 
87,39 j   

60,79 j

წინსაფარი 
„მზიური ველი“ 

მასალა: 100% ბამბა.
ზომა: 60 × 70 სმ.

910444 
26,59 j   

18,99 j

ხელის მოსაკიდებლების 
ნაკრები „მზიური ველი“ 2 ც.

მასალა: 100% ბამბა.
ზომა: 18 х 18 სმ.

910445 
20,89 j   

13,99 j
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2.

კოლექცია ეკოლოგიური მასალებისგან – 
ხორბლის, შუშის, ბამბის ბოჭკოები –  

მათი არჩევანი, ვინც ზრუნავს გარემოზე

ცხოვრების 
ეკოლოგია

-40%
1.

3. საყვავილე ლარნაკი 
„აკვარელი“
მასალა: კერამიკა. 
სიმაღლე: 18 სმ.

910166
49,39 j  

34,19 j

4. საყვავილე 
ლარნაკი „ფირუზი“ 
მასალა: შუშა.  
სიმაღლე: 19,2 სმ. 
დიამეტრი: 14,8 სმ.

910264
37,99 j  

26,59 j

5. საყვავილე 
ლარნაკი 
„ჩრდილოეთის 
ციალი“
მასალა:  ბოროსილი
კატის შუშა. სიმაღლე: 
22,2 სმ.

910318
75,99 j  

53,19 j

ეკო
კოლექცია

1. მრავალფუნქციური 
თეფში
მასალა: ხორბლის ბოჭკო 
– 45%, პოლიპროპილენი 
– 55%.  
ზომა: 34 х 27 х 6,5 სმ.

910361
53,19 j   

31,89 j

2. სუფრა
მასალა: 100% პოლიეს
ტერი წყალამრიდი 
გაჟღენთვით.  
ზომა: 145 х 220 სმ.

910399
113,99 j   

75,99 j
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-40%

ხორბლის ბოჭკოზე 
პოლიმერების დამატებით 
დამზადებული ჭურჭელი 

არატოქსიკურია, 
უსაფრთხოა ადამიანისა  

და გარემოსთვის

თავსახური ხელს უშლის  
ტოლჩასა და დოქში 
მტვრის მოხვედრას

არ იწოვს სუნებს
მსუბუქი და გამძლე, 

არ იმტვრევა

-40%

ქილა კერამიკული თავსახურით 750 მლ
მასალა: შუშა, კერამიკა, სილიკონი, უჟანგავი ფოლადი. 

ლანჩბოქსი
ჰერმეტული. გამოდგება ცხელი 
პროდუქტებისთვის (1200Cმდე). მასალა: 
ხორბლის ბოჭკო – 45%, პოლიპროპილენი – 
55%, თავსახური – პოლიპროპილენი.  
ზომა: 19,5 х 12,5 х 7 სმ.

910362
26,59 j   

15,89 j

დოქი თავსახურით
მასალა: ხორბლის 
ბოჭკო – 45%, 
პოლიპროპილენი – 
55%.  სიმაღლე: 22 სმ. 
მოცულობა: 1,8 ლ.

910367
26,59 j  

18,99 j

დიდი 750 მლ
სიმაღლე: 15 სმ.

910396
30,39 j  

22,79 j

პატარა 500 მლ
სიმაღლე: 11 სმ.

910397
26,59 j  

18,99 j

საჭრელი დაფა
მასალა: ხორბლის ბოჭკო – 
45%, პოლიპროპილენი – 55%, 
თავსახური – პოლიპროპილენი.  
ზომა: 32,5 х 28,6 х 0,3 სმ.

910368

18,99 j  13,99 j

სასალათე
მასალა: ხორბლის 
ბოჭკო – 45%, 
პო ლი პროპილენი 
– 55%.  
ზომა: 15 х 15 х 8 სმ.

910364

მრგვალი თეფში
მასალა: ხორბლის 
ბოჭკო – 45%, 
პოლიპროპილენი – 
55%. ზომა:  
20 х 20 х 3 სმ.

910365

ოვალური თეფში
მასალა: ხორბლის ბოჭ კო – 45%, პოლი
პროპილენი – 55%.  
ზომა: 31 х 19 х 3 სმ.

910366

ტოლჩა თავსახურით
გამოდგება ცხელი 
პროდუქტებისთვის 
(1200Cმდე). მასალა: 
ხორბლის ბოჭ კო – 
45%, პოლიპროპი ლენი 
– 55%, სილიკო ნი. 
მოცულობა: 350 მლ.

11775
17,09 j   

12,49 j

nebismieri  
15,19 j 9,09 j
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შედეგი 
ერთ კვირაში

სახის, ყელისა და დეკოლ ტეს 
ნიღაბი „ულტრალიფტინგი“  50 მლ
ამოდელირებს სახის ოვალს და მაღლა 
წევს ყელისა და დეკოლტეს კანს. 
ასწორებს ნაოჭებს. ამაგრებს ნაზ კანს.

0654

სახის ღამის კრემი „ლიფტინგი 
და აღდგენა“  50 მლ
აჩქარებს ღამის განმავლობაში 
მიმდინარე კანის აღდგენის 
პროცესებს. ხელს უწყობს ლიფტინგსა 
და ნაოჭების გასწორებას. 

0652

15
SPF

-40%
-40%

მარჯვე  
ნიჩაბი 

კომპლექტში

სიახლე

ნაკრები
ღამის კრემი +
სახის ნიღაბი

129,18j

75,99 J

• აბსოლუტურად გამჭვირვალე
• განსაკუთრებული გამოზნექილი 

ფორმა ეხმარება თვალების 
ქვეშ მიუდგომელი ადგილების 
დაფარვაში

• ეფექტურია ნაოჭებთან,  
თვალების ქვეშ მუქ წრეებთან 
და სტრესის სხვა ვიზუალურ 
გამოვლინებებთან ბრძოლაში

*დამოუკიდებელი შეფასება, 30 ქალი მომვლელი პროგრამის ერთკვირიანი 
გამოყენების შემდეგ (არტ. 0651, 0652, 0655). შედეგები წარმოდგენილია შპს 
„ტრ კონსიუმერ რისეჩის“ მიერ.

ჰიდტროლიზური კოლაგენი  
ამცირებს წვრილ მიმიკურ და ღრმა 

ასაკობრივ ნაოჭებს

კოფეინი – ძლიერი ანტიოქსიდანტი, 
ეფექტურია სიბერის ნიშნებთან 

ბრძოლაში

სახის შრატი „ყველა 
ტიპის ნაოჭის 
წინააღმდეგ“ 30 მლ
უშვებს „ახალგაზრდობის 
რეჟიმს“. კომპლექსურად 
მოქმედებს ზრდა სრული 
კანის ყველა პრობლემაზე.

0653

49,39 j  37,99 j

სახის დღის კრემი 
„გაახალ გაზ რ  დავება და 
დაცვა“ SPF 15  50 მლ
უბრუნებს კანს მოქნილობას. 
უზრუნველ ყოფს შესამჩნევ 
ლიფტინგს. კანს 
იცავს ულტრა იისფერი 
გამოსხივებისგან.

0651

64,59 j  49,39 j

nebismieri 64,59 j  49,39 j
ჰიდროგელური 

მულტიფუნქციური პატჩები 
60 ც

0948

64,59 j  49,39 j

კრიოსფეროები სახისთვის
მასაჟი კრიოსფეროებით 
აქორფებს, ხსნის დაღლილობას, 
ატონიზებს. კანის ლოკალური 
გაგრილება იძლევა შესამჩნევ 
ლიფტინგ-ეფექტს, ეხმარება 
წვრილი ნაოჭების გასწორებაში, 
აშორებს შეშუპებებს.

0696

75,99 j  45,59 j

87%  
აღნიშნავს კანის 
მოქნილობის  
აღდგენას*

93%  
აღნიშნავს  
ლიფტინგ- 
ეფექტს*

97%  
თვლის, რომ კანი 
უფრო დატენია ნებული 
გახდა*

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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1
32

35+

-50%

სიახლეები

*ინგლ. „ანტიასაკობრივი კომპლექსი“.
** ლიმონის, ოხრახუშის, ძირტკბილას ფესვების ექსტრაქტებს, დათვისკენკრას ფოთლებისა და სხვ.

კურკუმას აქტიური მოლეკულებით ჩვენ შევქმენით KURQUMA AGE 
REMOVING COMPLEX* (პატენტი FABERLIC №2571270) – კანის ღრმა 
შრეებში კომპონენტების მიტანის ინოვაციური ტექნოლოგია.

შლის 
დაბერების 
ნიშნებს
მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ 
თუ მართლა არსებობს «მარადიული  
ახალგაზრდობის წყარო», მაშინ ეს კურკუმაა. 

KURQUMA AGE 
REMOVING COMPLEX* 
ზრდის აქტიური 
მოლეკულების შეღწევას 
კანის ღრმა შრეებში 

100 %-ით

KURQUMA AGE  
REMOVING 
COMPLEX*  
შლის დაბერების 
ნიშნებს

• ასტიმულირებს კანის 
თვით გაახალ გაზრ და-
ვების პროცესებს

• ებრძვის თავისუფალ 
რადიკალებს

• უზრუნველყოფს 
ბზინვარებასა და 
თანაბარ ტონს

• ხელს უშლის ასაკობრივ 
პიგმენტაციას, რითაც 
ბევრად აღემატება 
ნატურალური 
ექსტრაქტების 
უმრავლესობას**

თქვენი კანი დაცულია
1. დღის კრემი SPF 15 50 მლ
უზრუნველყოფს ფართო 
სპექტრის გამოსხი ვებებისა და 
თავისუფალი რადიკალებით 
წარმოქმნილი დაზიანებებისგან 
დაცვას, ხელს უწყობს კანის 
ტონუსს.

2856

37,99 j 28,49 j

იინნ
ოო

ვვააცციიეებბიისს დდრროო –– 22002222

პრ

ემი ი ს  ლ ა უ რეატ
ი

თქვენი მზერა ახალგაზრ
დული და მბზინავია

2. თვალის ირგვლივ კანის 
კრემი 15 მლ
კვებავს კანს, ასწორებს ნაოჭებს, 
ხელს უწყობს შეშუპებებისა და 
თვალების ქვეშ მუქი წრეების 
შემცირებას.

2858

26,59 j 18,99 j

თქვენი კანი ბრწყინავს 
ახალგაზრდულად

3. ვიტამინური შრატი-
კონცენტრატი 30 მლ
ხელს უწყობსპიგმენტაციის 
შემცირებას, აღიავებს და 
ათანაბრებს ტონს.

2859

34,19 j 17,09 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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Возможно изменение стоимости товаров.  
Актуальную информацию смотрите на сайте faberlic.com

მარჯვე  
ნიჩაბი 

კომპლექტში

მისტი „მინერალური 
წყალი“ ზღვის წყალ-
მცენარეებით 100 მლ 
მყისიერად ატენიანებს,  
აქორფებს და ატონი-
ზებს, უზრუნველყოფს 
კანის ანტიოქსიდანტურ 
დაცვას და განახლებას.

0947
26,59j 

18,99 j

-40%

სხეულის გამაახლე ბელი კრემი 150 მლ 
ატენიანებს, ხელს უწყობს ტონუსსა 
და ელასტიკურობას. სხეულს ხვევს 
ყვავილოვან-ზღვის არაჩვეულებრივ 
არომატში.

0944

22,79j 13,59j

მსოფლიო ოკეანის 
მაცოცხლებელი ენერგია

ზღვის ელექსირი 
15 მლ 
შეიცავს ძვირფას კომ-
პო ნენტებს: მაგნიუმს, 
ნატრიუმს, თუთიას, 
სპი ლენძს, ჟანგბადს, 
ჰიალურონსა და ამინო-
მჟავებს. გამოი ყენეთ 
დილით და/ან საღამოს 
მაცოცხ ლებელი კრე-
მის ან კრემ-ნიღბის 
მოქმედების გასაძლიე-
რებ ლად.

0943
41,79j 

30,39 j

სახის მაცოცხლებელი 
კრემი 50 მლ 

0940
49,39 j  

37,99 j

ჰიდროგელური პატჩები 
თვალის ირგვლივ 

კანისთვის 60 ც
ახანგრძლივებს 

თვალის ირგვლივ კანის 
ახალგაზრდობას. აქრობს 
შეშუპებებს და ნაკლებად 

შესამჩნევს ხდის მუქ წრეებს. 
მარჯვე ნიჩაბი კომპლექტში.

0946

64,59j 37,99 j

ჩემი
კოსმეტიკა

*

*თვალის ირგვლივ 
კანის კონცენტრატი 

– პრემია „ჩემი 
კოსმეტიკა 2020“-ის 
ოქროს პრიზიორი 

ნომინაციაში 
„სილამაზისა და 

მეცნიერების ალიანსი 
კანის მოვლის 

საშუალებებში“.

ზღვის ბიოლოგებისა და 
ქიმიკოსების BiotechMarine 
მრავალრიცხოვანი 
კვლევების შედეგად შეიქმნა 
Aspar’Age™ – იშვიათი მურა Aspar’Age™ – იშვიათი მურა 
წყალმცე ნა რისა და ზღვის წყალმცე ნა რისა და ზღვის 
მინერალების აქტიური მინერალების აქტიური 
კომპლექსიკომპლექსი. იგი იცავს კანის . იგი იცავს კანის 
უჯრედებს, ხელს უწყობს მათ უჯრედებს, ხელს უწყობს მათ 
აქტივობასაქტივობას. 

Faberlic ლაბორატორიამ Faberlic ლაბორატორიამ 
Aspar’Age™ გაამდიდრა Aspar’Age™ გაამდიდრა 
„საფირმო“ ჟანგბადის „საფირმო“ ჟანგბადის 
კომპლექსითკომპლექსით და შექმნა 
სერია Oceanum – მდიდრული 
საშუალებები, რომლებიც 
უშვებს ახალგაზრდობის 
იმპულსს.

BIOTECHMARINE (საფ
რანგეთი) და FABERLIC 
ლაბორატორიების 
ერთობლივი წარმოება.

სახის კრემ-ნი ღაბი „კვება“  
50 მლ
მარჯვე ნიჩაბი კომპლექტში.

0942

49,39j 37,99 j

კონცენტრატი 
თვალის ირგვ ლივ 
კანისთვის 15 მლ

0941
41,79j 

30,39 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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სახის ღამის კრემი 
50 მლ
აძლიერებს დამცავ 
თვისებებს და უშვებს 
კანის აღდგენის 
პროცესებს ნათელი 
დღის ბოლოს.

2615

-40%

-60%

• ანტისტრესესენცია ხსნის 
დაძაბულობას ეთერზეთების 
არომატული კომპოზიციების 

წყალობით

• პატარა და მოხერხებული 
როლი შეიძლება 

გამოიყენოთ ყველგან და 
ნებისმიერ დროს

წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება

სილამაზე 
სიზმარსა და ცხადში

დამტკიცებულია, რომ ძილის ნაკლებობა დაბლა წევს ცხოვრების ხარისხს, 
ნეგატიურად მოქმედებს იმუნურ სისტემასა და კანის მდგომარეობაზე. 
აქტიური რეგენერაცია მიმდინარეობს ღამით, იმ დროს, როცა გვძინავს. 
შეუძლია თუა არა კოსმეტიკას ძილზე მოქმედება? დიახ! უნუიკალური 
შემცველობითა და არომატით*.
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სერია ინკაფსულირებული მელატონინით კანის 
გარდასახვისთვის ძილის დროს

მელატონინის მიკროკაფსულებში მოთავსების 
წყალობით იგი აღწევს კანში, ანეიტრალებს 
თავისუფალ რადიკალებს და ასწორებს 
დღის განმავლობაში მიღებულ დაზიანებებს. 
ინკაფსულირებული მელატონინის შემცველი 
პროდუქტები: 2671, 2611 , 2613, 1269.

მოსადუნებელი მისტი 
ძილისთვის  100 მლ
არომატული 
კომპოზიცია ქმნის 
კომფორტულ 
ატმოსფეროს 

2559
15,19 j   

9,09 j

სხეულის კრემ-ვუალი  
150 მლ
ზეთები და აქტიური 
კომპონენტები კვებავს, 
არბილებს და კანს ხდის 
ნაზს.

2611
22,79 j  

17,09 j

ატლასის ნიღაბი 
ძილისთვის
10055
34,19 j  

22,79 j

წვის
უწყვეტი 
დრო

25 
საათი

სახის ღამის ნიღაბი 
50 მლ
გელისებრი ტექსტუ რა 
აქტიურად ატენია ნებს, 
აღადგენს კანის მოქ-
ნილობას.

2671

შრატი თვალის ირგვ ლივ 
კანისთვის 10 მლ
ატენიანებს და აღადგენს კანს ღამით, 
ამცირებს მუქ წრეებს თვალების ქვეშ. 
ანელებს ასაკობრივი ცვლილებების 
გაჩენას. 

2613

34,19 j  25,79 j

ანტისტრეს-ესენცია 5 მლ
ქმნის სიმშვიდისა და შინაგანი 
ჰარმონიის განწყობას.

1269

37,99 j  15,19 j

არომატული სანთელი 120 გ
მუშკ-ამბრის მიმზიდ ველი 
კომპოზიცია ქმნის მყუდრო 
რომანტიკულ ატმოს ფე როს. 

10054

49,39 j 34,19 j
nebismieri 45,59j 34,19 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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-55%

-50%

-40%

15 წუთი –   
და მზად ხარ!

უჯრედული 
ენერგიის  
შევსება

30  
წმ

სახის ნიღაბი-დეტოქსი ხის ნახშირით 
50 მლ

შთანთქავს ზედაპირულ ჭუჭყს, კანის 
ზედმეტ ცხიმს და ღრმად წმენდს ფო რებს. 
ააქტიურებს გლობა ლური დეტოქსიკაციის 

პროცესს კანის უჯრედებში.

0276

22,79 j 10,19j

ღრმა 
დეატოქსი

10  
წთ

სახის შრატი „ანტისტრესი“ 20 მლ
სწრაფად აშორებს დაღლი ლობის 
კვალს, აღადგენს სახის ჯანმრთელ 
ფერს და ანი ჭებს ბზინვა რებას. 
შეუცვ ლე ლია ცხოვრების რიტმითა 
და ძილის დეფიციტით გაჯე რე ბულ 
მეგაპოლისებში.

0222

51,29 j 37,99 j

სახის ჟანგბადის ექსპრეს-ნიღაბი „იდე-
ალური ტონი და დატენიანება“ 1 ც.
მწვანე ჩაისა და შაქრის ლერწმის 
ექსტრაქტები ათანაბრებს ტონს და კანს 
ანიჭებს უზადო იერს.
ყველა ტიპის კანისთვის

0234

სახის ჟანგბადის ექსპრეს-ნიღაბი 
„სიმ ქ რქალე და წმენდა“ 1 ც. 
მერქნის ნახშირსა და ხილის მჟავებს 
გამოაქვს ტოქსინები და აქრობს ცხიმოვან 
ბზინვარებას.
ცხიმიანობისკენ მიდრეკილი კანისთვის

1043

nebismieri 11,39 j  5,69 j

ნიღბები და პატჩები ექსპრესმოვლისთვის

სახის კრემი Blur 15 მლ
მყი სიერად აქრობს ვიზუალურ ნაკლს და  
თქვენი კანი გამოი ყურება სრულყოფი-
ლად. გამოიყენე რო გორც მაკიაჟის ბაზა 
ან წაისვი შენს დღის კრემზე.

1049

49,39 j  37,99 j

„რეტუში“ 
1 წუთში

1  
წთ

წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება

კარბოქსითერაპია 
კანის სილამაზისთვის

გასინჯე  
და შეაფასე შედეგი!

ჟანგბადის ნიღაბი 50 მლ 
გამოიყენე ნიღაბი კარბოქსი-
თერაპიის დამამთავრებელ 
ეტაპზე ან დამოუკიდებლად 
სახის მყისიერი სიქორფისთვის.

0295

18,99j 14,39 j

ნაკრები კარბოქსი-
თერაპიისთვის 2 х 50 მლ 
ნაკრებში შედის დამატე-
ნიანებელი ბალზამი (ნაბიჯი 
1), გელი-აქტივა ტორი СО2 
(ნაბიჯი 2).

0294

37,99j 26,59 j

ხილული შედეგი პირველივე 
გამოყენების შემდეგ

ნახშირორჟანგი ისევე 
აუცილებე ლია კანისთვის, 
როგორც ჟანგბა დი. როცა 

იზრდება СО2-ის რაოდე ნო ბა, 
ფართოვდება კაპილარები, 
უმჯობესდება ქსოვილების 

სისხ ლით მომარაგება, 
უჯრედებს მიეწოდება 

ჟანგბადის დამატე ბითი 
ულუფა. შედეგად კანი უფრო 

ქორფაა, ტონი და ტექს-
ტურა თანაბარი, ტონუსი – 

გაუმჯობესებული.20%-ით  
უფრო დატენია ნე-
ბული კანი*

15%-ით  
უფრო მოქნილი 
კანი*

გათვლილია  
2 გამოყენებისთვის.

სასაჩუქრე ნაკრები 
OxiCarboxy 3 x 15 მლ 
ნაკრებში შედის: დამატენიანე-
ბელი ბალზამი (ნაბიჯი 1), გელი-
აქტივატორი CO2 (ნაბიჯი 2), 
ჟანგბადის ნიღაბი (ნაბიჯი 3).

0492

18,99j 11,39 j * შპს „კოსმოპროდტესტის“ მიერ ჩატარებული 
კლინიკური კვლევების შედეგები ერთჯერადი 
გამოყენების შემდეგ, 25 ქალი.

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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დასაბანი 
მიცელა რული 
გელი 150 მლ

1239

კრემი-ფლუიდი 
სახის, ხელებისა და 
სხეულისთვის 150 მლ

1252
22,79 j  

17,09 j

აღმდგენი ნიღაბი-
ნაღები 100 მლ

1251
18,99 j 

14,39 j

მიცელარული 
წყალი 300 მლ
ყველა ტიპის კანის-
თვის, მათ შორის, 
მგრძნო ბია რესთვის.

1244

pH 5.0 

Get the glow.

-50%

ღამის ნიღაბი-ჟელე 50 მლ 
ატენიანებს მას და აუმჯობესებს 
სახის ფერს. წაისვი ყოველ 
საღამოს ძილის წინ. არ 
ჩამოიბანო.

1306
32,29j  

24,69 j

სახის შრატი 15 მლ 
ასტიმულირებს კოლა გენის 

გამომუშავებას და ამკვრი ვებს კანს. 
ათანაბრებს მის რელიეფსა და ტონს, 

ანიჭებს ბზინვარებას.

1308

32,29 j  24,69 j

კომპლექსი  
BIOGLOW 
C ვიტამინით  
აუმჯობესებს სახის 
ფერს, უზრუნველ-
ყოფს კანის ანტი-
ოქსიდანტურ დაცვას

ვიტამინი В3  
(ნიაცინამიდი) 
ათანაბრებს კანის 
რელიეფს, ზრდის მის 
ელასტიკუ რობას და 
ტენის შეკავების უნარს

NOVAFTEM-О2®–
კანის ღრმა შრეებ ში 
ჟან გ ბა  დის მიწო დე ბის 
ტექ ნო ლო  გია, Faberlic 
პატენტი, აუმ ჯო   ბე სებს 
უჯრე დულ სუნ თქ ვას 
და ააქტი უ  რებს ცვლის 
პრო ცე სებს კანის 
უჯრე  დებში

92% 
აღნიშნავს, 

რომ კანი გახდა 
უფრო მბზინავი, 

გაუმჯობესდა 
მისი ფერი და 

ტონი**

*საშუალების დამოუკიდებელი შეფასება, 28 დღე, 25 ქალი.

თხევადი პატჩები მიმიკური 
ნაოჭების კორექციისთვის 
30 მლ 
მიორელაქსანტი შემცველობაში 
ადუნებს კუნთებს და ასწორებს 
კანს.

1310

22,79j 17,09 j

სახის ტონიკი 100 მლ 
მყისიერად ატენიანებს და ატონიზებს 
კანს. ანიჭებს მას მოვლილ და 
მბზინავ იერს. სიქორფის მუხტი დღის 
ნებისმიერ მომენტში.

1338

15,19 j  11,39 j

კრემი მარგალიტის 
ეფექტით 30 მლ 
მსუბუქი ტექსტურა სადაფის 
ნაწილა კებით ათანაბრებს 
კანის ტონს.

1311

22,79j 11,39 j

ნებისმიერი

2  

-40%
თითოთითო

პროდუქტი 
Biomica

9,09 j
ფასი აქციით

13,59 j
ფასი აქციით

11,39 j
ფასი აქციით

9,09 j
ფასი აქციით

9,09 j
ფასი აქციით

90,3% ≤ ნატურალური 
კომპონენტები

შეესაბამება  
კანის მჟავიანობის  
მნიშვნელობას

**კომპანია CODIF Technologie Naturelle-ის (საფრანგეთი) მიერ წარმოდგენილი Actibiome-ის 
შემცველი საშუალებების ტესტირების შედეგებით. კვლევების შედეგები  რელევანტურია 
არტ. 1251 -სა და 1252-სთვის.

დაბალანსებული მიკრობიომი – ჯანმრთელი კანი!

არ
 შ

ეიცავს SLS, SLESს

პარ

აბენებ ი ს გარ

ეშ
ე

ჩემი
კოსმეტიკა

*

აღმდგენი შრატი-ტონიკი 95 მლ
სწრაფად ატენიანებს კანს, ხელს უწყობს მის მიკრო-
ბიომს, ატონიზებს. 

1243
მიცელარული წყალი ცხიმიანი და 
კომბინირე ბული კანისთვის 300 მლ
შეიცავს პანტენოლ და ალანთოინს კანის 
დასარბილებლად და დასატენიანებლად.

1245

დასაბანი მუსი-ქაფი 150 მლ
განსაკუთრებით გამოდგება სიმშრალისკენ 
მიდრეკილი კანისთვის.

1240

nebismieri 15,19 j  11,39 j

nebismieri 15,19 j  11,39 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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-40%

-40%

-45%

დაატენიანე!
ჰაეროვანი 
ტექსტურა-ტრანს -
ფორ მე რით კანთან 
შეხებისას გადა იქ-
ცევა სითხედ, რო-
მელიც მყისიერად 
აქორ ფებს და 
ატენიანებს შენს კანს.

4
ნაბიჯი

1
ნაბიჯი

ფაქიზად  
დაიმასაჟე!
ჰაეროვანი ტექსტურა 
რბილად წმენდს კანს. 
წყალმცენარე Fuligo 
ატენიანებს და კვებავს 
კანს.

სახის ვიტამინების ტონიკი 
100 მლ

0852

18,99 j  14,39 j

სახის გელი-დაგორგლება 
100 მლ

0851

30,39 j  18,19 j

ნაზი დასაბანი ქაფი 
150 მლ

0850

30,39 j 22,79 j

3
ნაბიჯი

მუდამ  
ტონუსში!
ტონიკი შეიცავს В, С 
და Е ძვირფას ვიტა-
მი ნებს, რომ ლე ბიც 
აღადგენს ლიპიდურ 
შრეს და მუხტავს 
ენერგიით. ახლა კანი 
მზადაა შემდგომი 
მოვლისთვის.

2
ნაბიჯი

დააგორგლე და იბრწყინე!
გელი-დაგორგლება რბილად 
აშორებს გარქოვანებულ უჯრე-
დებს კანის ზედაპირიდან. ასეთი 
ღრმა წმენდა კანს გზას უხსნის 
ჟანგბადისკენ, ხელს უწყობს ტონის 
გათანაბრებას, სახეს ანიჭებს 
ჯანსაღ ბზინ ვა რებას. ჩოკ-ჩოკი 
სულ ახლოსაა! გამოიყენე კვირაში 
1-2-ჯერ.

სახის გელი „ტრანს-
ფორმერი“ 50 მლ

0875
37,99 j  

30,39 j

სერია ნამდვილი კორეული ინგრედიენტების 
ფუძეზე, შემუშავებულია ევროპული ტიპის კანის 
თავისებურებების გათვალისწინებით

სუფთა  
კორეულად

* სალაგანები ბუდეს 
იშენებენ ბუნებრივი 

მასალითა და საკუთარი 
ნერწყვით, რომელიც 
შეიცავს სასარგებლო 

ელემენტების უნიკალურ 
ნაკრებს. ბუდეების 

აღებისას ჩიტები არ 
ზარალდებიან.

სახის აქტიური კრემი 50 მლ
უზრუნველყოფს კომპ ლექ   სურ მოქ მე-
დე ბას კანის ძირითად პრობლემებ ზე, 
უნარჩუნებს მას ახალგაზრ დობას, 
სიქორფესა და სილამაზეს.

0227

45,59 j 24,69 j

სალანგანის ბუდის* 
ექსტრაქტი
აქტიურად კვებავს  
და აჯანსაღებს კანს

აზიური ცენტელას 
ექსტრაქტი  
ასტიმულირებს 
კოლაგენის 
სინთეზს

80% ალოე ვერას 
რბილობის წვენი 
და ჰიალურონის მჟავა 
ღრმად ატე ნიანებს  
და ჩუქნის  
სიქორფის  
შეგრძნებას

ღამის სახის ნიღაბი 
50 მლ
მოქმედებს მთელი ღამის 
მანძილზე, უზრუნველ ყოფს 
ინ ტენ სიურ მოვლას.  
გა მო ი ყენე კვირაში 2-3-ჯერ.

0856

56,99 j  34,19 j

ჰიალურონის გელი ალოე ვერათი 
50 მლ
გამოიყენე როგორც მსუბუქი გელი 
ყოველდღიურად დილით და საღამოს. 
უფრო ინტენსიური დატენიანებისთვის 
გამოიყენე როგორც ნიღაბი.

0951

30,39 j  22,79 j

კანის მოვლა
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Универсальный 
оттенок

ჩიტი სალანგანის ბუდის ექსტრაქტი  
კანს აჯერებს მნიშვნელოვანი  
მაკრო- და მიკროელემენტებით

ჰიდროგელური პატჩები – შენი ახალი ქრაში. 
კორეელმა ქალებმა იციან: მზერა ვერ იქნება 
სილამაზით მბზინავი, თუ თვალის ირგვლივ თხელი 
კანი არ იქნება სათანადოდ მოვლილი. განაახლე და 
დაატენიანე კანი მყისიერად პატჩების დახმარებით.

წყალმცენარე ქლორელას ექსტრაქტი  
შეიცავს დიდი რაოდენობით პროტეინებს 
და შეუცვლელ ამინომჟავებს, რომლებიც 
აუცილებელია თვალების ქვეშ მუქ 
წრეებთან საბრძოლველად

ფასდაკლებები

-50%-მდე

სერია ტასმანიის წიწაკითა 
და თუთიით პრობლემური 
კანისთვის

სახის CC-კრემი SPF15 
30 მლ
უნივერსალური ფერი 
მიესადაგება სახის კანის 
ფერს და ათანაბრებს მას. 

0855
37,99 j  

30,39 j

თვალის ორმხრივი ლაინერი 
შტამპით 1,4 გ
2/1-ში: თვალის ლაინერი და 
ვარსკვლავის ფორმის შტამპი. 
გაჯერებული შავი ფერი და 
მდგრადი საფარველი.

5755

24,69 j  18,99 j

სახის დამატენიანებელი ტონალური კუშონი 
14 გ
მომვლელი ესენცია ჰიალურონის მჟავით კანს 
ანიჭებს იდეალურად თანაბარ ტონს და მსუბუქ 
ნატურალურ ბზინვარებას. სპეციალური ბალიში 
ეკონომიური დანახარჯისთვის. უნივერსალური ფერი.

6168

75,99 j  56,99 j

გამწმენდი ზოლები 
ცხვირისთვის 4 ც

აშორებს შავ წერტილებს. 
ხელს უშლის კომედონების 
გაჩენას. ამქრქალებს.

0438

11,39 j  5,69 j
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PCA თუთიას*  აქვს 
ანთების საწინააღ-
მდეგო მოქ მე დე ბა, აშ-
რობს მუწუ კებს, აწეს-
რი გებს ცხიმოვანი 
ჯირკვლების 
მუშაობას.
ტასმანიის წიწაკა  
– მსოფლიოში ერთ-
ერთი ყვე ლაზე სასარ -
გებ ლო. ამ მცენარეს 
იყენებდნენ ტას მა-
ნიისა და ავსტრა ლიის 
აბორი გე ნები ტრადი-
ციულ მედიცინაში. 
პარა დოქსია, მაგ რამ 
ტასმანიის წიწაკის 
ექსტრაქტს აქვს 
და მა მ შვი დებელი 
მოქმედება კანზე, 
აქრობს ანთებებს.

რეკომენდებულია 
12 წლიდან

გამწმენდი გელი-ქაფი 
4/1-ში  150 მლ

0466
17,09 j  

10,19 j

გამმქრქალე  ბელი კრემი 
4/1-ში  50 მლ

0469

15,19 j 8,29 j

არაფერი 
ზედმეტი!

მოსახერხებელი  
კოვზი 

კომპლექტში

ჰიდროგელური პატჩები თვალის 
ირგვლივ კანისთვის 60 ც
ეფექტიანად ატენიანებს კანს, ასწორებს 
მიმიკურ ნაოჭებს, აშორებს შეშუპებებს.

0916

64,59 j  49,39 j

ლოსიონი შავი 
წერტილე ბის თვის 
4/1-ში  100 მლ

0468

nebismieri 15,19 j  8,29 j

გამწმენდი 
ნიღაბი 
4/1-ში  75 მლ

0467

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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HYALURON

NOVAFTEM

K2

-45%

-40%

ნაკრები
სახის ტონიკი +  
დასაბანი გელი

30,38j

18,19 J

ნაკრები
თვალის ირგვლივ 
კანის კრემი +  
ღამის კრემი ან 
დღის კრემი

36,08j

18,99 J

ტენის წყარო,  
ახალგაზრდობის 
წყარო

ჰიალურონის მჟავასა და კალციუმის ნაკლებობისას კანი 
იფიტება. 
აუცილებელია კანის შევსება ამ ნივთიერებებით. ხოლო იმისთვის, 
რომ ისინი უკეთესად აითვისოს კანმა, აუცილებელია 
ინკაფსულირებული ვიტამინი К2. 
შემცველობაში ჟანგბადის კომპლექსის დამატებით, მივიღეთ 
ინოვაციური პროდუქტები ბრწყინვალე ეფექტით!

დატენიანების 
ინოვაციური ფორმულა

ჰიალურონის კრემი 
თვალის ირგვლივ 
კანისთვის 15 მლ
ხელს უშლის კანის ნაადრევ 
დაბერებას, მყისიერად 
ატენიანებს და უნარჩუნებს 
წყლის ოპტიმალურ 
ბალანსს.

2818

15,19 j  11,39 j

ჰიალურონის სახის ღამის 
კრემი 50 მლ
აშორებს სიმშრალეს და 
დაჭი  მულო ბის შეგრძნებას, 
ავსებს და ასწორებს ნაოჭებს. 
ამაგრებს ეპიდერმისს, 
აუმჯო_ბესებს კანის დამცავ 
ფუნქციებს.

2822

ჰიალურონის სახის 
დღის კრემი 50 მლ
აქტიური კომპლექსი 
კრემის შემცველობაში 
არბილებს კანს, ჩუქნის 
კომფორტს მთელი 
დღით.

2817

1,5%
ჰიალურონის 
მჟავა

ჰიალურონის ჰიდროკონ-
ცენტრატი სახისთვის 30 მლ
გელისებრი ტექსტურა ინტენ-
სიუ რად ატე ნიანებს, უზრუნველ-
ყოფს მყისიერ ლიფტინგ-
ეფექტს, ანიჭებს ქორფა იერს.

2816
37,99 j   

26,59 j

დამატენიანებელი ტონიკი 
სახისთვის 150 მლ
რბილად აშორებს გამწმენდი 
საშუალე ბების ნარჩენებს კანის 
ზედაპირს, აღწევს რა კანის 
ღრმა შრეებში, ინტენსიურად 
ატენიანებს, ატონიზებს, ანიჭებს 
სიქორფის გრძნობას.

2821

დასაბანი გელი 
150 მლ
მსუბუქი გელის წარმომ-
ქმნელი ტექსტურა 
ეფექ ტიანად წმენდს 
კანს, მყისიერად ჩუქნის 
სისუფთავის გრძნობას.

2820

72 -მდე

საათი  
დატენიანება** 

Du
ra

Q
ue

nc
h®️

 IQ
 S

A 
(C

ro
da

, დ
იდ

ი 
ბრ

იტ
ან

ეთ
ი)

 ა
ქტ

იუ
რ

ი 
ინ

გრ
ედ

იე
ნტ

ებ
ის

 
შე

მც
ვე

ლ
ი 

სა
შუ

ალ
ებ

ებ
ის

 კ
ლ

ინ
იკ

ურ
ი 

კვ
ლ

ევ
ებ

ის
 შ

ედ
ეგ

ებ
ით

. 
რ

ელ
ევ

ან
ტ

ურ
ია

 ა
რ

ტ
. 2

82
2-

სთ
ვი

ს.

nebismieri 15,19 j  11,39 j

nebismieri 20,89 j  15,19 j
ჰიალურონის  
მჟავა
უზრუნველყოფს მყი-
სიერ დატე ნიანებას 
კანის ყველა შრეში და 
გახანგრძლივებულ 
ეფექტს.

კალციუმი
ხელს უწყობს ჰიალუ-
რო ნის მჟავას შეკავე ბას 
ეპიდერმისის უჯრე-
დებში, ხელს უწყობს 
მისი ბარიერული 
ფუნქციის აღდგენას.

ვიტამინი К2
აქვს ძლიერი 
ანტიოქსი დანტური 
ეფექტი. ხელს 
უწყობს დამცავ 
ბარიერს.

კომპლექსი 
NOVAFTEM-O2®
ზრდის ჟანგბადის რაო-
დენობას კანში და უზრუნ-
ველყოფს დამატენიანე-
ბელი კომპლექსის 
მი ტა ნას კანის შრეებში.

2022

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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-40%

-45%

წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება

ეკონომიური: ასაქაფებლად 
საკმარისია ერთი ციცქნა 
საშუალება.

ჟანგბადის სახის ნიღაბი 
50 მლ
აკავებს ტენს, როგორც მაგნი-
ტი. ავსებს კანს ჟანგბადით. 

5795

41,79 j  24,99 j

დაპატენტებული 
ჟანგბადის კომპლექსი 
NOVAFTEM-O₂®  
ზრდის ჟანგბადის 
რაოდენობას კანში

ვიტამინი C და 
გლუტატიონი 
აძლიერებს ჟანგბადის 
ენერგიად გადაქცევის 
ეფექტიანობას

ჟანგბადის კოსმეტიკის 
მეხუთე თაობა

ჟანგბადის ბალზამი 50 მლ
Sos-საშუალება კანის 
დამწვრობებისა და ქავილის 
დროს. ატენიანებს და ხსნის 
გაღიზიანებას.გამოიყენეთ 
როგორც დამოუ კიდებელი 
საშუალება ან წაისვით 
საყვარელი კრემის ქვეშ.  

5806

41,79 j  30,39 jჟანგბადის მუსი სახის ღრმა 
წმენდისთვის 75 მლ
სქელი, მოცულობითი ქაფი ნა-
ზად წმენდს ფო რებს ჭუჭ ყისგან. 
კანი ხდება სუფ თა, რბი ლი და 
დატენიანე ბული. რეკომენდებულია 
ასაქაფებელ ბადესთან ერთად 
გამოყენება. 

5793

26,59 j  18,99 j

სახის გასაწმენდი ჟანგბადის 
ქაფი 175 მლ
ქმნის სიქორფის შეგრძნებას და არ  
იწვევს დაჭიმულობას. აუმჯობესებს  
კანის ტონს, ხდის მას ბზინვარესა  
და ნაზს. დემაკიაჟისთვის.

5807

30,39 j  22,79 j

ჟანგბადის სახის ნიღაბი 
ასაქა ფე ბელი 30 მლ
მყისიერად აშორებს დაღლი-
ლობის კვალს და ცხიმოვან 
ბზინვარებას. ამქრქა ლებს კანს. 
აჯერებს კანს ჟანგბადით.

0857

26,59 j  18,99 j

ასაქაფებელი ბადე 1 ც.
ბადე – მარტივი და სწრაფი 
მეთოდი სქელი, ფაფუკი 
ქაფის მისაღებად მინიმალური 
რაოდენობის დასაბანი 
საშუალების (მუსი, ქაფი, გელი 
ან საპონი) გამოყენებით.

5811

7,59 j 3,79 j

ჟანგბადის დამატენიანე ბელი 
სახის კრემი 50 მლ
ჰაეროვანი ტექსტურა შექმ ნილია 
კანის ყოველდღიური დატენიანებისა 
და დაცვის თვის. ხელს უწყობს კანის 
ტონის გაუმჯობესებას და ნაოჭების 
შემცირებას.

5796

41,79 j  30,39 j

72 სთ-მდე*

დატენიანება

*ინგრედიენტ PENTAVITIN®️-ის შემცველი საშუალებების კლინიკური 
კვლევების შედეგებით (DSM, შვეიცარია) მათი რეგულარული 
გამოყენებისას. რელევანტურია არტ,-სთვის 5806.

ჟანგბადის მკვებავი სახის 
კრემი 50 მლ

ინტენსიურად კვებავს და აღად-
გენს ჰიდროლიპიდურ ბალანსს. 
კანი დღითიდღე მოვლილი და 

ენერგიით სავსე ხდება.

5797

41,79 j  22,79 j

3,79 J

*შპს „კოსმოპროდტესტის“ კლინიკური კვლევების შედგებით, ექიმი-დერმატოლოგის შეფასება 
საშუალების 28 დღის განმავლობაში გამოყენებისას, 28-52 წლის 25 ქალის მონაწილეობით.

კლინიკურად  
დადასტურებულია*:

ქალების 84%  
აღნიშნავს 
ზედაპირული 
ნაოჭების ბადის 
გამოხატულების  
შემცირებას

ქალების 100%  
აღნიშნავს სახის 
კანის ფერისა 
და ტონის 
გაუმჯობესებას

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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-40%

™

• მყისიერად ატენიანებს 
და ატონიზებს კანს

• ამშვიდებს და 
აღადგენს კანს

• ხსნის დაღლილობის 
კვალს

-55%

თვალის ირგვლივ 
კანის კრემი 15 მლ 
0239
15,19 j 

11,39 j
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კლინიკურად დადასტურებულია*

ქალების  

65%-მა  
აღნიშნა ნაოჭების  
ვიზუალური შემცირება

ქალების  

90%-მა  
აღნიშნა კანის ტონის 
შესამჩნევი გათანაბრება

ჟანგბადის 
ნათება
ყველა ტიპის კანისთვის

ვიზუალურად ასწორებს უთანაბრო 
კანს და სახეს ხდის უფრო 
დასვენებულს

სახის დღის კრემი SPF 15 50 მლ 

0237

სახის ღამის კრემი 50 მლ 

0238

nebismieri 18,99 j 14,39 j

ნაკრები
თვალის ირგვლივ 
კანის კრემი +  
დღის კრემი +  
ღამის კრემი

53,17j

31,89 J

2/1ში:
სპრეი და 
ყინული

აღმდგენი აქტიური სპრეი 
100 მლ
შეისხურეთ სახეზე ან სხეულზე 
დღის მანძილზე ან გაყინეთ 
ყინულის ფორმებში. წაისვით 
ყინულის კუბიკი სახეზე დილით 
და საღამოს.
პანტენოლითა და 
მინერალური კომპლექსით

0256
11,39 j  5,29 j

ჰაერივით  
საჭირო
ჟანგბადის დრონები™ ზუსტ მისამართზე  
აწვდის ჟანგბადს უჯრედებს

დაპატენტებული ჟანგბადის კომპლექსი АQUAFTEM® 
ჟანგბადს ჰაერიდან აწვდის კანის ღრმა შრეებს

არგინინი და ზღვის წყალმცენარეების აქტივი DST-H 
აძლიერებს სისხლის მიმოქცევას, უზრუნველყოფს კანს 
ჟანგბადით შიგნიდან

ანტიოქსიდანტი TUMERIN იცავს კანის უჯრედებს 
დამჟანგველი სტრესისაგან 

ჟანგბადის კოსმეტიკის  
მეოთხე თაობა 
4DTARGET 
ტექნოლოგიით

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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-45%

-45%

-45%

ნაკრები
დღის კრემი +  
ღამის კრემი + 
თვალის ირგვლივ 
კანის გელი

47,87j

26,09 J

ჟანგბადით კვება აქტიურად კვებავს კანს, აშორებს  
სიმშრალესა და დისკომფორტს

ნორმალური და მშრალი კანისთვის

არეგულირებს ცხი მოვანი ჯირკვლების 
აქტივობას და ამქრქალებს კანს

ჟანგბადის ბალანსი
კომბინირებული და ცხიმიანი კანისთვის
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ჟანგბადით 
დატენიანება
ყველა ტიპის კანისთვის

ავსებს კანს ტენით  
და ხელს უშლის  
მის აორთქლებას

კლინიკურად დადასტურებულია*

13,8%-ით  
გაიზარდა კანის 
დატენიანების დონე 28 დღის 
გამოყენების შემდეგ

48,6%-ით  
გაიზარდა კანის დატე ნია-
ნების დონე გამოყენები-
დან ერთ საათში

სახის ღამის კრემი 50 მლ 

0273

სახის დღის კრემი 50 მლ 

0272  

nebismieri  
17,09 j  13,29 j
გამმქრქალებელი BB-კრემი 
30 მლ
მიესადაგება კანის ტონს. ფარავს 
ხილულ ნაკლს, ათანაბრებს 
მიკრორელიეფს. 

0274
34,19 j  

25,79 j

სახის დღის კრემი 50 მლ 

0264
სახის ღამის კრემი 50 მლ 

0265
nebismieri  
17,09 j  13,29 j

გელი თვალის ირგვლივ 
კა ნისთვის 15 მლ 

0262

13,69 j  10,19 j

სახის დღის კრემი-
ფლუიდი 50 მლ 

0260 

სახის ღამის 
კრემი 50 მლ 

0261

nebismieri 17,09 j  13,29 j

ნაკრები
დღის კრემი +  
ღამის კრემი

34,18j

18,59 J

ნაკრები
დღის კრემი +  
ღამის კრემი + 
თვალის ირგვლივ 
კანის გელი

47,87j

26,09 J

კრემი თვალის ირგვლივ 
კა ნისთვის 15 მლ 

0266
13,69 j  10,19 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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კომბინირებული და 
ცხიმიანი კანისთვის

ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 50–51

-50%-მდე

ნორმალური და 
მშრალი კანისთვის

შეანჯღრიე, 
მოურიე

კომბინირებული და 
ცხიმიანი კანისთვის

ყველა ტიპის 
კანისთვის

თვალის მაკიაჟის 
მოსაშორებელი ორფაზიანი 
საშუალება 150 მლ 
რბილად და ეფექტიანად 
აშორებს მდგრად მაკიაჟს 
თვალის ირგვლივ ნაზ კანს. 
აქვს დამამშვიდებელი და 
მაქორფებელი ეფექტი.

1242

15,19 j 7,59 j

სახის ასაშრევე ბელი სკრაბი 
75 მლ 
მაპრიალებელი გრა ნუ ლები 
აშორებს კანის გარქოვანებულ 
უჯრედებს, ათანაბ რებს მის 
ტონსა და რელიეფს. 

0269 

15,19 j 7,59 j

გამწმენდი გომა ჟი სახისთვის 
75 მლ 
სათუთად აშორებს გარქო ვა ნე-
ბულ უჯრე დებს და აწეს რიგებს 
ცხიმოვანი ჯირკვლების 
მუშაობას.

0271

15,19 j 7,59 j

ჟანგბადით 
სუნთქვა

სწორ და რეგულარულ წმენდაზეა 
დამოკიდებული კანის გარეგნული იერი 
და მდგომარეობა, ასევე შემდგომი 
მოვლის პროცედუ რების ეფექტიანობა.

ყველა ტიპის კანისთვის

აბსორბციული ტონი კი 
სახისთვის 150 მლ 
ატონიზებს კანს, ატე-
ნიანებს და არბილებს 
მას. აქრობს ცხიმოვან 
ბზინვარებას.

0270
15,19 j   

7,59 j

სახის ნაზი ტონიკი 150 მლ 
აქორფებს, ატონიზებს და 
ასწორებს კანს.

0259

მაკიაჟის მოსაშორე ბელი 
რძე 150 მლ 
ნაღების ტექსტურა. აქრობს 
კანის სიმშრალესა და 
ქერცვლას.

0277

nebismieri  
15,19 j  7,59 j

ყველა ტიპის კანისთვის

კომბინირებული და 
ცხიმიანი კანისთვის

გამწმენდი დასა ბანი გელი 150 მლ 
არ აშრობს კანს და არ ტოვებს 
დაჭიმულობის შეგრძნებას.

0258

მიცელარული ლოსიონი  150 მლ 
თვალის ირგვ ლივ კანის თვის. 
ატენიანებს და არბილებს კანს.

0253

nebismieri  
15,19 j  9,09 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა

50 №04/2023 №04/2023 51
შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com



-45%

კ ვ ა რ ც ი ს მ თ ლ ი ა ნ ი  
ნ ა ჭ ე რ ი

მო
ხე

რხებ
ული ცხვირა ნიჩაბი

-45%

*კ
ო

მპ
ან

ია
 S

ed
er

m
a-

ს 
(ს

აფ
 რ

ან
 გე

თ
ი)

 მ
იე

რ
 ჩ

ატ
არ

ე ბ
ულ

ი 
კლ

ი ნ
ი კ

ურ
ი 

კვ
ლ

ე ვ
ებ

ის
 შ

ედ
ე გ

ე ბ
ით

 
8 

კვ
ირ

ის
 მ

ან
ძი

ლ
ზე

  დ
ღ

ეშ
ი 

2-
ჯე

რ
 გ

ამ
ო

ყე
ნე

ბი
ს 

შე
მდ

ეგ
.

-50%

წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება წლის

საუკეთესო
ფასდაკლება

კატალოგის მიხედვით  
45 j-დან ღირებუ-
ლე ბის შენაძენის 
შემთხვევაში

*გუაშა 
მასაჟორი

22,79 J

ბონუსი
შენაძენზე

ეფექტიანი 
პროგრამები – 
ხილული 
შედეგი!

პროგრამა 

„ახალგაზრდა  
და მოქნილი კანი“

მიზანი: 
ლიფტინგი და კანის  
კოლაგენის აღდგენა

მიზანი: 
ნაოჭების  
გასწორება 24/7

2%
ინკაფსულირებული 
რეტინოლი

91%-მდე  
შემცირდა  
ზედა ქუთუთოს 
ნაკეცი*

კვარცის მასაჟორი-საფხეკი გუაშა
აუმჯობესებს სისხლის მიმოქ ცევას, 

ხსნის დაღლილობას და ხელს უწყობს 
ნაოჭების გასწორებას. აქრობს 

შეშუპებებს

910186

41,79 j  30,39 j*

თვალის ირგვლივ კანის 
კრემი UpLift Eye 15 მლ
აქვს გამოხატული ლიფტინგ-
ეფექტი. აქტიურად ატენიანებს 
კანს. ებრძვის ღრმა ასაკობრივ 
და მიმიკურ ნაოჭებს.

1247

41,79 j 30,39 j

სახის კრემი-
კონცენტრატი 
Mesobotox 
10 მლ

7880
34,19 j 

26,59 j

სახის აქტიური შრატი 
კოლაგენით 30 მლ
ხელს უწყობს კანში საკუ თარი 
კოლაგე ნის აღდგენას.

1075
26,59 j  

13,29 j

1%
ბუნებრივი  
რეტინოლის ანალოგი

სახის შრატი Hyaluronic 
„ღრმა ნაოჭების 
კორექტორი“ 10 მლ
ავსებს და ასწორებს ღრმა 
ნაოჭებს. შედეგი თვალსაჩინო 
ხდება უკვე რამდენიმე საათში.

3071

სახის აქტიური კრემი Retinol 
Like „ნაოჭების კორექცია“ 
30 მლ
კანს ათანაბრებს და ამქრქალებს. 
დღის მოვლა ყველა ტიპის, მათ 
შორის მგრძნობიარე კანისთვის. 

1215

30,39 j  16,69 j

რეტინოლის 
ბუნებრივი ანალოგი

სახის აქტიური შრატი Retinol 
Pro „ნაოჭების კორექცია“ 30 
მლ
ხელს უშლის ანთებას. ათანაბრებს 
კანის ტექსტურასა და ტონს. ღამის 
მოვლა ყველა ტიპის კანისთვის.

1212

რეტინოლის „ინტელექ
ტუალური“ ინკაფსულაცია

nebismieri 34,19 j  26,59 j

სახის სალონური 
დაჭიმვის 
ალტერნატივა

მეზობოტოქსის 
ალტერნატივა

კანის მოვლა
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პუდრი წყალთან კონტაქტისას 
გადაიქცევა ნაზ ქაფად

ათანაბრებს კანის ზედაპირს

ნიღაბი კანის ღრმა 
წმენ დისთვის 50 მლ
აქვს ანტისებორული 
ეფექტი, არეგული-
რებს ცხიმოვანი ჯირ-
კვ ლების აქტიურობას.

7882

როლინგ-გელი 
ფორების 
გასაწმენდი 75 მლ
დელიკატურად აშრე-
ვებს გარქოვანებულ 
უჯრედებს და წმენდს 
ფორებს.

7881
22,79 j  

11,39 j

SOS გამწმენდი პუდრი 
დასაბანად 10 გ
აერთია ნებს ღრმა 
წმენ დასა და დატენია-
ნებას. გამოდგება 
მგრძნობიარე 
კანისთვის.

7883

აქტიური შრატი 
წამწამების 
ზრდისთვის 6 მლ
რეკომენდებულია 
ყოველ დღიური 
გამოყენება. კურსი 
– არაუმცირეს 28 
დღისა.

1124

აქტიური შრატი-კონდიციო-
ნერი წარბების ზრდისთვის 
7,5 მლ
შეიცავს Capixyl™️*-ს – ცნობილ 
კომპლექსს თმის ზრდისთვის, 
რომელიც მოქმედებს უშუა ლოდ 
თმის ფოლიკულზე, ააქტიურებს 
მეტაბოლიზმს. რეკომენდებულია 
ყოველ დღიური გამოყენება. 
კურსი – არაუმცირეს 28 დღისა.

1168

-45%

-50%

-45%

სახის გამწმენდი მუსი 
ენზიმებით 75 მლ
წაისვით ცოტაოდენი 
მუსი ნოტიო სახის 
კანზე, გარდა თვალის 
ირგვლივ კანისა. 
დაიმასაჟეთ 2-3 წთ და 
ჩამოიბანეთ წყლით.

1219
22,79 j   

17,09 j

-45%

ჰიტები
გაყიდვების

მიზანი: 
კანის განახლება 
და გათანაბრება

პროგრამა  

„კანის ბზინვარება  
და განახლება“

ხელს უწყობს კანის განახლებას

აუმჯობესებს სახის ფერს

უხდება ყველა ტიპის კანს

ნაკრები 1
პილინგი +  
მიკროდერმაბრაზია

51,28j

28,49 J
ნაკრები 2
პილინგი + 
მიკროდერმაბრაზია + 
კრემი SOS-თერაპია

74,07 j

37,99 J
-40% -45%

ხილის მჟავები 
ხელს უწყობს 
უჯრედების 
განახლებას

ენზიმების 
კომპლექსი „შლის“ 
მკვდარ უჯრედებს, 
ათანაბრებს კანის 
რელიეფს

დამამშვიდებელი 
კომპლექსი 
Calmosensine™ 
ხსნის 
დისკომფორტს

nebismieri 22,79 j  17,09 j

ნაბიჯი 1
ქიმიური პილინგი
AHA-მჟავებით 30 მლ

1218
28,49 j  

20,89 j

ნაბიჯი 2
მიკროდერმაბრაზია 
და ენ ზი მური მიკრო-
პილინგი 40 მლ

1228

ნაბიჯი 3
კრემი SOS-თერა-
პია და აღდგენა 
40 მლ

1217

გამაახლებელი ღამის 
ლოსიო ნი AHA-
მჟავებით 110 მლ
ათანაბრებს კანის 
რე ლიეფსა და ტონს. 
ფორ მუ ლა მუშაობს 
რო გორც რბილი მიკრო-
პილინგი, რომელიც 
წლის ნებისმიერ დროს 
შეიძლება გამოიყენოთ.

1214
30,39 j 

16,69 j

თვალის ირგვლივ 
შეშუ პე ბისა და 
სიშავეე ბის საწი-
ნააღ  მ დეგო სამი-
როლ გელი 10 მლ
გამოიყენეთ 
დაღლილობის 
მოსახსნელად.

1036
26,59 j  

14,39 j nebismieri 18,99 j  14,39 j

სახის მათეთრებე ლი კრემი 
SPF 15 50 მლ
ათეთრებს კანს, ასტიმუ-
ლირებს რეგენერაციას. 
იცავს უი-სხივების  გან, 
ანტიოქსიდანტური ეფექტი.

1140

30,39 j  22,79 j

პროგრამა  
„კანის ეფექტიანი  
გაღიავება“

სახის კანის მოვლის ნაკრები
კომპაქტური ნაკრები მოსახერხე ბელ 
ფუტლარში. ორი სიჩქარე: დაბალი 
და მაღალი. მუშაობს ორი AA ტიპის 
(არ შედის კომპლექტში) ბატარეით. 
ფუტლარის ზომა: 16,5 х 8 х 5  სმ.

9261  

56,99 j   30,39 j
დამატებითი და სა-
ბანი ჯაგრისი
9535  

4,59 j 3,39 j

პროგრამა  
„სებობალანსი“ ცხიმიანი კანისთვის

nebismieri 26,59 j  18,99 j
პროგრამა  
„ლამაზი თვალები“

კანის მოვლა
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კომფორტული და თანაბარი 
განაწილება ლაქებისა  
და ზოლების გარეშე

სწრაფი შეწოვა  
წებოვანი ფირფიტის  
გარეშე

ფორმულა შაქრის 
ნატურალური  
მხეხავი 
ნაწილაკებით

ღრმად წმენდს კანს 
და ათანაბრებს 
რელიეფს

აქვს მსუბუქი 
გამაგრილებელი 
და მატონიზებელი 
ეფექტი

98,5%
ნ ა ტუ რ ა ლ უ რ ი  
ი ნ გ რ ე დ ი ე ნ ტ ე ბ ი

АНА-
მ ჟ ა ვ ე ბ ი

კრიო-
ე ფ ე ქ ტ ი

სკ

რაბის დელიკატურ
ი ნაწილ

აკები

აქტიური კრემი „თერმო-
ეფექტი“ ფიგურის 
კორექ ციისთვის 150 მლ
ამცირებს ცხიმგროვებს და 
ებრძვის მოშვებულ კანს.
აზიური ცენტელასა და 
სუროს ექსტრაქტებით

1194
22,79 j  

17,09 j*

-60%

-40%

-50%

კატალოგის მიხედვით  
57 j-დან ღირებუ-
ლე ბის შენაძენის 
შემთხვევაში

*კრემი ფიგურის 
კორექციისთვის

9,09 J

ბონუსი
შენაძენზე

პროგრამა  

„იდეალური სხეული“

გასახდომი პატჩი წელის და მუცლის ზონისთვის 3 ც 
მცენარეული ექსტრაქტების წყალობით ხელს უწყობს სისხლის 
მიმოქცევას, ტოქსინების გამოდევნას და ცხიმის დაშლას.
მენთოლითა და წიწაკის, როზმარინისა და ცერეცოს ექსტრაქტებით

1339

22,79 j 17,09 j

აქტიური მამოდელებე ლი 
კრემი გამაგრილე ბელი 
ეფექტით Cryo Cream 
150 მლ
მენთოლით, L-კარნი ტი-
ნით, მურა წყალმცენარე ების 
ექსტრაქტით,  
კო ფეინითა და ალანთოინით

1238

26,59 j 18,99 j

ანტიცელულიტური კრემი-
სკულპტორი 150 მლ
უშვებს ცხიმოვანი ქსოვილის 
დაშლის პროცესს. აქვს 
ძლიერი გამახურებელი 
მოქმედება.
კოფეინით, სუროს, ცხენის 
წაბლისა და აზიური ცენტელას 
ექსტრაქტებით

1080

22,79 j 11,39 j

WOW-ეფექტები ეფექტები 
ერთ პროცედურაშიერთ პროცედურაში

გორგოლაჭები ბრუნავს 
360°-ით და მსუბუქად 
იჭერს კანს ბწკენის 
იმიტაციით.

სხეულის მასაჟორი Wow-Roller
ათავისუფლებს ცელული ტისგან, 
აუმჯობესებს სისხლისა და ლიმფის 
მიმოქცევას, შლის ზედმეტ ცხიმს.

11728

60,79 j  45,59 j

პირველი დღე. 
შხაპის მიღებამდე  გაი-
კეთეთ მასაჟი მშრალი 
ჯაგრისით. შემდეგ 
მიიღეთ შხაპი და კანზე 
წაისვით მოვლის 
საშუალება.

მე2  დღე. 
გამოტოვეთ პროცედუ -
რა, რათა კანს მიე ცეს 
დასვენებისა და აღდგე-
ნის საშუალება.

მე3  დღე. 
კარგად დაიორთქ ლეთ 
კანი შხაპში. წაისვით 
სკრა ბი. ჩამოიბანეთ 
თბი ლი წყლით. გამოიყე-
ნეთ სხეულის მომვლე-
ლი კრემი ან რძე.

მე4  დღე. 
მიეცით კანს დასვენე-
ბისა და აღდგენის 
საშუალება.

მე5  დღე. 
დაიწყეთ პროცედურე ბის 
ციკლი თავიდან.

ჯაგრისი მშრალი 
მასაჟისთვის
მასალა: ხე – წიფელი, ABS-
პლასტიკი, ნატურალური 
ჯაგარი.ზომა: 34 х 5,5 სმ.

910261

37,99 j 26,59 j

სხეულის ანტიცელულიტური 
AHA-სკრაბი 185 გ
რბილად და ეფექტიანად 
ამასაჟებს პრობლემურ ზონებს, 
ათანაბრებს კანის რელიეფს. 
უშვებს კანის უჯრედების 
განახლების პროცესებს. 
გამოიყენეთ კვირაში 2-3-ჯერ.
მენთოლითა და AHA-მჟავებით

2790

30,39 j 22,79 j

ავტორუჯი სახისა და 
სხეულისთვის 100 მლ

კანზე კომფორტულად 
და თანაბრად 
ნაწილდება. სწრაფად 
შეიწოვება წებვადი 
ფირის შეგრძნების 
გარეშე. 

2695
37,99 j   

22,79 j

პროგრამა  

„იდეალური სხეული“
მიზანი: 
სხეულის მოცულობის 
შემცირება, ბრძოლა 
ცელულიტთან

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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-40%

იმუხტება USB-კაბელით. ინსტრუქცია 4 ენაზე

• ზრდის კანის 
ტონუსს, 
ასტიმულირებს 
კოლაგენისა 
და ელასტინის 
გამომუშავებას 

• ხელს უწყობს 
aknes Semcirebas, 
შავი წერტილების 
მოშორებას

• ებრძვის მიმიკურ 
და ასაკობრივ 
ნაოჭებს

*ყ
აზ

ახ
ურ

, ი
ნგ

ლ
ის

ურ
, უ

კრ
აი

ნუ
ლ
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ნე
ბზ

ე.

Vფორმა სახისა და ყელის 
კონტურების მოდელირებისთვის

• აჩქარებს 
კოლაგენის 
სინთეზს და 
აღადგენს 
ბოჭკოების 
ელასტიკურობას

• აუმჯობესებს კანის 
ტექსტურას და 
ხდის მას უფრო 
მკვრივს

• ხელს უწყობს 
მიმიკური 
ნაოჭების 
გასწორებას

ყელისა და სახის 
გაახალგაზრდავების მასაჟორი
130001

216,59 j 151,99 j

საუკეთესო  გამაახალგაზრდავებელი 
პროცედურები

სინათლის თერაპიის 
მოწყობი ლობა სახის 
გაახალგაზრ და ვე ბისა 
და წმენდისთვის
150001
163,39 j  

113,99 j

სინათლის თერაპიის 
ვიბრომასაჟორი თვალისა 
და ტუჩის ირგვლივ 
კანისთვის
140001
113,99 j  

75,99 j

• ასწორებს წვრილ 
ნაოჭებს

• ებრძვის თვალების ქვეშ 
მუქ წრეებსა და ტომრებს

• უზრუნველყოფს 
42°С-მდე გაცხელებას, 
რაც ეხმარება მოვლის 
საშუალებებიდან 
აქტიური ნივთიერებების 
უკეთესად  შეწოვას 

• ააქტიურებს კოლაგენის 
სინთეზს

მუშაობის 2 რეჟიმი 
კომპლექსური მოვლისთვის

• წმენდს კანის 
ზედაპირს ჭუჭყისგან

• ხელს უწყობს 
შავი წერტილების 
მოშორებას 
და ფორების 
შევიწროებას

• ღრმად წმენდს 
ფორებს

• ზრდის კანის ტონუსს, 
ასტიმულირებს 
კოლაგენისა  
და ელასტინის 
გამომუშავებას

მოწყობილობა კანის 
ულტრაბგერითი 
წმენდისთვის
120001
163,39 j  

113,99 j

ტუჩებისა და თვალის ირგვლივ 
კანის ანტიასაკობრივი მოვლა

ულტრაბგერა  
სალონური წმენდისთვის

სახისა და 
სხეულის მასაჟორი
160001

163,39 j 98,79 j

SMART-მასაჟორი*  
სახისა და სხეულისთვის

• სამუშაო ზედაპირი 
360° სახისა და 
სხე უ ლის ყველა 
ზონის ეფექტიანად 
დამუშავებისთვის

• ებრძვის დაბერების 
ყველა ნიშანს

• აუმჯობესებს მიკრო-
ცირკულა ციას

• ამაღლებს კანის ტონუსს

რეკომენდებულია ყველა 
გაჯეტისთვის SKIN’ SKILLS
• ელექტროლიტების მულტი-

მინერალური კომპლექსი 
ააქტი უ რებს კანის უჯრე-
დების განახლებას

• ანტიასაკობრივი 
პეპტიდური კომპლექსი 
ასტიმულირებს  
კოლაგენის სინთეზს

• დაბალმოლეკულუ რი  
ნატრიუმის ჰიალურო- 
ნატი უზრუნველყოფს  
კანის ხანგრძლივ 
დატენიანებას

დამატენიანებელი გელი 
ელექტროლიტებით 75 მლ
უზრუნველყოფს გაჯეტების 
სრიალს, ამაღ ლებს 
პროცედურების ეფექტიანობას.

0039

26,59 j 18,99 j
*ინგლ. «ჭკვიანი მასაჟორი».

შეანჯღრიე  
შენი კანი!

სახლის ტრენაჟორების სერია სახისა 
და სხეულის კანისთვის საშუალებას 

გაძლევთ, გამოიყურებოდეთ 
ახალგაზრდულად  

და მოვლილი 

კანის მოვლა
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-45%

-50%

სახის კრემი 
პოსტაკნე 
50 მლ

0594

შეიკ-ლოსიონი 
ანტიაკნე 
100 მლ

0590

-40%

-40%

* კომპანია Lucas Meyer 
Cosmetics-ის (კანადა) მიერ 
ჩატარებული კლინიკური 
ტესტირების შედეგებით. 
რელევანტურია არტ.-სთვის 
0588 და 0586.

**კომპანია Symrise-ის (გერმანია) 
მიერ ჩატარებული ex vivo 
კლინიკური ტესტირების 
შედეგებით. რელევანტურია 
არტ.-სთვის 0588, 0595.

***ადამიანის კანის მონათესავე 
სტრუქტურა.

მონაწილეთა

85%-ს  
კანი უფრო 
დაჭიმული  
და ელასტიკური 
აქვს*

აღმდგენი ლიპოკრემი 
მშრალი სახის 
კანისთვის 50 მლ
აღადგენს კანის ბარიე-
რის მთლიანობას. აწეს-
რი გებს კანის ჰიდროლი-
პიდურ ბალანსს.

0581
30,39 j   

15,19 j

ამცირებს აკნეს გამომწვევი  
P.Acne ბაქტერიების რაოდენობას. 
ამცირებს ანთების კერებს: 
მუწუკებს, პაპულებს, ფისტულებს.

კომპლექსი 
SANISKIN®*

* Saniskin®, Solabia 
(საფრანგეთი) აქტიური 
ინგრედიენ ტების 
შემცველი საშუალებების 
კლინიკური ტესტირების 
შედეგებით, 28 დღის  
განმავლობაში დღეში 
2-ჯერ გამოყენების 
შემდეგ, რელევანტურია 
არტ.-სთვის 0591 და 
0593.

ანტიაკნე

სერია შემუშავებულია 
სპეციალურად ცხიმიანი 
და პრობლე მური კანის 
მოვლისთვის ნებისმიერ 
ასაკში

59%-ით  
შემცირდა 
ანთებითი 
ელემენტების 
რაოდენობა

სუ

რნელის გარეშე

ჰიტები
გაყიდვების

სერია კანისთვის ესტროგენული დეფი ციტის ნიშნებით. 
აკომ პენსირებს კანის თვით აღდგენის მექანიზმების 
შენელებას პოსტ- და მენოპაუზის პერიოდში

კანისთვის 
ჰორმონალური  
სიბერის პერიოდში

ამცირებს კანის 
ჩამოწელვას ღაწვებისა 
და ნიკაპის მიდამოში, 
კანს ხდის უფრო 
ელასტიკურს*

კომპლექსი 
PROGELINE™

198%-ით ზრდის 
ჰიალუ რონის 
შემცველობას 
ეპიდერმისში 
და 259%-ით – 
დერმაში**

კომპლექსი 
SYMDECANOX™ HA

კრემი-ლიფტინგი 
თვალის ირგვლივ 
კანისთვის 15 მლ
თვალის კონტურის 
სრულ ყოფილი 
მოვლა, ესტრო გე-
ნული დეფიციტის 
ნიშ ნების მქონე კანის 
სიბერის ნიშნების 
კორექტირება.

0588
22,79 j 

17,09j

სახის კრემი ფიტო-
ესტრო გენებით 
50 მლ
გაჯერებული ლამელა-
რუ ლი*** ემულსია 
ფიტო ესტრო გე ნებისა 
და პეპ ტი დების კომპ-
ლექ სით ასტი მუ ლი რებს 
კოლა გე ნის სინ თეზს, 
ამაგრებს დერმას.

0586
36,09 j 

26,59 j

სახისა და ხელების 
კრემი პიგ მენტაციის 
წინააღმდეგ 75 მლ
შეიცავს ნატურალური 
აქტიური ნივთიერებების 
კომბინაციას, რომელიც 
უზრუნველყოფს 
პიგმენტური ლაქების 
გაღია ვებას კანის 
ზედაპირსა  
და ღრმა შრეეებში.

0587
36,09 j   

18,99 j

nebismieri 18,99 j  11,39 j

nebismieri 30,39 j  22,79 j

სახის კრემი-
ანტიაკნე 50 მლ

0591

კრემი-ანტიაკნე 
ლოკა ლუ რი 
მოქმედების 
15 მლ

0592

სახის ღამის 
ნიღაბი 
ანტიაკნე 50 მლ

0593

რბილი 
დასაბანი 
გელი 150 მლ

0589

nebismieri 
30,39 j  

22,79 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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კონცენტრირე ბული უჯრედული 
ღამის კრემი 50 მლ
ასტიმულირებს კანის უჯრედების 
ბუნებრივ რეგენერაციას.

0742

კონცენტრირე ბული უჯრედული დღის 
კრემი 50 მლ
აწესრიგებს კანის მსუნთქავ ფუნქციას. აქვს 
გამოხატული ანტიოქსიდანტური მოქმედება. 

0741

nebismieri 30,39 j  22,79 j

-40%

40+

ღრმად ატენიანებს და 
კვებავს კანს

მყისიერად აქრობს 
დაჭიმულობას და 
ამშვიდებს კანს

ასტიმუ ლი რებს 
კოლაგენის სინთეზს

nebismieri  
34,19 j  26,59 j

უჯრედული კრემი 
„ულტრაკვება“ 50 მლ

0728 დღის
0729 ღამის

ნაკრები
დღის კრემი + 
ღამის კრემი

60,78j

36,39 J

* კომპანია Sederma-ს (საფრანგეთი) მიერ გარდენიის ღეროვანი უჯრედების 
ეფექტურობის გამოკვლევების შედეგებით.

გარდენიის ღეროვანი უჯრედების ფუძეზე

კლინიკურად დამტკიცებულია*

33,3%-ით

იზრდება კანის უჯრედების 
რეგენერაცია

ღამის კრემი-სა  ფარველი 
ყე ლისა და დეკოლტეს თვის 75 მლ
შესამჩნევად ზრდის კანის ელასტი კუ  რო ბას, ხელს 
უშლის ღრმა ნაოჭი-ნაკეცე ბის გაჩენას ყელისა და 
დეკოლტეს ზონებზე.

0738

22,79 j  17,09 j
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ყველა ტიპის კანისთვის

სილამაზის ძვირ ფასი ნიღაბი 50 მლ
ნაზად აშორებს ჭუჭყს და ავიწროებს ფორებს. 
აღიავებს და ათანაბრებს კანის ტონს. ასწორებს 
წვრილ ნაოჭებს. წაისვით თანაბარ თხელ ფენად 
და გაიჩერეთ 15 წთ. შემდეგ ჩამოიბანეთ. 

0744

30,39 j  22,79 j

ჰიტები
გაყიდვების

გარდენიის  
ღეროვანი  
უჯრედები ასტიმუ-
ლირებს კოლაგენის 
სინთეზს და ამცირებს 
მის დაშლას, იცავს კანს 
სიმკვრივის დაკარგვისგან.

კომპლექსი 
SURVICODE™*  
ააქტიუ რებს თვით-
აღდგენის ფუნდამენტურ 
პროცესებს, ზრდის კანის 
უჯრედების დამცველ 
ფუნქციის პოტენციალს

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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50+ 60+

-40%

*კომპანია Sederma-ს (საფრანგეთი) სავაჭრო მარკა. **კანის შეჭმუხნის შემდეგ სიგლუვის აღდგენის მაჩვენებელი, 
180 წმ შემდეგ. შედეგები წარმოდგენილია კომპანია Sederma-ს (საფრანგეთი) მიერ.

ხუთი აქტიური პეპტიდის ფუძეზე

ინოვაციური პეპტიდი  
MATRIXYL® MORPHOMICS™*  
ააქტიურებს „დღეგრძე ლო ბის 
გენებს“, ამცირებს ვერტიკა-
ლურ ნაოჭებს და „ბატის 
თათებს“.

RENAISSANSE  
კომპლექსის 4 პეპტიდი  
ახდენს კანის ქსოვილის 
რეკონს ტრუირებას, ამკვრი-
ვებს კანს და აღადგენს  
სახის პროპორციებს.

კლინიკურად დამტკიცებულია**

82%-ით

უფრო მდგრადი კანი  
დეფორმაციისადმი

ჰიტები
გაყიდვების

გამაახალგაზრდავებელი კრემი 
ყელისა და დეკოლტესთვის 75 მლ
ხელს უშლის კანის ჩამოწელვას. 
ინტენსიუ რად კვებავს ყელისა და 
დეკოლტეს ნაზ კანს.

0783

22,79 j  17,09 j

კრემი-არქიტექტორი 
50 მლ

0780 დღის
0781 ღამის

34,19 j  26,59 j

სახის აღმდგენი ტონიკი 150 მლ
რბილად აშორებს ჭუჭყს კანის ზედა-
პირს. ატენიანებს კანს, აღადგენს  
pH-ის ბუნებრივ დონეს.

0779

18,99 j  14,39 j

კლინიკურად დამტკიცებულია*

ახდენს უჯრედ გარე მატრიქსის აღდგე-
ნასა და გამკვრივებაში მონაწილე 
სილა მაზის 14 გენის რეაქტივაციას.

14 დღეში

მულტიმაკორექტი რე ბე ლი 
თვალის ირგვლივ კანის 
გელი 15 მლ
ეფექტიანად მუშაობსთვალის 
ირგვლივ მიმიკურ და ღრმა 
ნაოჭებზე. აშორებს დაბერების 
ხილულ ნიშნებს, არბილებს, 
მაღლა წევს კანს.

0768

24,69 j  18,99 j

კონცენტრატი MATRIGENICS. 14G,  
რომელიც მიიღე ბა მსოფლიო ოკეანის 
ყველაზე ხანგრძლივად მცხოვ  რები წყალ -
მცენარის Undaria Pinnatifida რეპროდუქტიული 
ნაწილის  გან, აქვს უნიკა ლური 
გამაახალგაზრდა ვე ბელი თვისება.

ბიომიმეტური ემულსიის ფუძეზე

კასკადური მოქმედების 
ღამის კრემი-კომპრესი 50 მლ
მუშაობს მთელი ღამის 
განმავლო ბაში. აქტიურად 
ებრძვის ნაოჭებს და კვებავს 
კანს.

0759

26,59 j 20,89 j

*ლაბორატორია Codif-ის (საფრანგეთი) მიერ კონცენტრატის  
MATRIGENICS. 14G-ის კვლევის შედეგებით.

ნიღაბი-სკულპტორი სახის, 
ყელისა და დეკოლტესთვის 
50 მლ
აშორებს გარქოვანებული 
უჯრედების შრეს და 
ათავისუფლებს გზას კანის ღრმა 
შრეებისკენ. შედეგად შესამჩნევად 
იზრდება მოვლის ყველა 
მომდევნო ეტაპის ეფექტიანობა.

0761

31,49 j  18,19 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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თვალის ირგვლივ კანის 
ფიტოშრატი 15 მლ

0712 

7,59 j 5,69 j

-50%-მდე
თითოთითო

ნებისმიერი

2 პროდუქტი
Botanica

ზე90%
მეტი ბუნებრივი 
წარმოშობის 
ინგრედიენტი

კანის წმენდა ბუნებრივი 
კომპონენტების ფუძეზე

ყველა ტიპის კანისთვის

სახის ფიტოკრემი 50 მლ

0762 დღის
0763 ღამის

10,59 j  7,59 j

სახის ფიტოკრემი 50 მლ

0786 დღის
0787 ღამის

10,59 j  7,59 j

nebismieri 10,59 j  7,59 j

დასაბანი 
გელი 
150 მლ

0773

სახის 
ტონიკი 
150 მლ 

0775

მაკიაჟის 
მოსაცილე-
ბელი რძე 
150 მლ

0774

გამწმენდი 
სკრაბი 75 მლ 

0776
11,39 j  

8,69 j

კანის ტონუსი და ენერგია

ნორმალური და 
კომბინირებული კანისთვის

შტოში 
& ფურისულა30+

კანის მოქნილობის  
აღდგენა

ნორმალური და მშრალი კანისთვის

40+ ძმერხლი 
& ვარდისფერი როდიოლა

ფიტოშრატი თვალის 
ირგვლივ კანისთვის 15 მლ

0708

7,59 j  5,69 j

სახის ფიტოკრემი 50 მლ

0706 დღის
0707 ღამის

10,59 j 7,59 j

სახის ფიტოკრემი 50 მლ

0710 დღის
0711 ღამის

10,59 j 7,59 j

ღრმა კვება და სახის  
ოვალის მოდელირება

ნორმალური და 
მშრალი კანისთვის

ქაცვი 
& სვია50+

ღრმა ნაოჭების 
კორექცია  
და კანის დაცვა

ნორმალური და 
მშრალი კანისთვის

60+ასკილი 
& ჟენშენი

ზე90%
მეტი ბუნებრივი 
წარმოშობის 
ინგრედიენტი

5,29 j
ფასი აქციით

6,79 j
ფასი აქციით

5,29 j
ფასი აქციით

4,09 j
ფასი აქციით

5,69 j
ფასი აქციით

4,09 j
ფასი აქციით

5,69 j
ფასი აქციით

5,69 j
ფასი აქციით

5,69 j
ფასი აქციით

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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-40%

Уход за кожей

Кислородная косметикаლანოლინი – ცხვრის მატყლისგან მიღებული 
უნიკალური ბუნებრივი ცვილი ახალი ზელანდიიდან, 
სადაც ეკოლოგია უმაღლეს დონეზეა დაცული, ამ 
ინგრედიენტის წარმოება ლაბორატორიუ ლად 
შეუძლებელია. ჩვენ ვიყენებთ ლანოლინის ყველაზე 
ძვირფას ფორმას – ფარმაცევტული თავისებურებების 
ფორმას.

უნივერსალური ბალზამი-
კონცენტრატი  14 მლ

ეფექტიანი SOS-საშუალება 
მთელი ოჯა ხის თვის. 
ინტენსიურად ატენიანებს და 
აღადგენს კანის ლიპიდურ 
ბარიერს, მყისიერად აშორებს 
ქერცვლას და არბილებს.

0184

18,99 j  15,19 j

დამზადებულია 
სიყვარულით

სერია ლანოლინით – ბატკნის  
მატყლის ბუნებრივი ცვილით

ტუალეტის ფიგურული 
საპონი „წმენდა და კვება“ 
60 გ

ნაზი არომატის საპონი აშო-
რებს ჭუჭყს, არ აშრობს კანს.

2729

3,79 j  2,19 j

მთელი 
ოჯახისთვის

4+

nebismieri 17,09 j  9,09 j

ჟანგბადის 
კომპლექსი ხელს 
უწყობს თავის 
კანის აღდგენას

ნიღაბი-ბალზამი 
„კვება და აღდგენა“  
200 მლ

თითოეულ კულულს 
აჯერებს მკვებავი 
ელემენტებით. 

2732

შამპუნი მთელი 
ოჯახისთვის „თმის ძალა 
და ბზინვა რება“  400 მლ

ფაქიზად წმენდს თმასა 
და თავის კანს, თმას ხდის 
ძლიერსა და მოქნილს.

2730

შამპუნი „კვება და 
აღდგენა“  400 მლ

აღადგენს თმას 
ძირებიდან 
ბოლოებამდე. 
არბილებს თმას.

2731

მთელი 
ოჯახისთვის

3+

მულტი ფუნქციური 
პროდუქტი

35% ფარმაცევტული 
ხარისხის ლანოლინი

• ჭის ზეთი
• ჟოჟობას ზეთი
• კარნაუბის ცვილი

სურნელების, 
კონსერვანტების, 

საღებავების გარეშე

100%

ნებისმიერი
საშუალება 
თმისთვის

-45%

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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14+

შენი კანი საუკეთესოს 
იმსახურებს! აჩუქე 
მას ზრუნვა და სინაზე 
ლანოლინზე დამზადებული 
საშუალებების დახმარებით„მკვებავი“

ზრუნავს და ავსებს სინა-
ზით. სწრაფად შეიწოვება. 
ღრმად კვებავს კანს.

2588

„კვება და აღდგენა“
შექმნილია კანის აღდგენისთვის. 
აძლიერებს განახლების პროცესს, 
ინტენსიურად კვებავს და არბილებს, 
ხელების კანს.

2585
„დატენიანება“
შექმნილია კანის მოვლისთვის 
და ყოველდღიური დაცვისთვის. 
ატიურად ატენიანებს. კრემი 
რეკომენდებულია წყალთან ყოველი 
კონრაქტის შემდეგ.

2584

nebismieri 7,59 j 3,79 j

„დაღლილობის მოხსნა“
შექმნილია ფეხის კანის გასაგრი-
ლებლად და ტონიზებისთვის. 
ხსნის დაღლილობას და 
ამცირებს შეშუპებებს.

2589

„კვება და დარბილება“
ინტენსიურად კვებავს და 
ატენიანებს, ხელს უწყობს 
მიკრონახეთქების შეხორცებას.

2579

ხელის კრემი 70 მლ ფეხის კრემი 70 მლnebismieri  
11,39 j  5,69 j

სახის კრემი 50 მლ

„დამატენიანებელი“
ჰაეროვანი ტექსტურით. 
სწრაფად შეიწოვება. 
ღრმად ატენიანებს კანს.

2587

ნებისმიერი
პროდუქტი

-50%

კანის სწრაფი აღდგენა სიცივეში

ხელების  
სალონური მოვლა

ფასდაკლებები

-55%-მდე

ჰიტები
გაყიდვების

გარს ეკვრის 
ხელებს, უზრუნ
ველყოფს 
კომფორტსა და 
დაცვას

კრემის მდიდარი 
ტექსტურა 
შესანიშნავად 
არბილებს და 
კვებავს კანს

მკვებავი ტექსტურა 
აძლიერებს 

რეგენერაციის 
პროცესებს

ანტიასაკობრივი 
ეფექტი

ხელის კრემი „თხევადი 
ხელ თათმანი“ 60 მლ

შიისა და ზეითუნის 
ძვირფასი ზეთებით

2096

11,39 j  5,29 j

ხელის კრემი „გაახალ  გაზრ-
დავების ფორმულა“ 60 მლ

სელისა და ბრინჯის ქატოს 
ზეთებით, A, B და E ვიტა მინებით

2098

12,49 j  5,99 j

კანის მოვლა

ჟანგბადის კოსმეტიკა
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1.

2.

გაამრავლე 
მხიარულება

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ხასხასა შთაბეჭდილებების, გემრიელი 
შეგრძნებებისა და ცელქი ბავშვური სიცილის ქვეყანაში.  

აქ დაბანა მხიარულებაა, თითოეული ბავშვი კი  
თავს უსაზღვროდ ბედნიერად გრძნობს!

-45%

НОВИНКА

3.

მწიფე მარწყვის 
ტკბილი სუნი 
დიდხანს რჩება 
თმაზე.  
უჰ, რა გემრიელია!

მანგოს ენოტი 
ასაფრენად გიწვევს!
თავგადასავლე
ბისკენ – ტროპიკულ 
კუნძულზე!

მომხიბვლელი 
ბატკანი 
გასწავლით, 
როგორ 
მოუაროთ თმას, 
მისი მატყლი ხომ 
მუდამ მბზინავი 
და რბილია!

4.

5.

5. საბავშვო შამპუნი-
ბალზამი 250 მლ

არავითარი აწეწვა! თმა 
იქნება გლუვი, აბრეშუმივით 
ფაფუკი და დამჯერი.

2809

4. საბავშვო შამპუნი-გელი 
შხაპისთვის 250 მლ

ბევრი ფუნქცია – ერთი 
საშუალება! ჩუქნის თმის და 
კანის დელიკატურ წმენდას და 
შესანიშნავად კვებავს მათ.

2824

-45%
6. 7.

ორი ფაზა და 
ორი მოქმედება: 
დატენიანება და 

კონდიცირება

ანტისტატიკური 
ეფექტი

ხელს უშლის 
 თმის აწეწვას

-50%

-40%

გასინჯე 
სიახლე
ფასდაკლებით

სიახლე

1. საბავშვო საშხაპე 
გელი 250 მლ

მხიარულება არომა ტული 
ბუშტუკების ღრუბელში! 
დელიკატური ფორმულა 
არ აშრობს კანს.

2881

2. საბავშვო სააბაზანო 
ქაფი, იცვლის ფერს 
250 მლ

ფოკუსები ბანაობის დროს 
– ნამდვილი სასწაულია, 
რომელსაც ყველა პატარა 
ელოდება: ქაფი წყალთან 
შეხებისას იცვლის ფერს.

2882

ბანანის ხასხასა 
გემო უამრავ 

ღიმილს გჩუქნით!

nebismieri  
11,39 j 5,99 j

3. საბავშვო კბილის პასტა 
ფტორის გარეშე (+3) 50 მლ

კარგი ჩვევა არც ისე ბევრია! ჩვენი 
ყურცქვიტა გასწავლის კბილების 

წმენდას პასტით, რომელიც არ 
შეიცავს აგრესიულ ხორხოშელას, 

ფტორსა და საღებავებს. 
ლამაზი და ჯანსაღი ღიმილი 

გარანტირებულია!

2886

8,39 j 4,09 j

nebismieri  
11,39 j 5,99 j

სიახლე

სათუთი მოვლა და  
მხიარული თავგადა
სავლები – ბედნიერი 
ბავშვებისა და მათი 
მშობლების არჩევანი

7. საბავშვო სავარ ცხელი 
სარკით 
მასალა: ნეილონი,  
ABS-პლასტიკი, შუშა.  
ზომა: 14 x 6 სმ.

9567

18,99 j  13,29 j

6. საბავშვო სპრეი 
მარტივი ვარცხნისთვის 
100 მლ

გამოყენებამდე 
შეანჯღრიეთ ფლაკონი, 
რომ სპრეის ორი ფაზა 
ერთმანეთს შეერიოს. 
შეასხურეთ ნოტიო 
ან მშრალ თმაზე. არ 
ჩამობანოთ.

2810

15,19 j 9,09 j

72 №04/2023 №04/2023 73
შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com

საბავშვო კოსმეტიკა



სათუთი ზრუნვა  
ყველაზე პატარებზე

1.

3.

4.

5.

6.

2.

ნებისმიერი
ტრუსი  
ან საფენი

-60%

99,9%
ნატურალური  
ინგრედიენტები

მდე

ტრუსი 
Junior  40 ც.

ზომა 5  
(9-15 კგ).

910414

ტრუსი 
Midi  54 ც.

ზომა 3  
(4-7 კგ).

910412

ტრუსი 
Maxi  46 ც.

ზომა 4  
(6-12 კგ).

910413

nebismieri  
132,99 j  

53,19 j

საფენი Mini  70 ც.

ზომა 2 (3-6 კგ).

910411

151,99 j  60,79 j

მაქსიმალური 
კომფორტი:

• არ ზღუდავს 
მოძრაობას

• არ სრიალებს

• საიმედო დაჭერა

• ტენის ინდიკატორი 
გიკარნახებთ საფენის 
გამოცვლის დროს

სიმშრალე
10 საათამდე

ულტრა-
წვრილი

3.  ბავშვის ზეთი მოვლისა და 
მასაჟისთვის (0+)  100 მლ

2796
18,99 j   

11,39 j

5.  ბავშვის კრემი საფენისთვის 
(0+)  75 მლ

იცავს ნაზ კანს გაღიზიანებისა და 
გამოყელვისგან. ამშვიდებს ჩვილის 
მგრძნობიარე კანს.

2797

15,19 j  11,39 j

2.  ნაზი გელი კანისა და თმის 
წმენდისთვის (0+)  200 მლ

2793

1.  ბავშვის საშხაპე შამპუნი-
გელი (1+)  200 მლ

2792

nebismieri  
11,39 j  

5,99 j

4. ჩვილის დასაბანი საშუალება 
„ბალახების ნაკრები“ (0+)  200 მლ

აქვს დამამშვიდებელი და 
დამატენიანებელი მოქმედება, ხელს 
უწყობს მოდუნებას. საშუალების მცირე 
რაოდენობა ჩაასხით აბაზანაში.

2795
11,39 j  

5,99 j

6.  ბალზამი ჩვილისა და 
დედისთვის (0+)  50 მლ

მულტიფუნქციური ბალზამი 
გაჯე რებული ტექსტურით კვე-
ბავს, არბილებს და აშორებს 
სიმშრალეს. ამცირებს სიწით-
ლეებსა და გაღიზიანებას.

2799

18,99 j  14,39 j

არ ვიყენებთ  
SLS, SLES, 
პარაბენებს, 
ფტალატებს

სურნელის, 
საღებავების 

გარეშე

შეიცავს 
სკვალანს შაქრის 

ლერწმისგან

*ინგლ. «სუპერ-
ანატომიური სისტემა».

SUPER ANATOMIC 
SYSTEM* — 
ტრუსების 
დაპატენტებული 
ანატომიური ფორმა

ყურადღება! ტრუსების არჩევისას ორიენტაცია აიღეთ კილოგრამებზე, 
რომლებიც მითითებულია ტექსტში და არა შეფუთვაზე.

-45%

-45%

-40%

74 №04/2023 №04/2023 75
შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com

საბავშვო კოსმეტიკა



*განზავებული ფორმით გამოყენებისას.*განზავებული ფორმით გამოყენებისას.

სახლისთვის, 
სადაც ბავშვი 
იზრდება  

ჭუჭყის უსაფრთხო 
მოშორება 
და ჭურჭლის, 
ქსოვილებისა 
და ზედაპირების 
ანტიმიკრობული 
წმენდა

სიახლე

ბავშვის ოთახისა და 
სააბაზანოს საწმენდი 
საშუალება  500 მლ

ბავშვის ოთახის 
დასალაგებლად, იატაკის, 
ავეჯის, პატარებისთვის 
განკუთვნილი მაგიდისა 
და სკამების, სარწეველას 
პლასტიკის ნაწილების, 
სათამაშოების, სააბაზანოს 
ზედაპირების, პატარის 
დასაბანად განკუთვნილი 
აბაზანის გასარეცხად.

30519

15,19 j 7,59 j

სახლის მოვლა ყველაზე  
პატარებზე ზრუნვით

• შესანიშნავად აშორებს მტვერს, 
ჭუჭყს, საყოფაცხოვრებო 
ალერგენებს, საკვებით გაჩენილ 
ლაქებს 

• უზრუნველყოფს ზედაპირების 
ჰიგიენურ სისუფთავესა და დაცვას

• რეკომენდებულია აბაზანისა 
და ბავშვისთვის განკუთვნილი 
აბაზანის საწმენდად საპნის 
ნადებისგან, ბალახების 
ნახარშების ლაქებისგან

• არ საჭიროებს ჩამორეცხვას*

ჰიპოალერგიული 
სურნელები

ანტიმიკრობული 
ფორმულები 

ვერცხლის იონებით 
Ag+

Ag+

არ ვიყენებთ  
SLS, SLES,  

ფოსფატებს, პარაბენებს, 
საღებავებს

სათუთი რეცხვა 
გაღიზიანების გარეშე

• ეფექტიანად რეცხავს 
რთულ ლაქებს, ცხიმსა 
და ფიზიოლოგიურ 
ჭუჭყს

• მთლიანად 
ჩამოირეცხება

• უნარჩუნებს 
გარეგნულ იერს 
ტანსაცმელს

ყველაზე  
ნაზი ქსოვილები

• არბილებს ქსოვილებს, 
აშორებს სიმქისესა და 

ბუსუსებს

• აუმჯობესებს შეწოვის 
თვისებას

• აადვილებს დაუთოებას

• აშორებს სტატიკურ 
ელექტროობას

• უსუნო მშრალ 
თეთრეულზე

სუფთა ჭურჭელი – 
უსაფრთხო 
ბავშვისთვის 

• კონცენტრატი 

• კარგად აშორებს 
ბავშვის კვების 
ნარჩენებს, ცხიმსა 
და სხვა რთულ ჭუჭყს

• მთლიანად 
ჩამოირეცხება

კონდიციონერ-დამარბილებელი 
ბავშვის თეთრეულისთვის  500 მლ

ბავშვის ტანსაცმელს, პერანგებს, 
ბოდეებს, ჩვრებსა და თეთრეულს 
ანიჭებს განსაკუთრებულ სირბილესა 
და სინაზეს.

30516

15,19 j 7,59 j

გელი-კონცენტრატი ბავშვის 
თეთრეულის რეცხვისთვის  500 მლ

ბავშვის ტანსაცმლის, საცვლების, 
თეთრეულის, ჩვრებისა და რბილი 
სათამაშოების ფაქიზი, ეფექტიანი და 
უსაფრთხო რეცხვა.

30515

34,19 j 15,19 j
20  

გარეცხვა
30  

გარეცხვა

გელი-ბალზამი ბავშვის ჭურჭლის 
რეცხვისთვის  500 მლ

შეიძლება გაზავდეს პროპორციით 1:3. 
შესანიშნავად წმენდს ბავშვის ჭურჭელს, 
ქვაბებსა და ტაფებს, ბოთლებს, საწოვრებს.

30517

17,09 j 7,59 j ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 76–77

-55%-მდე
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41
11

4

-60%

*ნატურალური  
სადაფით

წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება

მოდელი იყენებს 
ტუჩსაცხს  
41114, წარბების 
ტუჩსაცხს 5888, 
წამწამების ტუშს 
5875.

ტუჩსაცხი, 
რომელიც  
ზრუნავს

momvleli 
efeqti, 

delikaturi 
ferebi 
teniani 
finiSiT

ეს სასარგებლოა: 
მცენარეული 
ბიუთი-კომპლექსი 
შის, ავოკადოს, 
ნესვის ზეთებისა და E  
ვიტამინისგან

დამატენიანებელი ტუჩსაცხი 
Lip Sheer Conditioner 3,2 გ

20,89 j   

8,69 j

41114 
ალუბლის
ფერი კრემი

41113 
წითელი 
მოცხარი

41112  
ვანილისფერ
ყავისფერი

41111 
რბილი 
ვარდისფერი

41110 
ვარდის
ფერი 
პრალინე

41109  
ვარდის
ფერი ლი
ლის ფერი

41108  
ჟოლოს  
მუსი

41107 
ფლამინგო

41106  
ნაზი 
ატმისფერი

სახის შრატი
ჰაილაითერი 
Glow Drops 15 მლ
90%ით მომვლელი 
ფორმულა. 
დელიკატურად ანათებს 
კანს. 

26,59 j   

18,99 j

ჰიპოალერგიული

სახის გამმქრქალე ბელი 
საწმენდები მწვანე ჩაით 80 ც
აშორებს ცხიმოვან ბზინ ვარებას. 
აქორფებს და ამქრქალებს კანს.

6664

13,29 j  9,49 j

სახის დამატენია ნებელი 
პუდრი Moist’n’Matte 7 გ

41,79 j  30,39 j

ეს სასარგებლოა: 
● ალოე ვერა

● ბროწეულის 

ექსტრაქტი

● ნატურალური დამცავი 

SPF 15 ფაქტორი

ჰიპოალერგიული

სახის გამომწვარი 
ბრონზერი Macadamia Baked 
Bronzer 12 გ
94% ნატურალური წარმოშობის 
ინგრედიენტები. გამოწვის უნიკა ლური 
ტექნო ლოგიის წყალობით ტექსტურა 
ჯდება თხელ ფენად, ადვილად 
იტუშება და ერწყმის კანს.

6274

53,19 j  37,99 j

6693  
ნამზეური

6694  
ღრმა  
მუქი

6597  
თბილი  
ბეჟი

6596  
ვანილისფერ
ბეჟი

6595  
ფაიფურისფერი

6692 
ქვიშისფერ 
ბეჟი

6590  
მარგალიტისფერი 
ვარდისფერი

ტუჩის ბალზამი Fuel Lip Balm 12 მლ
მკვებავი ფორმულა ნატურალური ზეთების ფუძეზე 
ზრუნავს ტუჩების კანზე, ხდის მას რბილსა და გლუვს.

41102 მანგო და მარაკუია
41103 მარწყვი და ავოკადო
41104 ვანილი და მაკადამია*

13,29 j 9,79 j
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Пудра Пудра 
не забивает не забивает 
поры, и кожа поры, и кожа 

дышитдышит

მოდელები 
იყენებენ 
თვალის 
ჩრდილებს 
5881, 5877.

5881  
ნაზი  
ყავისფერი

5877   
დაისის 
ვარდისფერი

FROST CLOUD 

GLITTER CLOUD

ნატურალური 
ინგრედიენტები

97%

კაკაოს ზეთი 
და არგანას 

ზეთი

კანისა და  
თმის კვება  

და დაცვა

8730

873
1

Макияж

წამწამების ტუში 
Mascara 99 10 მლ
ადვილად შორდება 
თბილი წყლით. ატე
ნიანებს და ამაგ რებს 
წამწამებს, შესანიშნავად 
აგრძელებს და ყოფს 
მათ.

5875 შავი

20,89 j  

15,19 j

დატესტილი და მოწო
ნებულია პიროგოვის  

სახ. სამ. კვლ. 
ინს ტი ტუტის ოფთალ

მოლოგების მიერ

ეკოფუნჯი 
თვალების 
მაკიაჟისთვის
ფუნჯი ორი ბოლოთი 
თვალის ხაზის 
გასავლებად და 
მოტუშვისთვის. 
ბიოდაშლადი ხაო.

8730

ეკოფუნჯი 
წარბების 
მაკიაჟისთვის
ფუნჯი ორი 
ბოლოთი წარბების 
მოდელირებისთვის: 
წარბის საცხის 
წასასმელად და 
წარბის ღერების 
დასავარცხნად.

8731

nebismieri   
13,29 j   

9,49 j

წარბების საცხი Cacao Powder 5 გ
მჭიდრო ტექსტურა პუდრისებ რი ფინიშით 
წარბების იდეა ლური ფორმისა და 
ბუნებრივი ფერის თვის. რეკომენდებულია 
ფუნჯით 8731  წასმა.

24,69 j  18,99 j

ნატურალური 
ინგრედიენტები

99%

5887  
ქერა

5889  
მუქი  
ყავისფერი

5888  
ყავისფერი

ეს ეკოლოგიურია: 

ტუშის შეფუთვა დამზა დე-

ბულია 100% გადამუშავე-

ბული პლასტიკისგან

100% -მდე
ნატურალური 

ინგრედიენტები

ultrawvrili 
sadafi  

margalitis 
naTebisTvis

evkaliptis 
biogliterebi 

sveli bzinvarebis 
efeqtisTvis

თვალის ჩრდილები 
Glitter Cloud 2 გ

თვალის ჩრდილები 
Frost Cloud 2 გ

nebismieri  
26,59 j   

18,99 j

6879   
მბზინავი 
გარგრისფერი

6880  
ბროლის 
ვარდისფერი

6881  
ლიმონისფერი 
გამოსხივება

5876  
მზიური  
ატმისფერი

5878  
დაბინდული  
ტაუპი

5880  
რბილი 
ლავანდისფერი

5879 
ვარდისფერი 
ბრინჯაო

6884  
ოქროსფერი  
ქამელეონი

6882  
მარგალიტის 
ატმისფერი

6883  
ოკეანის  
ფირუზი
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*ინგლ. „სერტიფიცირებული მერქანი“.

41069  
მტვრიანი 
ვარდისფერი

41071  
ვარდისფერი 
ფუქსია

41072  
წითელი 
ხე

41074  
მუქი 
ბორდოსფერი

მოდელი 
იყენებს 

თვალის 
ორმაგ 

ფანქარს 
5861, 

ტუჩსაცხი-
ფანქარს 

41068.

კოლაბორაცია  
ცნობილ საერთაშორისო  
კომპანიასთან FABER-CASTELL

ტუჩსაცხიფანქარი 
Umbo Lipstick & Liner 1,2 გ

გაჯერებული კრემისებრი ტექსტურა 
და ველვეტის ფინიში.

20,89 j 15,19 j

ეკოსტილის 
სილამაზე

● მქრქალი, სატინისა 

და სადაფისფერი

● მაღალ-

პიგმენტირებული 

ტექსტურა

● ვიტამინი E, 

 შის და ჟოჟობას 

ზეთები 

შემცველობაში

ორი ჰარმონიულად 

შეხამებული ფერი 

ერთ პროდუქტში

WOOD EXPERT 
– არანაკლებ 75% 
ნატურალური 
წარმოშობის 
ინგრედიენტები

თვალის ორმაგი ფანქარი DUO Eye 
Liner 1 გ
კრემისებრი ტექსტურა მარტივად ისმევა 
და ადვილია მოტუშვა.

26,59 j  18,99 j

ვეგანი

ეკოლოგიური 
შეფუთვა

Forest 
 certification*

არ ტესტირდება 
ცხოველებზე

41068  
ატმისფერი 
კრემი

სახის ორმაგი 
ფანქარი DUO Face 
Pencil 2,4 გ
კონტურინგი 
და კონსილერი 
ერთ პროდუქტში 
– ყველაფერი 
სახის იდეალური 
პროპორციების 
შესაქმნელად.

30,39 j  

22,79 j

6558  
ბეჟი 
კრემისფერი  
და თბილი  
ქვიშისფერი

6559  
ვანილისფერ
ვარდის
ფერი და 
ნეიტრალური 
ყავისფერი

5864  
სადაფის  

ღია ნაცრისფერი  
და მქრქალი  
პიტნისფერი

5861 
სატინის  

მალაქიტი  
და მქრქალი 

ყავისფერი

5863  
კლასიკური  

შავი და  
სადაფის  
ბრინჯაო

5860 
მქრქალი  
რძისფერი 
და სატინის  
ყავისფერი

5862 
მქრქალი  
ლილისფერი 
და ღრმა 
ყურძნისფერი
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4
0

4
6

3

40963

40956

40961 

40962

დრეს-კოდი  
შენი ტუჩებისთვის

 კომპლექსი 
PLUMP OLEOACTIVE 

ვიზუალური 
მოცულობისა 

და ინტენსიური 
მოვლისთვის

 ფორმულა 
NO BARCODE* 

მაქსიმალურად  
მდგრადი 

საფარისთვის

 კრემისებრი ემულსიის 
ტექსტურა ხასხასა 
პრიალა ფინიშით

-50%

მოდელი 
იყენებს 
ჩრდილებს 
5317, 
ტუჩსაცხს 
40463.

 მოდური 
მქრქალი 
ფერები და 
მდგრადობა

 კომპლექსი  
BUXOM LIP 
ფერს ანიჭებს 
სივრცულობას, 
ხოლო ტუჩებს –  
ვიზუალურ 
მოცულობას

მქრქალი 
თხევადი 
ტუჩსაცხი Stay.
True  4 მლ

22,79 j  

16,29 j

40466  
წითელი  
კლასიკა

40875 
ქიშმირის 
ვარდი

40464 
ველური 
ვარდი

40463 
თბილი 
მარჯნისფერი 

40874  
კვამლისფერ
ვარდისფერი

40465 
ლილისფერი  
ორქიდეა

40469 
ვარდისფერი 
მეწამული

40468  
შოკოლადის  
ტრუფელი

40873  
მოცვის 
დესერტი

40871  
დილის ვარდი

40872  
ქვიშისფერი  
ნიუდი

40470  
ყავისფერი  
ბორდოსფერი

40876 
ალისფერი

40877  
მარსალა

40467  
ფუქსია

40461  
ვარდისფერი  
კვარცი

40462  
ვარდისფერ
ატმისფერი

*ინგლ. „შტრიხკოდის 
გარეშე“ – ტუჩსაცხი 

არ გროვდება ტუჩის 
კონტურის გასწვრივ 

ნაოჭებში.

პრიალა 
თხევადი 

ტუჩსაცხი Lip 
Code 5 მლ

22,79 j  

11,39 j

40955 
ხასხასა ვარდისფერი

40957
ატმისფერი ნიუდი

40960  
წვნიანი 
კენკრისფერი

40963  
მუქი ალუბლისფერი

40962  
კენკრის მიქსი

40961  
მუქი 
ჟოლოსფერი

40956
იდეალური ვარდისფერი 
ნიუდი

40959  
მუქი ვარდისფერი
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მდგრადი 
გრძნობები

-45%

4
0

9
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0

4
0

6
24

4
0

6
19

4
0

6
2

2
-50%

-50%

დამატენიანებელი შრატის კომპლექსი 
HILURLIP ათანაბრებს ტუჩების რელიეფს და 
ვიზუალურად უფრო მოცულობითს ხდის

დამატენიანებელი 
ტუჩსაცხი Hydra 
Lips  4 გ4 გ

20,89 j  

10,19 j

40829 
ალისფერი 
წითელი

40622 
კლასიკური  
ნიუდი

40616 
ცეცხლოვანი 
წითელი

40619  
ჩაის  
ვარდი

40620 
ვარდისფერი  
ნიუდი

40814 
ვარდისფერი 
ფუქსია

40828 
ჟოლოსფერი

40825  
თბილი 
ვარდისფერი

40623 
ვარდისფერი 
დაისი

40624 
რომანტიკული 
ვარდი

40621 
მუქი 
მარჯანი

40812  
თოჯინის 
ვარდისფერი

40813  
ნაზი  
ატმისფერი

40827 
მტვრიანი 
ვარდისფერი

40618 
მტვრიანი 
ვარდისფერი

  სუპერმდგრადი 
ფორმულა  
Kiss Proof*

  ფერი იბეჭდება 
ტუჩებზე, და 
ტუჩსაცხი არ 
ტოვებს კვალს 
ტანსაცმელსა  
და ბოკალზე** 

  Silky-matte***-
ფინიში: ტუჩებზე 
მოსრიალე 
აბრეშუმის 
შეგრძნება და 
ულტრათხელი 
მქრქალი  
საფარი

მდგრადი 
მქრქალი 
ტუჩსაცხი 

Kiss Proof 
3,2 გ

20,89 j  

11,39 j

**წასმის შემდეგ დაა ცა დეთ  
ტუჩსაცხს გაშ რო ბა რამდენიმე წამით.
***ინგლ. „აბრეშუმისებრი-მქრქალი“.

*ინგლ. „შემოწმე ბულია კოცნით“.

40951 
ხასხასა  
ვარდისფერი

40950 
კლასიკური  
წითელი

40949 
დახშული  
კენკრისფერი

40947
ზამშის  
ნიუდი

40945
პასტელის  
ვარდისფერი 

40948
თბილი  
ატმისფერი

40953 
ყავისფერი  
ნიუდი

40954
ყავისფერი

40946
მტვრიანი 
ვარდისფერი

 კრემისებრი 
რბილი ტექსტურა 

 მდგრადი საფარი

 სათლელი – 
ფანქრის მეორე 
ბოლოზე

ტუჩების ავტომატური 
ფანქარი Lip Shaper 
0,3 გ

11,39 j  5,69 j

40930  
ჩაის  
ვარდი

40931 
მტვრიანი 
ვარდისფერი

40934 
ვარდისფერი

40932 
კლასიკური 
ყავისფერი

40933  
თბილი  
ნიუდი
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კომპლექსი 
LIPERFECTION ზრუნავს 
კანზე, ათანაბრებს 
მის რელიეფს და 
ამკვეთრებს ტუჩების 
კონტურს

40400 40763

-45%

-50%

ნაზი  
ქმნილება

4
0

6
9

6

ტუჩებს ფარავს 
დელიკატური ფერით, 
ხოლო ზეთებისა და 
ვიტამინების კომპლექსი 
კვებავს კანს და ზრუნავს 
მასზე

-50%

დამატენიანებელი 
და დამარბილებელი 
ფორმულები 
უზრუნველყოფს ტუჩების 
ნაზი კანის დაცვას

4
0

6
9

9

-40%

ჰიბრიდული 
ტექსტურა-
პლამპერი 
ტუჩებს ავსებს 
მოცულობით 
და ღრმად 
ატენიანებს  კანს

ტუჩის ჰიბრი დუ  ლი 
გელიზეთი Glam’n 
Rose 4,1 მლ
არ წაისვა დაზია ნებულ 
ტუჩის კანზე. თვალებ თან 
შემთხვევითი კონტაქ ტი
სას მოიბანეთ წყლით.

15,19 j  

9,09 j

**გამჭვირვალე 
ფერები სადაფის 
მსუბუქი 
ბზინვარებით.

ტუჩსაცხიბალზამი 
Keep Balm  3,7 გ

20,89 j   

10,19 j

nebismieri 6,79 j 3,79 j

ტუჩის ბალზამი Intense 
Vitamin Lip Therapy 4,3 გ
შეიცავს ავოკადოს ზეთს, 
ვიტამინებს E და F.

40400
ტუჩის ბალზამი Intense 
Antiage Lip Therapy 4,3 გ
შეიცავს მაკადამიისა და 
აბუსალათინის ზეთებს.

40763

ტუჩის ბზინი Lip Charm 9 გ
პრიალა და სადაფის ფინიშის  
შეხამება ერთ ხაზში.

12,89 j  6,39 j

40526
პრიალა  

ტერაკოტის ფერი

40523
მბზინავი*  
ხასხასა  

ვარდისფერი

40521
მბზინავი*  
ატმისფერ 

ვარდისფერი

40527
პრიალა ნაც რის

ფერვარდისფერი

40520
მბზინავი*  

გარგრისფერი

40525
პრიალა  

ატმის ფერი

40522
მბზინავი*  
ყავისფერ 

ვარდისფერი

40528
პრიალა  

მუქი  
ვარდისფერი

40524
მბზინავი*  
წითელი წიწაკის ექსტრაქტი 

-  შესაძლოა მსუბუქი 
ჩხვლეტა

41027** 
ვარდისფერი 
კვარცი

41028** 
ვარდისფერი 
ფუქსია

40699  
ნატურალური 
ბეჟი

40698  
მუქი 
ქლიავისფერი

40697 
თბილი 
ლილისფერი

40696 
შტოშისფერ
წითელი

40695 
ვარდისფერი 
ფუქსია

40693 
მარჯნისფერი

40694  
ხასხასა 
ვარდისფერი

40692   
ქარვისფერ
ვარდისფერი

40690 
ატმისფერი 
ნიუდი
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CLICK! 
AND GO!*

*ინგლ. „დააჭირე და წადი“.

-45%

-55%

 პირველად მსოფლიოში! 
ინოვაციური შეფუთვა: იხსნება 

თავსახურზე დაჭერით

 მოცულობა, დაყოფა,  
მკაფიო წასმა!

დაამატე  
მოცულობა

მოდელი 
იყენებს 
თვალის 
ლაინერს 
5771, თვალის 
ჩრდილებს 
5815 და 
წამწამების 
ტუშს 
5238.

თვალების 
თხევადი ლაინერი 
Glameyes 4 მლ

17,09 j  

8,59 j

57
7

1

პრიალა ფინიში

-50%

5771  
მალაქიტისფერი

5772  
მუქი ლურჯი

5770  
ყავისფერი

5769  
მუქი ნაცრისფერი

5768  
შავი

5672  
ულტრამარინი

5670  
ბრინჯაოსფერი

5673  
მუქი იისფერი

5671  
მუქი ფირუზისფერი

 გაუმჯობესებული 
წყალამრიდი 
ფორმულა 
12 სთ-იანი 
მდგრადობისთვის 

 უწვრილესი და 
მოქნილი ფეტრის 
აპლიკატორი 
ნარნარად 
წასმისთვის

17,09 j 12,49 j

თვალის მდგრადი 
ლაინერიმარკერი 0,4 მლ

სიახლე

გელისებრი 
ფორმულა  
უფრო  
მარტივად 
წასმისთვის

სადაფის ფინიში

55986  
შავი პრიალა 
55987 
შავი ულტრამქრქალი

55990  
წაბლისფერყავისფერი

55988 
კვამლისფერი ნაცრისფერი

55991   
გაჯერებული ლურჯი

 ელასტიკური კრემისებრი 
ტექსტურა ასქელებს 
თითოეულ წამწამს 

 ფუნჯი სწორი ჭრილებით 
ეფექტური ხშირი 
წამწამებისთვის

წამწამების 
მოცულობითი 

ტუში 
First Class 

10 მლ

20,89 j   

11,39 j

5238  
პირველი  
კლასის შავი

5372  
შესანიშნავი  
ყავისფერი

5373  
შეუდარებელი  
მწვანე

მამოდელებელი წამწამების ტუში 
Click & Go* 10,5 მლ

ქვიშის საათის ფორმის მინიატურული 
ფიბრის ფუნჯი ხშირი, გრძელი და 

მოცულობითი წამწამებისთვის.

5767 შავი

26,59 j  11,39 j
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140%

360

140%

360

5239

5269

140%

360

წამწამების დამაგრძელე
ბელი სტრეჩტუში Xtreme 
10 მლ
გელისებრი სტრეჩტექსტურა 
სტაილინგეფექტისთვის: 
ტუში შესანიშნავად 
აგრძელებს, მაღლა წევს და 
აფიქსირებს წამწამებს.

20,89 j 15,19 j

დაგრძელება  
და მოცულობა

140%

360

წამწამების დამაგრძე ლე
ბელი ტუში Black Crystal 
10,5 მლ

22,79 j  17,09 j

ტიუბინგ-
ტექსტურა 
აგრძელებს 
წამწამებს 
და ჩუქნის 
მათ პრიალა 
ფინიშს. ტუში 
ჩამოიბანეთ 
თბილი წყლით

დაგრძელება და 
ლამინირების 
ეფექტი

გაყიდვების

ჰიტი
გაყიდვების

ჰიტი

სიახლე

მოცულობა  
და აპრეხვა

მოცულობა: 

დაგრძელება 
და გამაგრება

მოცულობა: 

წამწამების ტუში 
Miss Curl  13 მლ
სილიკონის მოხრილი ფუნჯი 
მაღლა წევს, პრეხავს და 
ყოფს წამწამებს.

20,89 j 15,19 j

წამწამების დამაგრძელე
ბელი ტუში Long & Strong 
10 მლ
არგანას ზეთი შემცველობაში 
ხელს უწყობს წამწამების 
ზრდას, ამაგრებს მათ ძირებს.

20,89 j 15,19 j

მოცულობა და 
წყალში მდგრადი 
ტექსტურა

მოცულობა: 

წყალმედეგი წამწამე ბის 
ტუში Water Splash 9 მლ
ფიბრის კლასიკური ფუნჯი 
წამწამების იდეალურად 
შესაღებად.

26,59 j 18,99 j

5722  
შავი

5639  
ლაჟვარდოვანი  
ლურჯი

5762  
ყავისფერი

5248  
შავი

მოცულობა: 

მამოდელებელი წამწამების 
ტუში „მთავარი როლი“ 
6 მლ 

22,79 j  17,09 j

მოდელირება სუპერმოცულობა

მოცულობა: 

5/1-ში: წამწამებს 
ანიჭებს 
მოცულობას, 
აგრძელებს 
მათ, ამასთან 
ერთად, ყოფს, 
აფიქსირებს და 
უვლის მათ

ხავერდის ტომსიკა 
კომპლექტში

სუპერ მოცულობითი ტუში 
„თქვენი ოსკარი“ 6 მლ

22,79 j  17,09 j
მოცულობა: 

50201  
შავი

50202  
შავი

დატესტილი და მოწო
ნებულია ოფთალ
მოლოგების მიერ

ტექსტურა ძალიან 
კარგად ისმევა 
ერთმანეთზე 
შრეებად და 
წამწამებს 
ანიჭებს ეფექტურ 
მოცულობას, 
აფიქსირებს და 
ყოფს მათ

მოცულობა: 

5822  
კრისტალური 
შავი
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-40%

-40%

-40%

5814

5788

5816

5782

5787

5783

-40%

-50%

მდგრადობა 
და ბზინვარება

 3/1-ში: შეიძლება 
გამოიყენოთ, როგორც 
ჩრდილები, ლაინერი  
და ჰაილაითერი

 გაჯერებული ფერები 
ჰაეროვანი გელისებრი 
ტექსტურით

 მეტალისებრი ფინიში

თვალის თხევა დი 
ჩრდი ლე ბი Dazed 
Diamond 5,5 მლ 

18,99j   

11,39 j
5814
მალაქიტი ს
ფერი

5815
ზურმუხტის
ფერი

5816
კვამლის ფერი 
ტოპაზი

5812
ბრილიანტის
ფერი

5813
ამეთვისტოს
ფერი

5782
ოქროსფ ერი

5359
პლატინის
ფერი

5784
ვარდისფერი 
ოქრო

5787
ბრინჯაოს
ფერი

5788
ავანტიური
ნისფერი

5783
მარგალიტის
ფერი

თვალების ავტომატური 
ფანქარი Eye Shaper 
0,3 გ
სათლელით.

11,39 j  5,69 j

ფანქარი 
მზერას ანიჭებს 
გამომხატვე-
ლობას, ხაზს 
უსვამს თვალების 
ფორმას 

5823  
ნახშირის  
შავი

5824  
ტყის თხილი

5827  
გრაფიტის 
ნაცრისფერი

5825  
მწკლარტე  
ყავა

5826  
საფირონის  
ლურჯი

წარბების ტუში 5,5 მლ
ანიჭებს ფერს და ვიზუა
ლურ მოცულობას. 
ამოდე ლებს და 
აფიქსირებს.

50219 კეშიუ
50220 ტყის თხილი
50221 წაბლი

15,19 j   

9,09 j

წარბების ულტრა წვრილი 
ფანქარი 0,08 გ
სამკუთხა ფორმის გრიფელი 
დეტალური მოხატვისთვის. არ 
საჭიროებს გათლას.

15,19 j  9,09 j

წარბების ფანქარი 
1,2 გ
გამოდგება მკაფიო 
ხაზის გასავლებად, 
დასაშტრიხად 
და წარბების 
ღერებშუა 
სიცარიელის 
შესავსებად.

9,89 j   

4,89 j

წარბების მაფიქსირებელი 
გელი 5,5 მლ
საიმედოდ აფიქსირებს, 
შეუმჩნეველია წარბებზე.

50213 გამჭვირვალე

15,19 j  9,09 j

წარბების მარკერი 
Microfilling Eye-brow 
Pen 0,6 მლ
უწვრილი ღერების 
ბუნებრივი მოხატვა.

24,69 j 18,99 j

50222 
ქერა

50212  
ცივი 
ყავისფერი

50211  
თბილი 
ყავისფერი

50203  
ღია  
ქერა

50204  
მუქი  
ქერა

50206  
ცივი 
ყავისფერი 

50205  
თბილი 
ყავისფერი 

55375  
გრაფიტი

50208  
მუქი  
ქერა

50210  
ცივი 
ყავისფერი 

50207  
ღია  
ქერა

50209 
თბილი 
ყავისფერი 

55374 
გრაფიტი

50219 კეშიუ

50220 ტყის თხილი

50221 წაბლი 

94 №04/2023 №04/2023 95

მაკიაჟის ხელოვნება

შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  
აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com



5849 5837 5838 5853

5845

5854

5846

20
SPF -50%

 პალეტზე 4 უჯრედი 
მონოჩრდი ლე -

ბისთვის 

 სარკე და მოსა-
ხერხებელი 

აპლიკატორი

შექმენი  
შენი 

პალიტრა

როგორ შეცვალოთ  
ჩრდილი-რეფილი:  
ქვედა მარჯვენა მხარეს 
მოძებნეთ ჩაღრმავება და 
გაწიეთ მარჯვნივ. ჩადეთ 
მონოჩრდილი-რეფილი,  
შეწიეთ უკან გაჩხაკუნებამდე.

მქრქალი

პალეტირეფილი 
მონოჩრდილებისთვის
5844

17,09 j  11,39 j

სატინის

ცვა
ლ

ე მ
არ

ტი
ვად

! 

ცვა
ლ

ე 

გან
წყო

ბით
!

5834
ვანილის 
ნიუდი

5838
ცივი ვარდის
ფერი ნიუდი

5840
ყავისფერი 
ნიუდი

5842
ნახშირის
ფერიშავი

5836
ვარდისფერ
ბეჟი ნიუდი

5833
ბეჟი 
ნიუდი

5837
ნაზი ვარ დის
ფერი ნიუდი

5839
რუჯისფე რი 
ნიუდი

5835
ღია ყავის
ფერი ნიუდი

5846
კვამლის
ფერი 
სატინი

5853
მბზინავი 
გრაფიტი

5848
ვანილის 
სატინი

5854
ნაზი ვარ
დის ფერი 
სატინი

5850
ყავისფერ
ბეჟი

5849
ნიუდის 
სატინი

5845
აბრეშუმის 
სატინი

თვალის მონო
ჩრდილები 

Pro Matte 0,8 გ

თვალის მონო
ჩრდილები 

Pro Satin 0,8 გ

nebismieri  
10,29 j  4,89 j

ნებისმიერი
მონოჩრდილის 
ფერი

-50%

წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება

დააჭირე კოლოფს 
უკანა მხარეს, 
ამოიღე ცარიელი 
ბლოკი, მოათავსე 
ახალი ბლოკი

ტონალური კუშონის შემცვლელი ბლოკი Baby Face 14 გ

6686 ნამზეური (ფერი 6685)

6684 გაჯერებული ქვიშისფერი (ფერი 6682)

6683 ღრმა ყავისფერი (ფერი 6681)

6642 სპილოს ძვლისფერი (ფერი 6297)

6640 ვანილისფერვარდისფერი (ფერი 6170)

6641 ოქროსფერბეჟი (ფერი 6171)

41,79 j 30,39 j

სახის გამმქრქა ლებელი ტონალური 
კუშონი Baby Face 14 გ

მქრქალი ფინიში. შესაძლებე ლია ტექსტუ
რე ბის ერთმანეთზე დაშრევება საშუალო 

სიმ კვ რივი დან მაღალ სიმკვრივემდე. შემც
ველობაში ვიტამინი E და ზამბახის ესენცია

75,99 j 37,99 j

ქმნის 
იდეალურად 
გლუვი კანის 
ეფექტს

6681  
ღრმა  
ყავისფერი

6682  
გაჯერებული 
ქვიშისფერი

6171 
ოქროსფერ 
ბეჟი

6170  
ვანილისფერ 
ვარდისფერი

6297  
სპილოს 
ძვლისფერი
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-40%

6545

*Rosality – კომპანია Lucas Meyer Cosmetics-ის (საფრანგეთი) სავაჭრო მარკა.
**ინგლ. სიტყვების «ტონალური საშუალება» და «კონსილერი» გაერთიანება.

25
SPF

6453  

-40%

აირჩიე  
საჭირო ტონი

2 / 1-ში: მაკიაჟის 
ფუძე და 
ტონალური 
საშუალება

ორმაგი 
ტონალური 

კრემიმოვლა 
Glam Skin 

15 x 2 მლ
აქტიური 

ინგრედიენტი 
ROSALITYTM* 

იცავს კანს 
გარემოსგან 
მიყენებული 
სტრესისგან.

53,19 j  

37,99 j*

სახის ფერადი კორექ
ტორი Paint IT 14 მლ

15,19 j   

11,39 j

სპეციალური 
შუქამრეკ ლავი 
ნაწილაკები 
RONA BALANCE 
გარდატეხავს 
სინათლის სხივს  
და ვიზუა ლურად  
ნიღ ბავს ნაკლს

6426 
ნაზი
ვარდისფერი

6427  
ლავანდის ფერი

6428  
მწვანე

ნაზი ვარდისფერი 
აჯანმრთელებს კანის 
ტონს, ხდის მას ქორფასა 
და მბზინავს, ასევე 
ანეიტრალებს ღია ფერის 
კანზე ლურჯ ქვეტონს

ლავანდისფერი 
ებრძვის სახის არაჯან
მრთელ ყვითელ ფერსა 
და პიგმენტურ ლაქებს

მწვანე

ანეიტრალებს სიწითლეს.
კარგად ნიღბავს 
სისხლარღვოვან ბადეს, 
მუწუკებს და ანთებებს

კატალოგის მიხედვით  
45 j-დან ღირებუ-
ლე ბის შენაძენის 
შემთხვევაში

*ორმაგი 
ტონალური 
კრემი

30,39 J

ბონუსი
შენაძენზე

6453
ვანილისფერ
ვარდისფერი

6404
ოქროსფერი 

ბეჟი

 ფორმულა აქტიური 
კომპონენტით SKIN MOON*

 აუმჯობესებს ელასტიკურობას, 
ებრძვის ჰიპერპიგმენტაციას და 
კანის ნაადრევ დაბერებას

 კანს ანათებს შიგნიდან, 
ათანაბრებს ტონსა და 
მიკრორელიეფს

ტონალური საშუა
ლება ბზინვარებით 
Glam`n Glow 30 მლ

30,39 j 

18,19 j
6545  

ბუნებრივი  
ბეჟი

6546 
ნიუდისფერი

 ZINK PCA 
არეგულირებს 
ცხიმოვანი 
ჯირკვლების 
აქტიურობას

 ჩაის ხის ზეთი 
ამშვიდებს კანს 
და ამცირებს 
ანთებებს

 ვიტამინი B3 ხელს 
უწყობს კანის 
დატენიანების 
ოპტიმალურ 
დონეს

**შესაძლოა შეფუთვის დიზაინისა და ფორმის ცვლილება

სახის ტონალური 
საშუა ლება Tea Tree 

Balancing CC** 30 მლ
მქრქალი ფინიში. მსუბუქი 

საფარი.
ჩაის ხის ზეთი

22,79 j15,19 j

6661  
ნატურალური 
ვარდისფერი

6660 
ოქროსფერი 

ბეჟი

6662  
ბუნებრივი  

ბეჟი

FOUNDCEALER*  
აერ თი ა ნებს 
კონსილერისა 
და ტონალური 
კრემის საუკეთესო 
თვისებებს: 
უნიკალური 
აპლიკატორით 
მისი წასმა 
შეიძლება 
წერტილოვნად და 
მთელ სახეზეც

სახის კონსი ლერი 
First Touch 5,8 მლ
მდგრადი მკვრივი საფარი 
მქრქალი ფინიშით.

22,79j 15,19 j

6342  
ვანილისფერ
ვარდისფერი

6343  
ბუნებრივი 
ვარდისფერი

6499  
ბეჟი
კრემისფერი

6341  
ოქროსფერ
ბეჟი
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1

2

ვარდისფერი ქვეტონი (rose)

ნეიტრალური ქვეტონი (neutral)

15
SPF

6418

6480

6481

*შესაძლოა შეფუთვის დიზაინისა და ფორმის ცვლილება.

-50%

მიკროკაფსულები 
დნება კანზე და 
იდეალურად 
იღებს მის ტონს

აირჩიე ტონი  
ორ თვლაზე!

-65%

კატალოგის მიხედ-
ვით 18,99j-დან 
ღირებუ ლების შენა-
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
პუდრის ფერი

17,09 J

ბონუსი
შენაძენზე

სახის პუდრი Wet&Dry 
Perfect Me 9,5  გ

მქრქალი ფინიში. საფარის 
სიმჭიდროვე რეგულირდება. 
მოდური შეფუთვა მაგნიტით.

49,39 j  34,19 j*

შეცვალე წასმის 
მეთოდი  
ორ თვლაზე:

დაუმატე წყალი*  
და საფარი უფრო  
მჭიდრო გახადე

6364 
ბუნებრივი  

ბეჟი

6349  
ფაიფურის ფერი

6379 
ოქროსფერ 

ბეჟი

6533
სპილოს 

ძვლისფერი

მსუბუქი მქრქალი 
ეფექტისთვის  
პუდრი წაისვი 
მშრალი სპონჟით

მჭიდრო 
საფარისთვის 
პუდრი წაისვი 
სველი* სპონჟით

*დაასველე სპონჟი და კარგად გაწურე.

 კომპლექსი AQUARICH 
ღრმად ატენიანებს კანს

 ჰიალურონის მჟავა 
ხელს უწყობს უჯრედების 
რეგენერაციას

 ბუნებრივი ფინიში

სახის დამატენია ნებელი ტონა
ლური საშუალება Everyday  
30 მლ
საშუალება შესანიშნავად 
გამოდგება თხელი უფერული 
კანისთვის წვრილი მიმიკური 
ნაოჭებით. ბუნებრივი ფინიში.

22,79 j  11,39 j

ოქროსფერი ქვეტონი (gold)

6484
ნიუდისფერი

6483
ვარდისფერი 

ბეჟი

6482
ქვიშისფერი 

ბეჟი

6481
ბუნებრივი 

ნიუდისფერი

6480
ბუნებრივი 

ვარდისფერი

6418
ოქროსფერ 

ბეჟი

სახის დამატენიანებელი 
კრემიტინტი Nude 
Illusion 17 მლ

SPF 25.

37,99 j   

28,49 j

6355  
სპილოს 
ძვლისფერი

6356  
ბუნებრივი 
ბეჟი

6357 
ქვიშისფერ 
ბეჟი
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6408 ნაზი 
ვარდისფერი

6409 
მეწამული

6410 
ყავისფერ
ბეჟი

BLUR-ეფექტი 
ათანაბრებს და ასწორებს 
კანის მიკრორელიეფს

მაკიაჟის ფიქსაცია

ექსპერტული ფორმულა 
გამმქრქალებელი 
კომპლექსითა და ბამბუკის 
ფხვნილით

ორი ტექსტურის იდეალური 
მიქსი: ჰაილაითერი და 
ფერუმარილი

პირველი სვლა 
გადამწყვეტია!

დამატენიანებელი 
შრატიპრაიმერი 
Hydration Hits 
30 მლ
ასწორებს უთანაბ
რო ბას და აშორებს 
ქერცვლას. 

6512

თვალის ირგვლივ 
კანის პრაი მერი 
Hold My Look 
4,5 მლ
უზრუნველყოფს 
ჩრდი ლების მდგრა 
დობას, აძლიერებს 
მათ სი ხას  ხასეს 
და აუმჯო  ბე სებს 
ტუშირებას. 

5809

-40%

მაკიაჟის 
ფიქსატორი Silk 
Water Mist 50 მლ
უზრუნველ
ყოფს მაკი ა ჟის 
ექსტრე მა ლურ 
მდგრადობას.

6513

nebismieri  
20,89 j 15,19 j

nebismieri  
24,69 j  

18,99 j

წამწამების პრაიმერი 
Boost My Lash 
7,5 მლ
შეიცავს სპეციალურ 
მიკრო  ბოჭკოებს, რომ
ლე ბიც წამ წა მებზე ქმნის 
ფირ  ფიტას. წამ წამებს 
ხდის ულტრა გრძელსა 
და ფუმფულას.

5810

შედეგი:  
მდგრადი თანაბარი 
ტონი ცხიმოვანი 
ბზინვარების გარეშე

შედეგი:  
რამდენიმე წამში 
წამწამები უფრო გრძელი 
და ფუმფულაა

შედეგი:  
კანი საიმედოდაა 
დაცული

ფასდაკლებები

-40%-მდე გამათანაბრებელი სახის პუდრი 
Skin Sense: Blur Effect  9,5 გ
უნივერსალური ბეჟი ელფერი, 
უხდება ნებისმიერი ტონის კანს. 
6459

53,19 j  34,19 j

მაფიქსირებელი სახის პუდრი Skin 
Sense: Invisible Fix   9,5 გ
გამჭვირვალე თეთრი პუდრი მოუხდება 
ნებისმიერი ტონის კანს. ქმნის მდგრად 
და უხილავ საფარს, აფიქსირებს მაკიაჟს.
6441

53,19 j  34,19 j

სახის ფერუმარილი Glam Cheek 
5 გ

6408 ნაზი ვარდისფერი

6409 მეწამული

6410 ყავისფერბეჟი

28,49 j  17,09 j

სახის დამცავი პრაიმერი 
 Star Protection 30 მლ

იცავს კანს მზის სხივებისგან, 
მონი ტო რე ბისა და 
სმარტ ფო ნების ეკრანების 
ცისფერი სინათლისგან, WI
FIგამო სხივებისგან, ცუდი 
ეკოლო გიისგან.

6511

გამმქრქალებელი 
სახის პრაიმერი 
Feel the Matt 
30 მლ
მუსისებრი ტექსტურა 
აადვი  ლებს ტონა
ლური კრემის წასმას 
და ახანგრძ  ლი  ვებს 
მის მდგრადობას. 

6524

შრატიპრაიმერი 
ბზინვარე ბის  თვის Feel 
the Glow 30 მლ
მსუბუქი ტექსტურა 
წყლის ფუ ძე ზე წებ ვა დო
ბის შეგრძნების გა რე შე. 
ქმნის თანაბარ, მბზინავ 
საფარს.

6510

nebismieri 24,69 j 14,79 j
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7759  
მთვარის  
ქვა

7760 
ვარსკვლავების 
ბრწყინვალება

7761  
რძის  
გზა

7762  
ვარდისფერი 
ასტეროიდი

7763 
კოსმიური  
ღრუბელი

7764  
ხასხასა  
კომეტა

7765 
ანდრომედა

7766 
სატურნის 
რგოლი

7784  
მარსი 

7786  
სირიუსის 
შუქი

სადაფისა  
და შიმერული  
ფერები

*კომპანია Fiabila-ს (საფრანგეთი) 
კვლევების შედეგებით.

7856 
ანტიკური  
ოქრო

7857  
საკოლექციო  
ზურმუხტი

7831  
კუტიურიეებისგან

7799  
წითელი 
ფარდაგი

7798  
წვეულებების 
ვარსკვლავი

7795  
სოფიტების  
შუქში

7797  
ხუთასი  
კარატი

7833  
ძვირფასი 
ამეთვისტო

7796 
ვარდისფერი 
ბრილიანტი

7832  
ოქროს 
ყელსაბამი

მდგრადი 
გლიტერული 
საფარი

ფრჩხილების 
აღდგენა ორ 
კვირაში*

წამყვანი ჟანგბადის ტექნოლოგიით დამზადებული  
ლაქები შეიცავს 56% მცენარეულ ნედლეულს

71015 
ვარდისფერი 
ზაფრანა

71018  
ვარსკვლავური 
ილი

71016  
ქვიშისფერი  
კოჭა

71019 
ცისფერი  
ოცნება

71017 
ქარვისფერი 
კურკუმა

7743 
მოკო

7736 
აყვავებული 
ორქიდეა

7738 
ნაცრისფერი 
შიფონი

7739 
პუდრისფერი 
ბეჟი

7737 
ვარდისფერი 
კამელია

7898
ნაზი  
ზაფრანა

7735 
პრიმა
ბალერინა

ვეგანი

არ ტესტირდება 
ცხოველებზე

-55%

*ინგლ. „არ შეიცავს“.

ნეილ-არტი
როგორც 

ხელოვნება

ფრანგული ფორმულა
«21 FREE»* გამორიცხავს  

ლაქების შემცველობაში  
21 სადავო კომპონენტს

მოდელი 
იყენებს 
ფრჩხილების 
ლაქს 7738, 
7735.

მანიკურის ორი 
ინსტრუმენტი  
ერთ  
პროდუქტში

-50%

კატალოგის მიხედ-
ვით 18,99j-დან 
ღირებუ ლების შენა-
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
ფრჩხილის 
ლაქი

5,99 J

ბონუსი
შენაძენზე

ორ მხრი ვი ფუნჯი 
ფრჩხილების 
დიზაინისთვის
მასალა: ხე, ალუმინი, 
მონიკელებული 
რკინა, სინთეტიკური 
ბოჭკო. ზომა: 
დიამეტრი – 6 მმ, 
სიგრძე – 14,5 სმ.

8752
12,89 j  

6,39 j

ფრჩხილების ლაქი 
ეფექტებით 
Color & Effect 
10 მლ

13,29 j  

9,79j*

ფრჩხილების ლაქი 
Color & Care 
10 მლ
არ შეიცავს 
ტოლუოლს, 
ფორმალ დეჰიდს.

13,29 j  

9,79j*

ფრჩხილების 
ლაქი მომვლელი 
ფორმულით
Color & Care 
10 მლ

13,29 j  

9,79j*

ფრჩხილების ლაქი
Halal Color & 
Breath 10 მლ

13,29 j  

9,79 j*
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ფრჩხილებისა  
და ნუნების 
მოვლისთვის

-65%

4

3

5

1

ნატურალური 
ეთერზეთები

2

ნებისმიერი პრო-
დუქტის შეძენის 
შემთხვევაში გვერ-
დებიდან 106-107

7,59 J

**ექსპრეს-ექსპრეს-
ფანქარიფანქარი 
ნუნებისთვის

გაყიდვების

ჰიტები

ექსპრეს
ფანქარი ნუნე ბის 
მოსავლელად 3 მლ 
ფორმულა ნუშისა და 
ავო კადოს ზეთებით 
არბილებს და ატენიანებს. 
ხელს უშლის ნუნების 
ქერცვლას.
7755
22,79 j  

13,59 j*

nebismieri 13,29 j  9,79 j

1. ნუნების მოსაშორე
ბელი გელი არგანას 
ზეთით და E ვიტა მინით 
40 მლ
ფაქიზად აშორებს ნუნებს 
1 წუთში. შეიცავს არგანას 
ზეთს და E ვიტამინს. 
რეგულარული მოხმარების 
დროს ანელებს ნუნების 
ზრდას.

14899

5. ფრჩხილების 
გაუცხიმოვნე ბისა 
და წებო ვანი ფენის 
მოსაშორე ბელი საშუა
ლე ბა 100 მლ
ახდენს ფრჩხილის ფირ
ფიტის გაუცხიმოვნებას, 
რბილად აშორებს ტენს, 
მტვერსა და წებოვან 
შრეს. ხელს უწყობს 
ხელოვნური საფარის უკეთ 
დამაგრებას.

7719

4. დამარბილე ბელი გელი 
მანიკურისა და პედიკურის 
აბაზანებისთვის 100 მლ
ეფექტიანად არბილებს 
ტერფების კანის გარქოვა ნე
ბულ უბნებს. კანს ამზადებს 
მანიკურის თვის. 

14898

3. უნივერსალური 
საშუა ლება ყველა სახის 
ლაქის მოსაშორებ ლად 
100 მლ
უსაფრთხოდ და 
ეფექტიანად აშორებს 
ბუნებ რივი და ხელოვ ნუ რი 
ფრჩხი ლე ბი დან ლაქს, 
გელლაქს,  ბიოგელს. 
შეი ცავს B5 ვიტამინს და 
ჟოჟობას ზეთს.

14999

ფრჩხილების საფა
რიუნისექსი 10 მლ 
ქალებისა და 
მამაკაცე ბისთვის. 
არ ბზინავს. იცავს 
ფრჩხილებს.

7752

ვიტამინიზებული 
პრაიმერი ფრჩხილე
ბისთვის 10 მლ 
ბლოკავს ფერადი 
ლაქის შეღ წევას 
ფრჩხილის ფირფი
ტაში.

7754

ფრჩხილების 
ანტიასაკობ რივი 
ფილერი 10 მლ  
ანეიტრა
ლებს სიყვით
ეს, ათანაბრებს 
ზედაპირს.

7750

nebismieri 13,29 j  9,79 j

მქრქალი ტოპ
საფარი 10 მლ 
ნებისმიერ ლაქს 
ანიჭებს მქრქალ 
ფინიშს, ფერად 
საფარველს კი ხდის 
უფრო მდგრადს. 

7829

ზეთისაშრობი 
ფრჩხილებისთვის 
7,2 მლ  
აჩქარებს ლაქის 
გაშრობის პროცესს, 
ქმნის დამცავ ფირს 
და ატენიანებს კანს 
ფრჩხილების ირგვლივ. 
არ ტოვებს ცხიმოვან 
ფირს.

6735

მონარდის ზეთი 
ფრჩხილებისა და 
ნუნებისთვის 7,2 მლ  
დამხმარე 
სამკურნალო 
საშუალება 
ფრჩხილის სოკოს 
სამკურნალოდ.

6734

nebismieri 15,19 j  11,39 j

სუსტი და მტვრევა
დი ფრჩხილების 
გა სა მაგრებ
ლად 10 მლ 
ამცირებს 
ფრჩხილების 
მტვრევადო ბასა და 
აშრევებას.

7753

კალციუმის 
ფარი ფრჩხი
ლებისთვის 10 მლ 
აღადგენს 
დაზიანებულ ფრჩხი 
ლებს, ხელს უწყობს 
ზრდას.

7751

nebismieri  13,29 j  9,79 j

ფრჩხილების ბაზა და ტოპ
საფარი Halal Cover & 
Breathe 10 მლ  
იცავს ფრჩხილის ფირფიტას 
სიყვითლისა და პიგმენტაციისგან. 
ახალი ფრანგული ფორმულა 
Breathable Double Use*.

1329

2. კარაქიბათერი ნუნებისა 
და ფრჩხილებისთვის 
NUT-rition Pot 7 მლ
ზეთების ძლიერი კომპლექსი 
არბილებს კანს, კვებავს 
მტვრევად ფრჩხილებს და 
გამომშრალ უბნებს.

7713

18,99 j  14,39 j

*ინგლ. „მსუნთქავი 2/1-ში“ – ტექნოლოგია ფრჩხილის ზედაპირისკენ ჰაერისა 
და წყლის ორთქლის მიმართვისთვის.106 №04/2023 №04/2023 107
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1

4

5

9

8

6

7

3

2

ყველა ინსტრუმენტი  
დამზადებულია  

უჟანგავი ფოლადისგან 

5

4

საკუთარი 
თავის 

ვიზაჟისტი

10

1

2

3

-50%

ბიუთი-
ინსტრუმენტები

ტრიმერი  
ნუნების 

მოსაჭრელად

1. ნუნების მკვნეტარა 
მანიკურისთვის
კლასიკური და კომ ბი
ნირებული მანიკურის თვის. 
მარტივად აშო რებს ნუნებს. 
ილე სება ხელით. ზომა: 
სახე ლუ რების სიგრძე –  
9,2 სმ, მკვნეტარას პირის 
სიგრძე – 1 სმ.

910390

22,79 j  15,19 j

4. პუშერი 
მანიკურისთვის
გამოიყენება ფრჩხილების 
ნუნების მოსაჭრელად 
მომზადებისთვის, ასევე 
ფრჩხილის საწმენდად.  
ზომა: 12,8 მმ.

910388

5. ფრჩხილების მაკრა
ტელი მანიკურისთვის
მჭრელი პირების ოპტიმალუ
რი მოხრილი ფორმა. ზომა: 
მაკრატლის სიგრძე – 9,5 სმ;  
მჭრელი პირის სიგრძე – 
2,5 სმ.

910389

26,59 j 18,19 j

3. ფრჩხილების ქლიბი 
ლითონის ტრიმერით
ამუშავებს ფრჩხილების 
ფირფიტას, ანიჭებს 
აკურატულ ფორმასა და 
სიგრძეს. ზომა: სიგრძე – 
15,3 სმ. 

910391

2. ფრჩხილების კნიფსერი
ნებისმიერი სისქისა და 
სიმკვრივის ფრჩხილების 
დასაჭრელად. ადვილად 
მოძრავი ბერკეტი უზრუნ
ველყოფს იდეალურ ჭრას 
ერთი მოძრაობით. ხელს 
უშლის ფრჩხილის აშრევებას. 
არ იწვევს გვერდითი 
ბალიშების ტრავმირებას. 
ზომა: 5,8  სმ.

910392წამწამების კერლერი
გამოდგება ბუნებრივი და 
ხელოვნური წამწამების 
ასაპრეხად. მასალა: 
ფო ლადი, რეზინი. ზომა: 
3,7 х 6,5 х 11 სმ.

8749

15,19 j 10,59 j

სარკე განათებით
მუშაობს ბატარეებზე (არ 
შედის კომპლექტში). 
მასა ლა: ABSპლასტიკი, 
შუშა, უჟანგა ვი ფოლადი, 
LEDლამფა. ზომა: 17х22სმ; 
დამატებითი სარკე – 7 სმ.

910333

72,19 j 49,39 j

ბამბის ჩხირები
მასალა: ბამბუკი, ბამბა. 
ზომა: 10,5 х 9 х 4,5 სმ.

910254

11,39 j  7,59 j

nebismieri  

10,29 j  6,79 j

*კაბუკი – ფუნჯი მოკლე ტარითა და ხშირი ხაოთი უნივერსალური და კომპაქტურია. 
გამოდგება ფხვიერი და დაპრესილი ტექსტურებისთვის. 

მასალა:  
სინთეტიკური 

ბოჭკო, ხე, 
ალუმინი

3. ფუნჯი 
კონსილერისთვის
ზომა: 16,5 სმ.

910137

9,49 j  6,79 j

7. ფუნჯი ფანქრის 
ტუშირებისთვის
ზომა: 18,3 სმ.

910140

1. ფუნჯი 
პუდრისთვის
ფორმა: 20  სმ.
910135

4. ფუნჯი 
ფერუმარილისთვის
ზომა: 18,5 სმ.

910138
18,99 j   

9,49 j

2. ფუნჯი 
ტონალური 
კრემისთვის
ზომა: 16 სმ.

910136

5. ფუნჯი ჩრდილების 
ტუშირებისთვის
ზომა: 17 სმ.

910134

9,49 j  6,79 j

6. ფუნჯი თვალის 
ჩრდილებისთვის
ზომა: 16,5 სმ.

910133

nebismieri  
22,79 j  

15,19 j

nebismieri  
9,49 j 6,79 j

8. ფუნჯი 
წარბებისთვის
ზომა: 15,5 სმ.

910131
9. ჯაგრისი 
წარბებისთვის
ზომა: 17 სმ.

910130

10. ფუნჯი კაბუკი*

მასალა: ალუმინი, 
სინთეტიკური ბოჭკო. 
ზომა: 6 სმ.

910139
34,19 j   

22,79 j

nebismieri  
8,69 j 5,99 j

ნუნების 
მოსაშორებელი 
ქლიბი
არ აზიანებს 
ფრჩხილის 
ფირფიტას.

910015
7,59 j  

5,99 J
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მედიტაციური 
კომპლექსი ძენ, 

დადასტურებული 
ეფექტიანობით, 

ამშვიდებს, ადუნებს და 
ჩუქნის სპა-რელაქსის 

გრძნობას

კომპლექსი ძენ* / პალო სანტო** / ჟასმინი

ძ ი რ ი თ ა დ ი  ნ ო ტ ე ბ ი

 = კომპლექსი ძენ – სპეციალური კომპოზიცია დადასტურებული დამამშვიდებელი თვისებებით.
**იშვიათი ხე, რომელიც სამხრეთ ამერიკელ ინდიელებში ითვლება წმიდა ხედ.
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  რაოდენობა 
შეზღუდულია!

საკუთარი თავისკენ 
მიმავალი გზა

მოიპოვე სინათლე და სიმშვიდე 
შენში. გაუნაწილე ეს სინათლე 
მთელ სამყაროს. იგრძენი ჰარმონია. 
შეხედე შენს ახალ მეს გვერდიდან: 
შენ, მშვიდმა და წყნარმა, იცი, 
როგორ გახდე ბედნიერი აქ და ახლა.

ყვავილ-სანელებლიანი არომატი 
მედიტაციური ძენ კომპლექსით*

პარფიუმერული წყალი ქალების თვის 
Shanti / შანტი 50 მლ
შეისუნთქე ბერგამოტისა და ტერიჩელის წიწაკის 
ჰარმონია. მოუსმინე, როგორ რიტმულად ძგერს 
გულში ღამის ჟასმინი, პალო სანტო და მუსკატის 
კაკალი. ძენ-კომპლექსი სულს სიმშვიდით ავსებს, 
ხოლო ტოლუანის ბალზამი და ამბრა ჩუქნის 
უშფოთველობას.

3079

60,79 j  37,99 j

არომატების სამყაროში
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O Feerique Sensuelle / 
ო ფეერიკ სენსუელ 50 მლ

3129

53,19 j 31,49 j

პარფიუმერული საშხაპე 
გელი 150 მლ

8120

10,29 j 7,59 j

ფეერიული 
გრძნობების 
მოლოდინში

მსუბუქი, როგორც 
ჰაეროვანი მაქმანი, 

ჟასმინი, ტკბილი შოკოლადი 
და არომატული დარიჩინი –  

ეს მიქსი იდეალურია! 
სიყვარულის ახსნას 

ჰგავს – ისეთივე ნაზი და 
მგრძნობიარეა.

ნებისმიერი 

2 პროდუქტი 
სპეციალურ 
ფასად

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 112–113

4,89 j
ფასი აქციით

5,29 j
ფასი აქციით

11,39 j
ფასი აქციით

24,69 j
ფასი აქციით

ფეერიის წინასწარი შეგრძნება უფრო 
მეტად აღელვებს, ვიდრე თვით ვნებების 
მმართველი ღამე. ვევხლი მზერაში  
და მიმზიდველი არომატი.  
მეტი რაღა უნდა ინატრო?

რბილი აღმოსავლური არომატი 
შოკოლადის ელფერით

პარფიუმერული წყალი ქალებისთვის 
ძირითადი ნოტები: ჟასმინი, შოკოლადი, დარიჩინი

O Feerique Sensuelle / 
ო ფეერიკ სენსუელ 30 მლ

3017

22,79 j 17,09 j

პარფიუმერული 
დეზოდორანტი-სპრეი 
75 მლ

3504

10,29 j 7,59 j

არომატების სამყაროში
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-40%

-50%

-45%

ყოველთვის 
ერთად

შუშხუნა ციტრუსოვანი 
აკორდები, მთის ბალახის 

სიქორფე ან მუსკატის 
კაკლის გურმანული ხმოვანება 

– ნებისმიერი არომატი 
შეავსებს შენს გაზაფხულს 

არაჩვეულებრივი 
მოვლენებით!

-60%

წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება

მთების ჯადოსნური 
მელოდია

ცივი, ქორფა არომატი 
ბალახისა და გაყინული 
კენკრის ნოტებით
პარფიუმერული წყალი ქალე-
ბისათვის Alatau /ალატაუ 55 მლ
ძირითადი ნოტები: მთის ჰაერი, 
გაყინული პიტნა, წითელი კენკრა

3120

37,99 j  22,79 j

არომატი 
POUR TOUJOURS 
მხოლოდ  
სიყვარულის ქალაქ 
პარიზში უნდა 
დაბადებულიყო! 
მისი სახელწოდება 
ნიშნავს 
«სამუდამოდ». 
სწორედ ამ სიტყვას 
წარმოთქვამენ 
საქორწინო 
ცერემონიაზე 
საფრანგეთში.

ბალახის, ყვავილოვან-
ციტრუსის არომატი

ქალის სუნამო* Pour 
Toujours / პურ ტუჟურ 
50 მლ
ძირითადი ნოტები: ბერგა მოტი, 
ფლერდორანჟი, თეთრი ვარდი.

3321

227,99 j 151,99 j

ბალახის, ყვავილოვან-
ციტრუსის არომატი

პარფიუმერული წყალი
ქალებისთვის Pour 
Toujours / პურ ტუჟურ 
50 მლ
ძირითადი ნოტები: 
ბერგამოტი, 
ფლერდორანჟი, თეთრი 
ვარდი.

3320

75,99 j  41,79 j

* „ექსტრა“ ჯგუფის სუნამო.

დღესასწაული 
მთელი ცხოვრება
ციტრუს-ყვავილოვანი  
არომატი

პარფიუმერული წყალი 
ქალებისთვის Festa di Vita / 
ფესტა დი ვიტა 50 მლ
ძირითადი ნოტები: ბერგამოტი, 
ლიმონი, იორდასალამი

3140

60,79 j  30,39 j

გურმანული, ხილ-სანელებლიანი 
არომატი

პარფიუმერული წყალი ქალებისთვის 
Pont d’Or / პონ დორ 50 მლ
ძირითადი ნოტები: გარგარი, 
პრალინე, მუსკატის კაკალი

3169

75,99 j  30,39 j

შენი ოქროს  
ოცნება
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შენი სადარი არავინაა!
ფლორიენტული  
თაიგული გარგარის ხასხასა ნოტით
პარფიუმერული წყალი ქალებისთვის 
MarsElle / მარსელ 50 მლ
ძირითადი ნოტები: კოწახური, გარგარი, 
სანდალოზი

3078

60,79 j  26,59j

-50%

-50%

ქალური ძალა ჩვენშია. 
ჩვენ ერთმანეთში 
ვხედავთ მოკავშირეს, 
ვჩუქნით ურთიერთ-
თანადგომას. 
სამყაროს ნამდვილი 
მბრძანებლები 
თავდაჯერებულნი 
არიან. ჩვენ არ 
ვართ ერთმანეთის 
მეტოქეები – ჩვენ 
ერთმანეთს გვირგ-
ვინებს ვუსწორებთ.

ცდუნების ტყვეობაში
ყვავილოვანი არომატი წარმტაცი 
გურმანული  შლეიფით
პარფიუმერული წყალი ქალებისთვის 
Desirable / დეზირაბლი 50 მლ
ძირითადი ნოტები: ვარდი, კაპუჩინო, სანდალოზი

3105

60,79 j  30,39 j

მისი  მისი  
უდიდებულესობა უდიდებულესობა 

ქალიქალიგურმანიკა 
პარფიუმერიაში 

– განსაკუთრებული 
მიმდინარეობა, რომელიც 
გძირავთ ღია ვერანდების 

საგაზაფხულო ატმოსფეროში, 
სადაც შეგიძლიათ 

ისიამოვნოთ ყავით და 
საყვარელი ხილითა  

და დესერტით.

დამზადებულია იტალიაში

ფასდაკლება

-55%

-55%

წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება

პარფიუმერული წყალი 
ქალები სათვის 
Queenship / ქვინშიფ 50 მლ

nebismieri  

151,99 j  68,39 j

ხილ-ორიენტალური 
არომატი

Absolute She / აბსოლუტ ში
ძირითადი ნოტები: წითელი 
კენკრა, ვარდი, პრალინე

3340

ყვავილოვან-ხილის 
არომატი

Femme Powerment / 
ფამ პაურმენთ
ძირითადი ნოტები: ჟოლო, 
რევანდი, ვარდი

3341

დაუმორჩილებელი. 
ულტრათამამი
ყვავილოვან-ხილის არომატი
პარფიუმერული წყალი ქალებისთვის 
UViolet / უვაიოლეტი 50 მლ
ძირითადი ნოტები: იისფერი ფრეზია, 
მეწამული მაგნოლია, მაყვალი

3036

53,19 j  26,59 j

არომატების სამყაროში
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*Rouge Groseille de Laire – ესაა 
წითელი კენკრის სულით სავსე 
ერთ-ერთი იმ ლეგენდა რული 
ბაზებიდან, რომლებიც იყენებს 
კონტრასტულ ოსმანტუსისა 
და დავანას ნოტებს. ასეთი 
ბაზა გამოიყენება მხოლოდ 
პრემიუმ კლასის პარფიუმერულ 
კომპოზიციებში.

«როცა გააცნობიერებ 
შენს უნიკალურობას, 
შენთვის არ არსებობს 
დახურული კარები 
და აუხდენელი 
ოცნებები. უბრალოდ, 
უნდა ირწმუნო შენი 
ტალანტის, ბედის 
ვარსკვლავის და 
გიყვარდეს საკუთარი 
თავი».

-50%

პარფიუმი 
კუტიურიეებისგან
პარფიუმერული წყალი 
Faberlic by Valentin 
Yudashkin

ხილ-ყვავილოვანი 
არომატი მერქნის 
მდიდრული 
შლეიფით 
Renata / რენატა
ძირითადი ნოტები: 
ორქიდეა, ქიშმირის ხე, 
Rouge Grზoseille*

3030
94,99 j   

47,49 j

ყვავილ-ბალახოვანი  
არომატი
Renata Secret / რენატა 
სიკრეტ
ძირითადი ნოტები: ბერგამოტი, 
მწვანე ლეღვი, ვეტივერი

3047
94,99 j   

75,99 j
მერქან-სანელებ-
ლიანი არომატი 
მამაკა ცებისთვის 100 მლ
ძირითადი ნოტები: 
ამბრა, მუსკატის კაკალი, 
სანდალოზი

3227

ყვავილ-მერქნის, 
პუდრის არომატი 
ქალებისთვის Gold / 
გოლდ 65 მლ
ძირითადი ნოტები: ჟასმინი, 
ჰელიო ტროპი, სანდალოზი

3003

ყვავილოვანი 
არომატი ნატიფი 
ბალახის აქცენტით 
,ქალებისთვის Rose / 
როუზ 65 მლ 
ძირითადი ნოტები: 
შროშა ნი, იორდასა-
ლამი, დუმფარა

3004

ხელოვნებაა იყო ხელოვნებაა იყო 
განსაკუთრებულიგანსაკუთრებული

გაზაფხულის საღამოს 
სურვილი გაქვს, ჩაიძირო 
პრემიალური არომატების 

ფუფუნებაში. ასეთები 
იდეალურად გამოდგება 

პაემნებისთვის  
ან ელიტური 

წვეულებებისთვის.

ჰიტები
გაყიდვების

პარფიუმერული წყალი 
ქალები სათვის 60 მლ

ვალენტინ 
იუდაშკინი,  
მსოფლიოში 
სახელგანთქმული 
მოდელიერ-კუტიურიე

nebismieri  

94,99 j  75,99 j

არომატებს წარმოადგენს  
რეჟისორი და მსახიობი

რენატა ლიტვინოვა
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პირველი შეხვედრის საიდუმლო
ყვავილების, ხილ-სანელებ ლიანი არომატი 

პარფიუმერული წყალი ქალების თვის Incognito  / 
ინკოგნიტო 50 მლ 
ძირითადი ნოტები: კომში, ატამი, მუშკი

3177

60,79 j  30,39 j
-50%

მამაკაცისთვის

ქალისთვის

აღმოსავლეთის აღმოსავლეთის 
სულისული

-45%

-50%

პიკანტური 
ტკბილეული, მერქნის 
აკორდის სითბო თუ 

დესერტების აპეტიტური 
ნოტები? რა საჭიროა 

არჩევანი, როცა შეიძლება 
ავიღოთ ყველაფერი 

სხვადასხვა იერისა და 
განწყობისთვის!

В мире ароматов

მერქან-ციტრუსების  
არომატი
პარფიუმერული წყალი 
ქალებისთვის Donna Felice / 
დონა ფელიჩე 50 მლ
ძირითადი ნოტები: ტკბილი ლიმონი, 
ფლერ დორანჟი, ტექტონის ხე

3109

53,19 j 28,49 j

სიყვარულით 
ფრთაშესხმულნი

მერქან-ყვავილოვანი 
ორიენ ტალური არომატი 
ბროწეულის და ვარდის 
ნოტებით

პარფიუმერული წყალი ქა-
ლებისთვის Zahrat El Sahraa 
/ ზახრატ ელ სახრაა 50 მლ
ძირითადი ნოტები: დამასკოს 
ვარდი, ბროწეული, აბანოზი

3323

მერქან-სანელებლიანი  
არომატი ქორფა პიტნის 
ნოტებით

პარფიუმერული წყალი 
მამაკა ცე ბი სთვის Agizur / 
აგიზური 100 მლ
ძირითადი ნოტები: ილი, 
მარო კოს პიტნა ნანა, 
სამოთხის ხე

3200

ამბრას აღმოსავ ლური 
არომატი პუდრი სებრი 
ნოტებით

პარფიუმერული წყალი 
ქალებისთვის El Hazna / 
ელ-ხაზნა 50 მლ
ძირითადი ნოტები: ყავა, 
ოქროს ამბრა, პუდრისებრი 
მუშკები

3325

პარფიუმერული ტატუ 
Zahrat El Sahraa / 
ზახრატ ელ სახრაა
3826

11,39 j 5,69j

nebismieri  

75,99 j  56,99 j

ტკბილი,  
როგორც ზეფირი
ყვავილოვან-მუშკის არომატი 
ბამბის ნაყინის ნოტებით

პარფიუმერული წყალი ქალებისთვის 
Zephyr / ზეფირი 50 მლ
ძირითადი ნოტები: ლიმონის მერენგა, 
ფრეზია, ბამბის ნაყინი

3088

60,79 j  37,99 j ქალის საუკეთესო არომატი 
PREMIUM კატეგორიაში

ა რ ო მ ა ტ ი  2 0 2 2
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«ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ  
АРОМАТ ПРЕМИУМ КЛАССА» 

И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ РЕКЛАМНЫЙ КОНЦЕПТ»

2019

გაზაფხული – 
სიყვარულისა და 

რომანტიკის დრო. სურვილი 
გაქვს, ხაზი გაუსვა საყვარელ 

ადამიანთან ინტერესების 
ერთიანობას! წყვილი 

არომატები – იდეალური 
ვარიანტი!

ფასდაკლებები

-55%-მდე

ჰიტები
გაყიდვების

ჰიტები
გაყიდვების

ფუჟერული არომატი
ტუალეტის წყალი 
მამაკაცებისთვის Urban 
Legend / ურბან ლეჯენდ 
75 მლ
ძირითადი ნოტები: 
ბერგამოტი, კოჭა, ტყავი

3233

53,19 j  24,69 j

ყვავილოვან-ხილის 
არომატი
პარფიუმერული წყალი 
ქალებისთვის Urban 
Legend / ურბან ლეჯენდ 
50 მლ
ძირითადი ნოტები: 
გარგარი, ჟასმინი, პაჩული

3035

53,19 j  22,79 j

პრემიუმ კლასის საუკეთესო 
რუსული არომატი

ა რ ო მ ა ტ ი  2 0 2 1

პარფიუმერული ოსკარი
ნომინაციაში

„პრემიუმ კლასის  
საუკეთესო რუსული არომატი“ 

და სპეციალური პრიზი ნომინაციაში  
„საუკეთესო სარეკლამო კონცეპტი“

უშიშარი, მამაცი ვიკინგი. 
ბრძენი და კეთილშობილი 

ვალკირია. მისი ენერგია 
მთებს დაძრავს. ვალკირია 

ვიკინგის შთაგონებაა. ისინი 
ერთად – შეუკავებელი ძალა.

მერქან-ხილის არომატი ზღვის 
ცივი აკორდით

პარფიუმერული წყალი მამაკაცე-
ბისთვის Viking / ვიკინგი 100 მლ 
ძირითადი ნოტები: გაყინული პიტნა, 
მწვანე ვაშლი, მერქნის აკორდი. 

3236

87,39 j  64,59 j

გრილი ყვავილ-ციტრუსოვანი 
არომატი

პარფიუმერული წყალი ქალე ბისთვის 
Valkyrie / ვალკირია 50 მლ 
ძირითადი ნოტები: ფორთო ხალი ტაროკო, 
ედელვაისი, არქტიკული მაყვალი.

3058

75,99 j  56,99 j

ვიკინგებიდან 
ჩვენს ერამდე!

თქვენი პირადი  
სამოთხე 
დედამიწაზე

მუშკის ყვავილოვან-
ხილის არომატი

პარფიუმერული წყალი 
ქალებისთვის Tavarua / 
ტავარუა 50 მლ
ძირითადი ნოტები: 
ბროწეული, თეთრი ჩაი, 
ჟასმინი

3064

53,19 j  26,59 j

ციტრუსის  
არომატი

ტუალეტის წყალი მამაკაცების-
თვის Tavarua / ტავარუა 
100 მლ
ძირითადი ნოტები: კუმ კვატი, 
სალბი, ტარხუნა

3253

60,79 j  30,39 j

გახდი  
ლეგენდა
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გამამხნევებელი  
არომატი წვნიანი  

ლაიმითა და ცხარე წიწაკა 
ტიმუტით

პარფიუმერული წყალი 
მამაკაცებისთვის Blockbuster 

/ ბლოკბასტერი 100 მლ
ძირითადი ნოტები: პერუს ლაიმი, 

კოჭა, ნეპალური წიწაკა ტიმუტი

3257

75,99 j 56,99 j

შეჩერდი! 
გადაღებულია!

სამყაროს გადარჩენის 
დროა! გამაყრუებელი 

ხმა და ცეცხლის სვეტი, 
რომელიც რაინდს მიწაზე 

ანარცხებს! დარბაზი 
იტრუნება და... ფეთქდება 

აპლოდისმენტებით. 
საუკეთესო როლი 

შესრულებულია 
დუბლიორის გარეშე. 

საუკეთესო როლი 
იმსახურებს ოსკარს.

პარფიუმერული 
დეზოდორანტი-სპრეი 100 მლ

3657

11,39 j 8,69 j

1

2

3

ტევადი  

და პრაქტიკული 

კოსმეტიკის ჩანთა

ნებისმიერი 

2 პროდუქტი 
სპეციალურ 
ფასად

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 124–125

5,69 j
ფასი აქციით

სიახლე

37,99 j
ფასი აქციით

5,69 j
ფასი აქციით

11,39 j
ფასი აქციით

6,39 j
ფასი აქციით

4,89 j
ფასი აქციით

  პროდუქტი, რომელიც 
არ მონაწილეობს 
აქციაში

პრემიუმ კლასის საუკეთესო 
რუსული არომატი

ა რ ო მ ა ტ ი  2 0 2 1

მამაკაცის კოსმეტიკის ჩანთა
სამი ფუნქციური განყოფილება. მჭიდრო 
მასალა, ნესტის საწინააღმდეგო 
გაჟღენთვა. მოსახერხებელი სახელური.
მასალა: პოლიესტერი, PU. 
ზომა: 25 х 14 х 13,5 სმ.

910415

53,19 j  37,99 j

2. საპარსი გელი 100 მლ

2716

11,39 j 8,69 j
3. პარფიუმე რული საშხაპე გელი 
150 მლ

2714

10,29 j 7,59 j

1. გაპარსვის შემდგომი კრემი 75 მლ

2715

10,29 j 7,59 j

გამამხნევებელი 
არომატი წვნიანი 

ლაიმითა და ცხარე 
წიწაკა ტიმუტით

პარფიუმერული წყალი 
მამაკაცებისთვის 

Blockbuster / 
ბლოკბასტერ 35 მლ

3277
22,79 j  

17,09 j
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თბილი, სანელებლიანი,  
სიმშვიდის მომგვრელი არომატი

პარფიუმერული წყალი მამაკაცებისთვის 
The Best Bro’s One-way / ზე ბესტ ბრო 

უან-ვეი 100 მლ
ძირითადი ნოტები: ილი, შავი ჩაი, 

თამბაქოს ფოთლები.

3265

87,39 j  64,59 j
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მოწოდების 
სიმაღლეზე
შიპრის, მერქან- 
ბალახოვანი არომატი
ტუალეტის წყალი მამაკაცე-
ბისთვის Intense / ინტენს 
100 მლ
ძირითადი ნოტები: ღვიის კენკრა, 
პიტნის ფოთლები, სანდალოზი

3205
45,59 j   

22,79 j

-50%

სული მუსტანგის, 
ნება გამარჯვებულის
ქორფა, ფუჟერული არომატი 
სანელებლიანი ვაშლის თამამი 
ნოტით

ტუალეტის წყალი მამაკაცე ბისთვის 
Desperado / დესპერადო 100 მლ
ძირითადი ნოტები: სანელებლიანი ვაშლი, 
ქორფა აკორდი, მაღალმთის ლავანდა

3254

68,39 j  34,19 j

ფისის, მერქნის, 
სანელებლიანი 

არომატი
პარფიუმერული წყალი 

მამაკაცებისთვის The Best 
Bro’s Game-day / ზე ბესტ 

ბრო გეიმ-დეი
ძირითადი ნოტები: 

ყავისფერი რომი, ზამბახი, 
თამბაქოს ყვავილები.

3264
87,39 j   

41,79 j

-50%

ფასდაკლება

მამაკაცური 
მეგობრობის 
ტერიტორია

ჭეშმარიტი მამაკაცური მეგობრობა 
– ესაა თავგადასავალი, ახალი შთა-

ბეჭ დილებებისა და უშრეტი ავან-
ტიუ რიზმის წყურვილი. სპორტული 

მატჩების, კომპიუტერული თამა-
შების, მაგარი მანქანების, მამა-

კაცური საუბრების აზარტი. ძმაო, 
როგორ გავატაროთ ეს უქმეები?

შეფუთვის დიზაინი

ა რ ო მ ა ტ ი  2 0 2 2
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ზღვის არომატი  მერქან- 
სანელებლებიანი აკორდით

ტუალეტის წყალი მამაკაცებისთვის 
Vent d’Aventures / ვან დ’ავანტიური 50 მლ
ძირითადი ნოტები: ზღვის ბრიზი, მწარე 
ფორთოხალი, ალოეს ხე

3203

60,79 j  30,39 j
პარფიუმერული ბურთული ანი 
დეზოდორანტი 50 მლ
არბილებს და ამშვიდებს კანს. აქვს არაწებ-
ვადი ტექს  ტუ რა, არ ტოვებს კვალს სამოსზე.

8154

12,49 j  7,59 j

ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 129

-50%-მდე

ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 128

-45%-მდე

გაპარსვის შემდ გომი 
ბალზამი 75 მლ

8139

10,29 j 5,99 j

საპარსი გელი 100 მლ

8147

10,29 j 5,99 j

საშხაპე შამპუნი-გელი 
400 მლ

1312

17,09 j 9,49 j წინ, თავგადასავლებებისკენ! 
წინ, ემოციების ზღვრებისკენ!  
შენს წინ გადაშლილი 
ჰორიზონტები სავსეა 
აღმოჩენებით, პოზიტივითა  
და სურვილების ასრულებით!

უკიდეგანო 
ჰორიზონტები

ჟანგბადის ქაფი კომფორ ტული 
პარსვისთვის 200 მლ 
ედელვაისის ექსტრაქტი არბი ლებს 
და ამშვიდებს კანს და პარსვას 
კომფორტულს ხდის.

0500

11,69 j  9,79 j

პარფიუმერული შამპუნი და საშხაპე 
გელი 250 მლ
არ აშრობს კანს და თმას, არ აჩენს 
ქერტლს.  

8421

10,29 j  5,99 j

გაპარსვის შემდგომი დამამ შვი-
დებელი ბალ ზამი 75 მლ
აქრობს სიწითლეს და გაპარ სვის 
შემდგომი წვის შეგრძნებას.

0562

10,29 j  7,59 j
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ჭეშმარიტი გამარჯვებულის სული, 
არომატის ბრუტალური ხასიათით 
გამოკვეთილი, იერს ვაჟკაცურს 
ხდის. ასეთ პარფიუმთან ერთად 
გიჩნდება გმირობისა და 
რაინდობის ჩადენის სურვილი, 
სურვილი, იყო საუკეთესო!

4.

მზადაა 
გმირობებისთვის!

ულვაშის, ბაკენბარდებისა 
და წვერის ფორმის 
კორექცია, არასასურველი 
თმის ეფექტური უსაფრთხო 
მოშორება

ქორფა, არომატული, 
მერქან-სანელებლიანი 
არომატი

ტუალეტის წყალი 
მამაკაცებისთვის Lancelot / 
ლან სელოტ 100 მლ
ძირითადი ნოტები: 
ვარდისფერი წიწაკა, ზღვის 
აკორდი, ტყავი

3240

60,79 j  30,39 j

საპარსი ქაფი 200 მლ
უზრუნველყოფს კომფორტულ 
პარსვას, აქრობს კანის სიმშრა ლესა 
და დაჭიმულობას.

0533

15,19 j  9,09 j

დეზოდორანტი-ანტი-
პერსპირანტი 50 მლ
აკონტროლებს ოფლის გამოყოფას. 
სწრაფად შრება, არ ტოვებს კვალს 
ტანსაცმელზე.

0539 

12,49 j 7,59 j

საშხაპე გელი 
200 მლ
კანს აჯერებს საჭირო 
რაო დენობის ტენით, 
უნარ ჩუნებს სიქორფის 
შეგრ ძნ ებას მთელი 
დღით.

0528

გაპარსვის შემდგომი 
ლოსიონი 100 მლ
მომვლელი ფორმულა 
ამშვიდებს და 
არბილებს კანს 
გაპარსვის შემდეგ, 
იცავს მას ანთებისგან.

0545

შამპუნი ყველა 
ტიპის თმისთვის 
200 მლ
აქვს ანტისტატი-
კური ეფექტი.

0536

nebismieri 12,49 j  7,59 j

ფასდაკლებები

-50%-მდე

5 საათამდე უწყვეტი 
მუშაობა ან პერიოდული 
გამოყენება 3 თვის 
განმავლობაში

ტრიმერი
კომპლექტში: ორი 
ცალი მოსახ სნელი 
თავაკი, საწმენდი 
ფუნჯი. ჩამონტაჟებული 
აკუმულატორი 
იყენება USB კაბელით 
(შედის კომპლექტში). 
მოვერცხლისფრო. 
მასალა: მეტალი, 
პლასტმასი. 
ზომა: 12,5 х 2,5 х 2,5 სმ. 

11806
70,29 j   

53,19 j

დეზოდორანტი-
ანტიპერსპირანტი 100 მლ
იმეორებს ძირითად 
არომატს, აძლიერებს და 
ახანგრძლივებს მას.

0507

15,19 j 7,59 j
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დაიპყარი 
მწვერვალი!

  პარსვის  ბადისებრი სისტემა
  გამოდგება სველი და მშრალი 
პარსვისთვის

  ადვილია საფეთქლისა და წვერის 
კონტურების შესწორება, ასევე, 
ფორმას აძლევს ულვაშს

  60 წუთამდე უწყვეტი მუშაობა

მყინვარული წყალი 
შემცველობაში
შესანიშნავად ატენიანებს, 
აქვს დამამშვიდებელი 
მოქმედება კანზე და თმას 
ხდის მბზინავს

კომფორტულად.  
ზუსტად. 
ყოველგვარი 
ბეწვის გარეშე!

ბადურა 
ელექტროსაპარსი
Ni-MH ტიპის ბატარეა 
600 mAh. დამუხტვის 
დრო 8 საათამდე.
მასალა: ABS, POM. 
ზომა: 5,7 x 5,8 
x 156 სმ.

910340
151,99 j  

94,99 j

2

3

4
5

1

შემცვლელი 
სამართებლების 
ნაკრები ბადურა 
საპარსისთვის
სამართებლების 
ნაკრების შეცვლა 
რეკომენდებულია 
12 თვეში ერთხელ. 
მასალა: უჟანგავი 
ფოლადი, ABS.

910342
34,19 j  

22,79 j

ნებისმიერი
შამპუნი 
Peak

-50%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 132–133

არომატი ვარდისფერი 
წიწაკის, ბერგამოტისა და 
ლიმონის ნოტებით

5. საშხაპე შამპუნი-გელი 
2/1-ში Fresh / სიქორფე
მენთოლით

2761

სანდალოზის ხისა და 
დარიჩინის არომატი

3. საშხაპე შამპუნი-გელი 
2/1-ში Energy / ენერგია

2762

მერქან-ყვავილოვანი 
არომატი ბალახის 
ნოტებით

4. ქერტლის საწინააღმ-
დეგო შამპუნი
კლიმბაზოლით

2759

მერქნის არომატი 
ბალახის აქცენტით

2.  შამპუნი თმის ცვე ნის 
წინააღმდეგ 380 მლ

ფორმულა კომპლექ სით 
Procapil ხელს უშლის თმის 

ცვენასა

2760

მერქან-მუშკის 
არომატი

1. საშხაპე შამპუნი-
გელი 3/1-ში Calming / 
სიმშვიდე 380 მლ
შეიცავს D-პანტენოლს.

2811

nebismieri  

15,19 j  7,59 j

nebismieri  

15,19 j  7,59 j
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Favorite /  
ფავორიტ 100 მლ

3234

68,39j 49,39 j

Astérion / ასტერიონ 75 მლ
3216 

Gentleman / ჯენტლმენ 55 მლ
3224

Promenade/ პრომენად 50 მლ
3176

Biosea Magnifique 50 მლ
206120

Aora / აორა 50 მლ
3103

Futuria 50 მლ 
3100

Châteaux de la Loire 50 მლ
3127

Eau de Biosea 50 მლ
6210

Fortunata 50 მლ
3167

GraceFL 10 მლ
3318

15,19 j 9,49 j

შეეხე 
სასწაულს
კრისტალური, მოელვარე ბალახ-
ყვავილოვანი არომატი
პარფიუმერული წყალი ქალებისთვის 
Elessar / ელესარ 50 მლ
ძირითადი ნოტები: მარგალიტის-
ფერი იორდასალამი, ნაღველა, 
ოთხფოთოლა სამყურა 

3069
75,99 j  

56,99 j

პარფიუმერული ფხვიერი 
პუდრი-შიმერი 

Elessar / ელესარ 6 გ

3804
64,59 j  

49,39 j

Cruiser / კრუზერ 50 მლ
1. Cruiser 3207

2. Extreme 3222
3. Safari 3235

ოლიმპოზე 
დაბადებული

პარფიუმერული წყალი ქალისთვისტუალეტის წყალი მამაკაცისთვის

ატომაიზერის გამართვა  
ძალიან მარტივია:
1. ასწიეთ ტუმბოს თავი და ამოიღეთ 
ფლაკონი ტუმბოთი. 
2. მოხსენით ტუმბო და შეავსეთ 
ატომაიზერი. 
3. დააბრუნეთ ფლაკონი ჩიხოლში და 
დააწექით ტუმბოს მსუბუქ გაჩხაკუნებამდე. 

ატომაიზერი – ესაა პორტატული 
ფლაკონი სპრეით. შეგიძლიათ 
მარტივად და სწრაფად შეავსოთ 
საყვარელი პარფიუმით და ატაროთ 
ყველგან, სადაც წახვალთ.

ენერგიული 
ციტრუსოვან-
მერქნის არომატი 
ვირჯინიული კედრის 
ხასხასა ნოტით
პარფიუმერული 
წყალი 
მამაკაცებისთვის 
Glorious / 
გლორიუს 100 მლ
ძირითადი ნოტები: 
გვატემალური ილი, 
ლაიმი, ვირჯინიული 
კედარი

3255
102,59 j  

75,99 j

ატომაიზერი 
On-The-Go 18 მლ
3810 მტვრიანი ვარდისფერი
3811 გრაფიტის ნაცრისფერი

26,59 j 18,99 j

Mon Roi / მონ რუა 100 მლ
3206

Aviatrice / ავიატრის 50 მლ
3089

Don Leon / დონ 
ლეონ 100 მლ

3256

75,99 j  56,99j

Supergirl / სუპერგერლ 50 მლ
3059

nebismieri  
37,99j 26,59 j

L’Esthète / ლ'ესტეტ 75 მლ
3208

nebismieri 53,19j 31,49 j

Volcano / ვოლკანო 90 მლ
3225

nebismieri  
60,79 j 37,99 j

nebismieri  
75,99 j 56,99 j

nebismieri  
60,79 j 37,99 j

nebismieri  
53,19 j 31,49 j
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*გამოყენებამდე აუცილებლად გაეცანით ინსტრუქციას!

ნატურალური 
ეთერზეთების შემცველი 
საშუალებების კოლექცია 
ფიზიკური და ემოციური 
კეთილდღეობისთვის

მგრძნობიარე 
სილამაზის 
აურა

ეთერზეთები Aromio მიღებულია მეთოდებით, 
რომლებიც შედარებით სრულად ინარჩუნებს 
თითოეული ზეთის თვისებას.

100% ნატურალური 
ეთერზეთები

ეთერზეთი 5 მლ

EUCALYPTUS /  
ევკალიპტი
„თავისუფალი  
სუნთქვა“
უზრუნველყოფს 
სუნთქვის 
გამარტივებას. 
ეფექტურია 
ქერტლისა და 
ფერიმჭამელების 

1346

SIBERIAN FIR / 
ციმბირული სოჭი
„ტყის  
ენერგია“
წმენდს და 
ატონიზებს კანს. 
ავსებს სასიცოცხლო 
ენერგიით.

1345
30,39 j  

15,19 j

LAVENDER /  
ლავანდა
„რელაქსი და 
კომფორტი“
აღადგენს შინაგან 
ძა ლებს. აშორებს 
კანის სიწით ლესა და 
გაღიზიანებას.

1341
53,19 j  

26,59 j

TEA TREE /  
ჩაის ხე 
„სისუფთავე  
და დაცვა“

აქვს უნიკალური 
ანტისეპტიკური 
თვისებები. 
აუვნებელყოფს კანს. 
აძლიერებს იმუნიტეტს.

1344

LEMON / ლიმონი
„სისუფთავე და 
ტონუსი“
აქრობს 
დაღლილობას და 
ხუთვითა გამოწ ვეულ 
დაქანცულობას. 
ამაღლებს კანის 
ტონუსს, თმას ავსებს 
ძალით.

1340

სრული ინფორმაცია 
ეთერზეთების შემცველო-

ბასა და თვისებებზე − 
საიტზე FABERLIC.COM

nebismieri 22,79 j  11,39 j

ნებისმიერი
ეთერზეთი

-50%

კოსმეტიკის 
გამდიდრებაარომადიფუზორი არომააბაზანაარომამასაჟი

არომათერაპია
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nebismieri  
34,19 j  18,99 j

არომაზეთი ბურთულიანი 
აპლიკატორით 10 მლ

არომატული 
დიფუზორი 100 მლ  

10056 Mandarin Fresh / 
„ბალანსი“

10057 Sakura Matcha Tea / 
„ანტისტრესი“

10058 Black Amber / 
„რელაქსი“

10081 Sparkling Lights / 
„ბედნიერება“

nebismieri  
53,19 j 36,09 j

არომატული  
სანთელი 120 გ

10060 Shanti Sandal / 
„ბალანსი“
10063 Daisy Water /
„პოზიტივი“

nebismieri 
49,39 j 34,19 j

ENERGY / 
„ენერგია“

ეთერზეთები: 
მანდარინი, 

პეტიტგრეინი, 
ლიცეია

1292

RELAX / 
„რელაქსი“

ეთერზეთები: 
ლიმონი, 

ბერგამოტი, ფიჭვი, 
ღვია, კედარი

1297

ANTISTRESS / 
„ანტისტრესი“

ეთერზეთები: 
ლიმონი, წიწაკის 

პიტნა, შავი 
პილპილი

1296

SEXY / „სექსი“

ეთერზეთები: 
მაროკოს ვარდი, 
ინდური ჟასმინი, 

დასავლეთ-ინდური 
სანდალოზი.

1357

MONEY FLOW / 

 „ფულის ნაკადი“

ეთერზეთები: 
ვარდი, ვეტივერი, 

საკმეველი

1358

COLD SEASON / 
„იმუნიტეტის 

ხელშეწყობა“

ეთერზეთები: ფიჭვი, 
ევკალიპტი, პიტნა, 

სალბი, როზმარინი, 
კედარი.

1298

ნატურალური ეთერზეთების 
კომპოზიცია 5 მლ

nebismieri  
34,19 j  18,99  j

ჩხირები 
დიფუზორისთვის 5 ც.

10074

4,59 j 2,19 j

BODY COMFORT /
„მოძრაობის  
სიმსუბუქე“

ეთერზეთები: 
ვირჯინიული კედარი, 
უკვდავა, კვიპაროსი.

1535

APHRODISIAC /  
„აფროდიზიაკი“

ეთერზეთები: 
ილანგ-ილანგი, 
პაჩული, მიმოზა.

1291

CLEAR MIND /  
„ნათელი 
აზროვნება“

ეთერზეთები: 
ლავანდა, ნემსი-
წვერა, ლიმონი.

1295

ANTISTRESS /
„ანტისტრესი“

ეთერზეთები: 
ლიმონი, წიწაკის 
პიტნა, შავი 
პილპილი.

1293

COLD SEASON /
„იმუნიტეტის 
ხელშეწყობა“

ეთერზეთები: 
ფიჭვი, ლიმონის 
ევკალიპტი, პიტნა.

1294

გამოიყენეთ არომალამფაში ან დიფუზორში, 
მასაჟის ან აბაზანის მიღების დროს

წაისვით სხეულისა და თავის კანის 
აქტიურ ზონებზე

* გ
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ნებისმიერი
პროდუქტი 
ამ გვერდიდან

-45%

სრული ინფორმაცია 
ეთერზეთების შემცველო-

ბასა და თვისებებზე − 
საიტზე FABERLIC.COM

MANDARIN 
FRESH / 
„ენერგია“

ციტრუსის, 
ქორფა, 
მოტკბო ხილის 
არომატი

SAKURA 
MATCHA TEA / 
„ანტისტრესი“

მოყვავილე 
ნუში და 
ძილისმომგვრელი 
გურმანული 
ნოტები

BLACK AMBER / 
„რელაქსი“

მგრძნობიარე 
ამბრისა და თბილი 
სანდალოზის 
ნაზი ყვავილების 
კომპოზიცია

SHANTI  
SANDAL / 
„ბალანსი“

სანდალოზი, 
პაჩულის, 
აღმო სავ ლური 
სურნელების 
ნოტები

DAISY WATER / 
„პოზიტივი“

ახალგაზრდა 
ფოთლების 
სიქორფე, 
შევსებულიიისა 
და ჟასმინის 
მიქსით

SPARKLING  
LIGHTS / 
„ბედნიერება“

სახლში 
გამომცხვარი 
ნამცხვრისა და 
ხილის დესერტის 
არომატი

10062 Sakura Match 
Tea / „ანტისტრესი“

49,39 j

26,49 J

არომათერაპია
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6.0

6.31

3.54

7.35

სპილენძისფერ-მაკაგონის და ოქროსფერები

1.0

5.01

3.0

5.4

6.54

6.35

4.4

მუქი

8.0

7.03

10.1

9.01

8.1

7.43

9.31

ღია

მოდელები 
იყენებენ ფერებს 
3.54 «მწიფე 
ალუბალი»,
8.0 «ნატურალური 
ქერა».

მდგრადი კრემ-საღე ბავი აბრეშუმის 
ამინო მჟავებით „აბრეშუ მისებრი 

ღებვა“ 

კომპლექტში: 1 ტუბი კრემ-საღებავი 
(50 მლ), 1 ფლაკონი-აპლიკატორი 

გამამჟღავ ნებელი რძით (50 მლ), 
1 შე ღებვის შემდგომი აღმდგენი 

ფლუ იდი (15 მლ), 1 წყვილი 
ხელთათმანი, ინსტრუქცია 

გამოყენების შესახებ.

18,99 j  10,19  j

ნებისმიერი
საღებავის  
ფერი

-45%

ფაქიზი ღებვა  
აბრეშუმის ამინო მჟავებით

მდგრადი 
კრემ-საღებავის 
„აბრეშუმი სებრი 
ღებვა“ ფერების 
პალიტრა
8249

15,19  j

მოსასხამი თმის  მოსასხამი თმის  
შეღებვისთვისშეღებვისთვის
11168 

15,19 j  11,39  j

ყურადღების 
ცენტრში

სალონური 
მოვლა
• რბილი ზემოქმედება  

თმის სტრუქტურაზე

• გაჯერებული ფერები

• თმის სირბილე  
და ბზინვარება

მეფური მანგო

8271

მწიფე ალუბალი

8259

ოქროსფერ-ყავისფერი

8274

ოქროსფერი-ქერა

8251

ცხელი შოკოლადი

8250

ტყის თხილი

8257

შავი აქატი

8256

მწარე შოკოლადი

8270

მოკო

8268

შოკოლადის მუსი

8252

ღია-წაბლისფერი

8279

შამპანი

8255

ღია ქერა

8253

ნატურალური ქერა

8266

სადაფისფერი ქერა

8258

ფერფლისფერი ქერა

8272

კაპუჩინო

8254

გამაღიავებელი  
სკანდინავიური ქერა

8267

თმის მოვლა
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4.054.1

5.3

6.41

3.0 3.05 4.0

5.0 5.35

8.1

9.1 11.1

1.1

4.5 7.4

1.0

7.1

6.0 8.07.0

-45%

ფერფლისფერი

ჩართეთ 
ფერი!

*ინგლ. „ფერის დამაგრება“.

მდგრადი კრემ-საღე ბავი 
„ფერის მაქსიმუმი“ 

15,19 j   

11,39 j*

მდგრადი კრემ-საღება ვის 
„ფერის მაქსიმუმი“ ფერების 
პალიტრა 
18053

15,19 j

„ულტრაქერა“ ტექნოლოგიის საშუალებით წრაფად და თანაბრად 
აღიავებს თმას 7 ტონამდე. შედეგად მიიღწევა ნატურალური ან შეღებილი 
თმის მაქსიმალური გაღიავება, გამოდგება ნებისმიერი ფერის თმისთვის.

თმის ინტენსიური 
გამაღიავებელი
18054

15,19 j  11,39 j

საწყისი ფერი

გაღიავების შედეგი

• ექსტრამდგრადი 
ღრმა ფერები

• 100%-ით ღებავს  
ჭაღარას

• არაჩვეულებრივი 
ბზინვარება  
და სირბილე

თმის საღებავი  
ტექნოლოგიით 
COLOR LOCK* 

მოდელი 
იყენებს 

ფერს 
18037.

კატალოგის მიხედ
ვით 18,99jდან 
ღირებუ ლების შენა
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
საღებავის ფერი 
ან გამაღიავებელი

8,29 J

ბონუსი
შენაძენზე

წაბლისფერი შავი

ღიასპილენძისფერი და მაკაგონისფერი

მუქი წაბლი

18022
წაბლი

18024
შოკოლადის ფერი 
მუქი წაბლი

18023

შავი-ლურჯი

18021
შავი

18020

ცხელი 
წაბლი

18015

ფერ ფლის ფერი 
ღია ქერა

18043

ფერფლის-
ფერი ქერა

18038

ფერფლის-
ფერი წაბლი

18025

შოკოლადის-
ფერი წაბლი 

18033

ოქროსფერი  
ღია წაბლი

18029

ფერფლის ფერი 
ძალიან ღია ქერა 

18048

ულტრაგამაღია ვე ბელი 
ფერფ  ლისფერი ქერა

18035

ღია  
წაბლი

18028

შოკოლადის-
ფერი ღია წაბლი 
18030

წითელი ხის-
ფერი წაბლი

18027

ინტენსიური სპი ლენ-
ძისფერი ქერა 
18040

მუქი ქერა 

18032
ღია ქერა 

18042
ქერა 
18037

თმის მოვლა
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ნებისმიერი
შამპუნი XL

-45%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.სთვის 145

ფასდაკლებები

-50%მდე

nebismieri 15,19 j  7,59 j

შამპუნი 
„კრისტალური წმენდა“ 250 მლ 
წმენდს თმასა და თავის კანს, 
აშორებს სილოკონებსა და 
სტაილინგის ნარჩენებს. იდეა-
ლურია აუზსა და სპორტ-დარბაზში 
ვარჯიშის შემდეგ.

1884

17,09 j  9,09 j

ყველა საშუალების საფუძველი –  
ბიოტექნოლოგიური კომპლექსი:

არნიკას ყვავილების 
ექსტრაქტი
ცხიმმჟავების მაღალი 
შემცველობის 
წყალობით ინტენ
სიურად კვებავს თმის 
ფოლიკულებს  

ბრაზილიური  
ჟენშენი 
(პფაფია) ამაგრებს 
ძირებს, თმას ჩუქნის 
ძალას, აჯერებს მას B 
ჯგუფის ვიტამინებითა 
და ამინომჟავებით

პლანქტონის 
ექსტრაქტი 
ენერგიის 
ნამდვილი 
წყარო თმის 
სილამაზის
თვის

ხორბლის  
ჩანასახის 
ექსტრაქტი 
მდიდარია 
ცილებითა და E ვიტა
მი ნით, ატენიანებს 
თმას მთელ სიგრძეზე

ნიღაბი „ღრმა აღდგენა“ 
160 მლ

1882

15,19 j  7,59 j

ახლა უფრო მეტად ეკოლოგიური!

პარაბენებს

არ შეიცავს

100%
გადასამუშავებელი 
პლასტიკი

4. შამპუნი „3D-მოცულობა“ 
400 მლ 

1888

1. შამპუნი-კონდიციო-
ნერი 2/1-ში 400 მლ 

1896

3. შამპუნი „ფერის დაცვა“ 400 მლ 

1353

5. შამპუნი 
„ღრმა აღდგენა“ 
400 მლ 

1883

nebismieri 17,09 j  9,49 j

2. შამპუნი „ინტენ სიური გამაგრება“ 
400 მლ 

1894

„ინტენსიური გამაგრება“

1899
„ღრმა აღდგენა“ 

1881
„ფერის დაცვა“ 

1893

ბალზამი 170 მლ 

თმის მოვლა
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მშრალი შამპუნი 
თმისთვის 125 მლ

სწრაფად და ეფექტიანად 
წმენდს და აქორფებს თმას. 
ანიჭებს მათ დამატებით 
მოცულობას და მსუბუქ 
მქრქალ ეფექტს.

2702

თმის ლაქი მოძ-
რავი ფიქ საციის-
თვის 200 მლ

ეხმარება ბუნებრივი 
იმიჯის შექმნაში. არ 
ტვირთავს თმას.

2700

თმის ლაქი ძლიერი 
ფიქსა ციისთვის 200 მლ

ძლიერი ფიქსაცია. არ 
აწებებს და არ ტვირ-
თავს თმას. ანიჭებს 
მოცულობას.

2707

nebismieri 17,49 j  13,99 j

მამოდელებელი თმის სპრეი 
თერმოდაცვით 100 მლ
თმას ამზადებს ვარცხნილო-
ბის თვის. იცავს კულულებს 
თერმული ზემოქმედებისგან. 

2703

22,79 J  17,09 J

საშუალებების სერია თმის ვარცხნილობისთვის

მოდური. 
უბრალო. 
გენიალური

• ქორფა ყვავილ-
ციტრუსის არომატი, 
შთაგონებული  
„ლუქს“ კლასის 
პარფიუმერიით

• კერატინის კომპლექსი 
ამცირებს თმის 
მტვრევადობას

• UV-ფილტრი თმას იცავს 
გაუფერულებისგან

თმის მოვლა
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იდეალურად 
სწორი  

თმა

 °

სავარცხელი-ჯაგრისი
იდეალური მოცულობითი 
ვარცხნილობისთვის.  
ზომა: Ø 7,5 სმ, სიგრძე 
– 25 სმ.

910268
30,39 j   

18,19 j

-40%

-40% -40%

თმის უთო
სწრაფად 
ასწორებს 
ყველა ტიპის 
თმას – მსუბუქად 
დატალღულიდან 
ხუჭუჭამდე. 
სიმძლავრე – 52 
ვტ. მასალა: პეტ, 
პოლიკარბონატი, 
ალუმინი. ზომა:  
30,3 x 3,2 x 3,1 სმ.  
ავტომატური გამორთვის 
ფუნქცია 60 წუთის 
შემდეგ უსაფრთხო 
მოხმარებისთვის.

910385
140,59 j 

98,79 j

პირსახოცი-დოლბანდი 
თმის გასაშრობად  
აქვს მაღალი შეწოვის უნარი, 
ვიდრე უბრალო პირსახოცს. 
არ აზიანებს თმას. მასალა: 
მიკროფიბრა.  
ზომა: 25 х 25 სმ.

11719
22,79 j  

13,59 j

სრიალა 
კერამიკული 
ფირფიტები 
მომრგვალებული  
ნაპირებით არ 
აზიანებს თმას

 ტემპერატუ რული 
რეჟიმი სხვადასხვა  

ტიპის თმისთვის

°-ით  
მბრუნავი სადენი 
სიმარჯვისთვის

ფირფიტების 
ბლოკირება  
დახურულ 

მდგომარეობაში 

სამასაჟო სავარცხელი
აუმჯობესებს თავის კანის 
სისხლის მიმოქცევას. 
სიგრძე – 24 სმ.

910040
18,99 j  

10,99 j

*კომპანია Crodaს (დიდი ბრიტანეთი) კვლევების მონაცემებით.

ნიღაბი და შამპუნი 
შეიცავს იისფერ პიგმენტს, რომელიც 

ეფექტიანად ანეიტრალებს 
სიყვითლეს.

ინტელექტუალური ფორმულა    
აქტიური კომპლექსითაქტიური კომპლექსით  KERESTORE™* 2.0    
და საფირის პუდრითდა საფირის პუდრით  ასქელებს თმის ყოველ 
ღერს 5%-მდე* და აღადგენს დაზია ნებულ უბნებს, 
უბრუნებს სიგლუვესა და ბზინვარებას.

სუფთა ქერა 
სიყვითლის გარეშე

შამპუნი სიყვითლის 
გასანეიტრალებლად 
250 მლ

2710

აღმდგენი ბალ ზა-
მი გაღია ვე ბუ ლი 
თმისთვის 150 მლ

აღადგენს თმის დაზიანე-
ბულ უბნებს, ასქელებს 
თითოეულ თმის ღერს, 
იცავს დაზიანებისა და 
მტვრევადობისგან. 

2711

ინტენსიური ნიღაბი 
სიყვითლის გასა ნეიტრა-
ლებლად 150 მლ

შეიცავს იისფერ პიგმენტს 
მაღალი კონცენტრაციით. 

2712

nebismieri  
22,79 j  13,29 j

თმის მოვლა

148 №04/2023
შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com №04/2023 149



ლამაზი თმა – 
ეს ბუნებრივია!

შამპუნი-ბალზამი 2/1-ში 
„აღდგენა და დაცვა“ სუსტი და 
დაზიანებული თმისთვის 400 მლ

7771

ნებისმიერი
შამპუნი XL

-55%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.სთვის 150–151

შამპუნი-ბალზამი 2/1-ში 
„გამაგრება დაბზინვარება“ 
ყველა ტიპის თმისთვის 400 მლ

7770

შამპუნი „სიხასხასე და სინაზე“ 
შეღებილი და მელირებული 
თმისთვის 400 მლ

1281

შამპუნი „ძალა და ენერგია“ 
თმისცვენისკენ მიდრეკილი 
თმისთვის 400 მლ

1317

შამპუნი „ღრმა წმენდა და დატე-
ნი ა ნება“ ცხიმიანი თმისთვის 
400 მლ

1273

შამპუნი „აღდგენა და მოვლა“ 
დაზიანებული და დაყოფილ ბოლო-
ებიანი თმისთვის 400 მლ

1319

3. შამპუნი „კვება და ბზინვარება“ 
დასუს ტებული, უსიცოცხ ლო 
თმისთვის 400 მლ

1318

შამპუნი „მოცულობა და სიხშირე“ 
თხელი და სუსტი თმისთვის 
400 მლ

1272

nebismieri 15,19 j 6,79 jnebismieri 15,19 j 6,79 j

თმის მოვლა
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1

ბუნებრივი  
არომატული მიქსები

ნაზი იის მგრძნო
ბელობა და 
ბარამბოს მოტკბო
ციტრუსოვანი 
ელფერი – იდეალური 
საგაზაფხულო 
შეხამება

4

5

3

სერიაში  
BOTANICA 
არის ყველაფერი, 
რაც საჭიროა თმის 
სილამაზისა და 
ჯანმრთელობისთვის.
ყოველდღიური 
ფაქიზი მოვლა, 
აქტიური კვება, 
სპეციალური 
საშუალებები 
აღდგენისა და 
დაცვისთვის. 
და შენ რას ირჩევ?

-40%

საშხაპე გელი 
Botanica 400 მლ

6

მწიფე მოცხარის ცოტა 
მწკლარტე არომატს 
შემოსაზღვრავს იორ
დასალამის ნაზი ნოტი

-45%

2

ნებისმიერი
საშხაპე გელი

-55%1. „სიქორფე და ბზინვარება“
2907 იორდასალამი და შავი 
მოცხარი

2. „ანტისტრესი“
2548 ია და ბარამბო

3. „მოვლა და რელაქსი“
2906 ღიღილო  
და კოწახური 

4. „ღრმა კვება“
2908 ქაცვი  
და გულყვითელა

5. „სიქორფე და ბალანსი“
2549 მწვანე ვაშლი  
და პიტნა

6. „აბრეშუმისებრი სინაზე“
2547 ალუბალი  
და ბამბა

nebismieri  
15,19 j  6,79 j

90%ზე
მეტი ნატურალუ
რი წარმოშობის 
ინგრედიენტი

ბალზამი 200 მლ

„ძალა და ენერგია“ სუსტი 
და ცვენისკენ მიდრეკილი 
თმისთვის
8747

ბირკავას ზეთი „აღდგენა და 
მოვლა“ 90 მლ 

გამახურებლად მოქმედებს თავის 
კანზე, ასტიმულირებს თმის ზრდას 
და ამცირებს ცვენას.

1231

nebismieri 11,39 j  6,79 j

ნიღაბი „აღდგენა და დაცვა“ სუსტი დაზია
ნე ბული თმისთვის 150 მლ
აღადგენს თმის სტრუქ ტურას მთელ სიგრძეზე. 
იცავს გარემოს ნეგა ტი ური ფაქტორებისგან. 
თმას ხდის რბილსა და დამ ჯერს.

1270

ბალზამი „კვება 
და ბზინვარება“ 
ნორმალური და 
უსიცოცხლო თმისთვის
8748

nebismieri  
11,39 j  5,99 j

„აღდგენა და მოვლა“ 
მშრალი, მტვრევადი და 
დაყოფილ ბოლოებიანი 
თმისთვის
8750

„სიხასხასე და 
სინაზე“ შეღებილი და 
მელირებული თმისთვის
8751

ჰიგიენა
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95%
ნატურალუ რი 
წარმოშობის 

ინგრედიენტი*

ბუნების 
                    სიმდიდრე

ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 154–155

-55%-მდე

სიახლე
ჰიტები

გაყიდვების

ფუტკრის  
ცვილი – 
პაწაწინა მშრომე-
ლების მიერ 
გამომუშავებული 
ძვირფასი ნივთიე-
რება. შესანიშნავად 
არბილებს და 
აღადგენს კანს,  
ხდის მას საოცრად 
ნაზს.

ხელის კრემი 2/1
ში პანტენოლით 
„დატენიანება და 
დარბილება“ 100 მლ

1371

7,59 j  3,79 jფორმატი

შამპუნი ყველა ტიპის თმისთვის 380 მლ
გამოდგება რეგულარული მოხმა რებისთვის 
მამაკაცებისა და ქალებისთვის.

ჭინჭარი „გამაგრება“ 2914
ალოე „აღდგენა“ 2915

nebismieri 11,39 j  5,29 j

ფეხის კრემი 2/1ში 
ფუტკრის ცვილით 
„აღდგენა და კვება“ 100 მლ

1370

7,59 j  3,79 j
*რელევანტურია შამპუნებისა და საშხაპე გელებისთვის.

საშხაპე გელი 380 მლ

მარწყვის 
„კანის დატენიანება“ 
20005

11,39 j  5,29 j

სერია ნატურალური კომპონენტების ფუძეზე – ხალხური 
არჩევანი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის. 
შემუშავებულია FABERLIC-ის ლიდერებსა და 
კონსულტანტებთან ერთობლივად.

კრემი 2 / 1-ში:  
ერთი საშუალება – 

ორი ეფექტი

სიახლე

პანტენოლი – 
პირველადი 

დახმარების საშუალება 
გაღიზიანებებისა და 

ნახეთქებისთვის. კარგად 
ახორცებს და ამშვიდებს 

კანს.

ჰიგიენა
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ვარდისფერი კვარცი 
ქმნის რომანტიკულ, 
საოცნებო აურას.  
ეს ნაზი ქვა ეხმარება 
მეორე ნახევრის 
პოვნაში და მასთან 
ერთად ჰარმონიისა და 
თანხმობის მოპოვებაში

-55%

იყო 
სასურველი 
ბედნიერებაა
სერია აფროდიზიაკებით ინტიმური 
ჰიგიენისა და თავდაჯერებისთვის

-50%

-55%

-40%

 
 ნაზი  
პუდრისებრი 

არომატი  
ყვავილების 

ნოტებით

ჰიპოალერგიული

გელილუბრიკანტი 
კომ ფორ ტუ ლი ურთი
ერ  თო ბებისთვის 50 მლ

ატენიანებს ლორ წოვანს.  
არ არღვევს ბუნებრივ 
pHს.

8723

10,59 j  5,29 j

ინტიმური ჰიგიე ნის 
გელი მგრძნო  ბიარე 
კანისთვის 200 მლ

8722

ინტიმური ჰიგიე ნის 
გელი 200 მლ 

სათუთად წმენდს ინტი
მურ უბნებს. აქრობს 
არასასიამოვ ნო სუნს. არ 
აშრობს კანს.

8721

nebismieri 
15,19 j  

11,39 j*

კატალოგის მიხედვით  
18,99 j-დან ღირებუ-
ლე ბის შენაძენის 
შემთხვევაში

*გელი ინტიმური 
ჰიგიენისთვის  
8722 ან 8721

6,79 J

ბონუსი
შენაძენზე

ფიგურული ტუალეტის საპონი 
„ვარდისფერი კვარცი“ 60 გ 

კრისტალის ფორმის 
არომატული საპონი ნაზად და 
სათუთად წმენდს კანს.

2910

4,89 j  2,99 j

აბაზანის მარილი ქაფით 
„ვარდისფერი კვარცი“ 100 გ 

მარილი არბილებს და წმენდს 
კანს, ხოლო დახვეწილ არომატს 
აქვს მომადუნებელი მოქმედება.

2900

6,79 j  2,99 j

ჰიგიენა
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ხელის კრემსაპონი 
300 მლ

რძის პროტეინები  
და ატმის ექსტრაქტი – 

იდეალური 
დუეტი გლუვი და 

ხავერდოვანი 
კანისთვის

მარწყვის წვენი და 
რძის პროტეინები 
ღრმად ატენიანებს, 
არბილებს და კვებავს  
ხელების კანს

-45%

ფასდაკლებები

-50%-მდე
კატალოგის მიხედ-
ვით 18,99j-დან 
ღირებუ ლების შენა-
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
საპონი

5,49 J

ბონუსი
შენაძენზე

სიამოვნებების 
კოლექცია 
კანისთვის

„სათუთი მოვლა“
2874 მარწყვის წვენით

„მდიდრული სირბილე“
2873 ნუშის რძით

„არომატული მოვლა“
2872 ატმით

მომვლელი 
ფორმულები  

რძის 
 პროტეინებით

ნუშის რძე და 
რძის პროტეინები 

შესანიშნავად ატენია-
ნებს კანს, ავსებს მას 

სირბილითა  
და სილამაზითსაშხაპე კრემგელი 250 მლ

nebismieri 10,29 j 5,69 j

მიცელარული 
საშხაპე კრემგელი 
„მგრძნობიარე 
კანისთვის“ 250 მლ

8659 ალოე ვერათი

„იდეალური 
სინაზე“
8764 შვრიის რძით

„არომატული 
მოვლა“
7973 ატმით

„სათუთი ზრუნვა“
8394 მარწყვის 
წვენით

nebismieri 
10,29 j  

7,59 j*

nebismieri  
12,49 j 7,59 j

დეზოდორანტი
ანტიპერსპირანტი 50 მლ

„იდეალური სირბილე“
2680 შვრიის რძით

„მდიდრული სირბილე“
8647 ნუშის რძით

„არომატული მოვლა“
0509 ატმით

„დახვეწილი მოვლა“
8648 მაქორფებელი პიტნით

„მდიდრული 
სირბილე“
8391 ნუშის რძით

სახის, ხელებისა და 
სხეუ ლის კრემი 150 მლ 

„ღვთიური მომენტები“
2582 თაფლით

„არომატული მოვლა“
7969 ატმით

nebismieri  
15,19 j   

7,59 j

ჰიგიენა
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შეიცავს 
ანტიბაქტერიულ 
კომპონენტებს

არ ტოვებს 
კვალს 
ტანსაცმელზე

არ შეიცავს 
სპირტს

48 საათი  
დაცვა*

-45%

პირის ღრუს ჟან გბა დის 
პროფილაქტი კური 
სავლები 250 მლ

„ექსტრასიქორფე“
ხასხასა პიტნის გემოთი

2293

11,39 j 5,99 j

სუნთქვის სუნთქვის 
ხანგრძლივი ხანგრძლივი 

სიქორფესიქორფე

პირის ღრუს პირის ღრუს 
ანთების ანთების 
პროფილაქტიკაპროფილაქტიკა

დაცვა  
კარიესისგან*

სიქორფე 
სუნთქვის

ზრუნვა 
ღრძილებზე

1

2

3

სამმაგი 
მოქმედება

დ
ად

ასტურებულ
ია

ე
ფ

ექტ ი ანო

ბა

FABERLIC 
კლი ნიკური 

კვლე ვე ბითა და 
პატენტებით

ჟანგბადის პროფილაქტი კური 
კბილის პასტა 75 მლ

2246 „რბილი გათეთრება“
2245 „ექსტრასიქორფე“
2244 „სამკურნალო ბალახები“

nebismieri  
7,59 j 3,79 j

მოელვარე ღიმილი – 
მთავარი სამკაული!

ემალის ემალის 
ეფექტური ეფექტური 

გათეთრებაგათეთრება

ნებისმიერი
კბილის პასტა

-50%

ნებისმიერი
დეზოდორანტი 
iDeo

-40%

თავდაჯერება  
მოლეკულურ  
დონეზე
ინოვაციური ტექნოლოგია 
Molecular Protection* 
მოქმედებს მახესავით – 
იჭერს და ბორკავს 
არასასიამოვნო სუნის 
მქონე ნივთიერებებს, 
და ანეიტრალებს მათ 
მოლეკულურ დონეზე.

*Molecular Protection – ინგლ. «მოლეკულური დაცვა».
**„როსტესტის“ მონაცემებით.

ქალისთვის

დეზოდორანტიანტი პერ ს პი რან ტი 50 მლ

Cotton Touch
ყვავილების 
ღრმა არომატი 
ჟასმინის, ზამბა
ხისა და ბერ გა
მოტის ნოტებით.

2590

Satin Care
ოზონის ქორფა 
არომატი დუმ
ფარასა და ზღვის 
წყალ მცე ნარეების 
ნოტებით.

2592

Delicate Green
მწვანე ჩაის 
ფოთლე ბის 
ქორფა არომატი 
ნაზი ყვავილოვანი 
აკორდით.

2591

nebismieri 13,59 j 8,09 j

მამაკაცისთვის

Classic Wood
მერქნის არომატი, ხილის 
ნოტებით და სანელებლიანი 
აკორდით.

2593

Cool Control
ევკალიპტის, ანანა სის, ზღვის 
ნოტები, ამბრა და პაჩული. 

2647

დეზოდორანტიანტი  პერ  ს
პი რან ტი 50 მლ

nebismieri  
13,59 j 8,09 j

ჰიგიენა
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 „გათეთრება და 
დეტოქსი“
ნახშირით
2212

NUKI: გაიწმინდე კბილები 
მეცნიერულად!

მანგოს ზეთი  
მდიდარია მიკროელემენტებით 
და შეიცავს უნიკალურ ნაერთს 
– მაგნიფერინს, რომელიც 
კეთილსაიმედოდ მოქმედებს  
პირის ღრუს მიკროფლორაზე

ფტორიდ-იონები 
კბილებს იცავს  
კარიესისგან

ალანთოინი  
ხელს უწყობს ღრძილების აქტიურ 
შეხორცებას და გამაგრებას

კბილის პასტა 75 მლ

nebismieri  
8,39 j  4,09 j

„ნადებისა 
და ქვების 
საწინააღმდეგოდ“
შტოშის ექსტრაქტით
2658

„ღრძილების 
ჯანმრთელობა“
ნესვის ექსტრაქტითა  
და პიტნის ეთერზეთით
2496

SLS, SLES, 
პარაბენების 
გარეშე

„გათეთრება 
მგრძნობიარე 
კბილებისთვის“
ქოქოსის ზეთით
2214

-40%

ინოვაციები და 
ტექნოლოგიები 
კბილის ემალის 

აღსადგენად. ხასხასა 
არომატები შესანიშნავი 

განწყობისთვის და 
არაჩვეულებრივი 

ღიმილისთვის!

• აქვს მათეთრებელი ეფექტი

• ნახშირის ანტისეპტიკური 
თვისების წყალობით 
აუვნებელყოფს პირის ღრუს

• გვერდებზე სილიკონის 
ელემენტები განკუთვ- 
ნი ლია ღრძილების  
მასაჟისთვის 

კბილის ჯაგრისი ნახშირის 
დამტვერვით
საშუალო სიხისტე.  
მასალა: სახელური – 
პლასტმასი, ხაო – ნეილონი 
ნახშირის მტვრით.

11748 შავი
11747 თეთრი
910331 სალათისფერი

nebismieri  
10,29 j  

5,99 j

კბილის პასტა „კომპლექ
სური დაცვა“ 75 მლ

2847 მანგოს ექსტრაქტით

8,39 j  4,09 j

სიახლე

ნებისმიერი
კბილის პასტა

-50%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 162–163
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შეიცავს სისტემას 
PERFECT WHITE 
კბილების ფაქიზად 
გასათეთრებლად

ათეთრებს 
ემალს ოთხ 
ტონამდე*

კომპლექსური კბი ლის 
პასტა დინდგელით 
Complex Care 
Propolis 75 მლ
ნატ რიუმის ფტორიდითა 
და აქტიური თუთიით

1685

კბილებს 
უბრუნებს 
სიქათქათეს

ამაგრებს  
და იცავს 
ღრძილებს

აქვს 
ანტიბაქტერიული 
ეფექტი

აღადგენს ემალს 
გამოყენებიდან 
10 დღეში*

ამცირებს კბილის 
ნადების წარმოქმნის 
სიჩქარეს

ბლოკავს ნერვული 
დაბო ლოებების 
მგრძნობელობას

აღწევს დაზია
ნებულ უბნებში და 
ბჟენის მსგავსად 
„ლუქავს“ მათ

-40%-45%

ჰიტები
გაყიდვების

კატალოგის მიხედ-
ვით 18,99j-დან 
ღირებუ ლების შენა-
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
კბილის  
პასტა

6,79 J

ბონუსი
შენაძენზე

დ
ად

ასტურებულ
ია

ე
ფ

ექტ ი ანო

ბა

FABERLIC 
კლი ნიკური 

კვლე ვე ბითა და 
პატენტებით

3,79 J

არის პრობლემა – 
არის გამოსავალი

სილიკონის კბილის 
ჯაგრისი

საშუალო სიხისტის 
ჯაგრისი. მასალა: 

სილიკონი, პლასტმასი.

11317 ვარდისფერი

11319 მწვანე

11316 ცისფერი

nebismieri   
7,59 j  

პროფილაქტიკური კბი
ლის პასტა Plaque ControPlaque Contro 
/ ნადებისა და ქვის 
საწინააღ მდეგო 75 მლ
პიროფოსფატის ნატრი უ
მით, ფტორის ნატრიუმით 

1659

პროფილაქტი კური 
კბილის პასტა Sensi tive 
მგრძნო ბიარე კბილების
თვის 75 მლ
კალიუმით, ბიოაქტიური 
კალციუმით

1657

პროფილაქტ ი კური კბილის 
პასტა ემალის აღდგე ნისა 
და გამაგ რე ბის თვის Total 
Repair 75 მლ
CalciuMax სის ტემით, 
კალცი უ მის წყაროს – 
ჰიდრო ქსიაპატიტის ფუძეზე

1599

nebismieri  11,39 j 8,69 j

*სეჩენოვის უნივერსიტეტის კვლევების შედეგებით.

ფორმულა ხორხო
შელების გარეშე

კბილების 
ემალის 
ეფექტიანი 
გათეთრება

მათეთრებელი 
კბილის პასტა 
White Plus 75 მლ
პაპაიას 
ნატურალური 
ექსტრაქტით

1632

ღამის შრატი კბილების 
გათეთრებისთვის 30 მლ
უსაფრთხოა უნებლიედ 
გადაყლაპვისას.
ტეტრანატრიუმის პიროფოსფატას 
მათეთრებელი კომპლექსით

1748

13,29 j 9,79 j

nebismieri   
11,39 j 8,69 j*

კონცენტრირებული მათეთ
რებელი კბილის პასტა „პლუს 
200% White Freeze“ 75 მლ
Perfect White სისტემითა და 
მაქორფე ბელი კომპლექსით

1694
ჟანგბადის კომპლექსი 
NOVAFTEM-O2®,
რომელსაც შეიცავს პირის ღრუს 
მოვლის ყველა საშუალება, 
აუმჯო ბე  სებს ღრძილების სისხ
ლით მომა რა გე ბას აფერ ხებს 
პირის ღრუში ანთე ბითი პრო
ცესების განვითარებას*.

3ჯერ უფრო 
ეკონომიური  
საკმარისია 
ცოტაოდენი პასტა

პროფილაქტიკური კბილის 
პასტა ღრძი ლე  ბის გასა
მაგ რებლად და დასაცავად 
Prodent 75 მლ

ბიოკალციუმით და ძირ
ტკბილას ექსტრაქტით.

1608

12,49 j 9,49 j

კონცენტრირე ბული კბილის 
პასტა „პლუს 200%“ 
75 მლ
ჩაის ხის ზეთით და ლურჯი 
კვიპაროსის ექსტრაქტით

1633გელიჰერმეტიკი 
კბილის ემალის 
აღსადგენად 
30 მლ
აქტიური კომპ
ლექსით Omyadent, 
ჟანგბადის კომპლექ
სით და კალციუმით

1735
10,29j 

7,59 j

ეფექტიანად 
წმენდს 
კბილთაშუა 
სივრცეს

კბილის ძაფი 
პიტნის გემოთი 25 მ

1514

7,59j  4,09 j

*სეჩენოვის უნივერსიტეტის კვლევების შედეგებით.

nebismieri  11,39 j 8,69 j
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-40%

-40%

-40%

ნაკრები
კონცენტრატი +  
შამპუნი თმის 
ცვენისთვის

41,78j

23,89 J
ნაკრები
სპრეი-ლოსიონი +  
შამპუნი 
ქერტლისთვის

41,78j

23,89 J

ნაკრები
კონცენტრატი +  
შამპუნი-აქტივატორი 
თმის სიხშირისთვის

41,78j

23,89 J

შეაჩერე  
თმის ცვენა!

ეფექტური 
ბრძოლა  

მდგრად 
ქერტლთან

გაზარდე  
თმის 
სიხშირე!

თმის ცვენის საწინააღ მდეგო კონცენ
ტრატი ამპულებში 6 ც. თითო 5 მლ
ინტენსიური მოვლა: 1 ამპულა 
ყოველდღიურად 6 დღის მანძილზე. 
ხელშემწყობი მოვლა: ციკლი 
კვირაში 13ჯერ სიხშირით 34 
თვის განმავლობაში თმის ცვენის 
ინტენსივობის მიხედვით. რეკომენდე
ბულია წელიწადში არანაკლებ 2 
ციკლისა.

8350

22,79 j 17,09 j

კომპლექსი PROCAPIL®  

ამაგრებს და აახალგაზრდავებს 
თმის ფოლიკულებს ხელს 
უშლის თმის ცვენას მამაკაცებსა 
და ქალებში.

რესპონდენტთა 67%მა 
აღნიშნა თმის რაოდენობის 
ზრდა

* მონაცემები დაფუძნებულია 
კომპანია Sederma-ს მიერ 
ჩატარებული 4-თვიანი IN VIVO 
ტესტირების შედეგებზე. Sederma-ს 
პატენტი FR 2 791 684/ WO 00/58347. 
საუკეთესო შედეგების მისაღებად 
რეკომენდებულია საშუალებების 
კომპლექსურად გამოყენება.

ქერტლის საწინააღ მდეგო 
სპრეილოსიონი თავის 
კანისთვის 100 მლ 
ამშვიდებს გაღიზიანებულ 
თავის კანს, აქრობს ქავილს. 
წაისვით მშრალ ან სველ თავზე 
მასაჟური მოძრაობე ბით. არ 
ჩამოიბანოთ.
იხტიოლითა და 
კლიმბაზოლით

1682

22,79 j  17,09 j

ქერტლის საწინააღ მდეგო შამ
პუნი ყველა ტიპის თმისთვის 
150 მლ
ქერტლთან საბრძოლვე
ლად გამოიყენეთ კვირაში 
23ჯერ თვის განმავლობაში. 
პროფილაქტიკისთვის შამპუნი 
გამოიყენეთ კვირაში ერთხელ.
სალიცილის მჟავით, 
იხტიოლით, ოქტოპიროქსითა 
და ღვიის ექსტრაქტით

1613

18,99 j 14,39 j

თმის სიხშირის კონცენტრატი
აქტივატორი 6 ც. თითო 5 მლ
ინტენსიური მოვლა – კვირაში 
34 ამპულა. ხელშემწყობი 
მოვლა – 34 თვის მანძილზე  
კვირაში 23ჯერ. რეკომენდე
ბულია წელიწადში არა უმცირეს 
ორი ციკლის ჩატარება.

1693
22,79 j  17,09 j
შამპუნიაქტივატორი თმის 
სიხშირისთვის 150 მლ
გამოიყენება ყოველ დღიურად. 
SLSის გარეშე.

1691

18,99 j  14,39 j

თმის ცვენის საწი  ნააღ მდეგო 
აქ ტი ური შამპუნი 150 მლ 

8348

18,99 j 14,39 j

თმის ცვენის საწინააღ მდეგო 
გა  მაძ  ლიე რე ბელი გელ
ბალზამი 75 მლ

1680

17,09 j  13,29 j

თმის სიხშირის სპრეიაქტივატორი 
100 მლ
ასტიმულირებს ცვლის პროცე სებს 
თავის კანის უჯრედებში, ამჭიდროვებს 
თმას და ახში რებს მას. ასქელებს თმას 
და ხდის მას მოვლილს.

1692
17,09 j   

13,29 j

კოსმეცევტიკა
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არეგულირებს 
ტერფების კა
ნის ოფ ლის 
გამოყოფის ინ
ტე ნ სი ვობას, არ 
ტოვებს კვალს 
ტან საც მელსა და 
ფეხ საც მელ ზე

-40%

ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 168–169

-55%-მდე

ჰიტები
გაყიდვების

  პროდუქტი, რომელიც 
არ მონაწილეობს 
აქციაში

მაზოლების 
გაჩენის 
პროფილაქტიკა

ატენიანებს და არბილებს 
გარქოვანებულ კანს, 
აშორებს მაზოლებს

შარდოვანა

ყოველთვის  
გლუვი 
ქუსლები

დამარბილებელი 
კრემიკომპრესი 50 მლ
კარბამიდით

1696

8,69 j  4,09 j

არბილებს ტერფის 
გარქოვა ნებულ 
ადგილებს, იცავს 
ნახეთქებისგან, 
აღადგენს ბუნებრივ 
ლიპიდურ შრეს

ამაგრებს სისხლ
ძარღვების კედლებს 
და ასტიმული რებს 
სისხლის მიმო ქცევას, 
ამცირებს შეშუპებებს

ტერფის ბალზამი „გლუვი ქუსლი“ 
ბუნებრივი დამატენიანებლებითა  
და ჟანგბადის კომპლექსით

„გლუვი ქუსლები XXL“ 
100 მლ

1290

15,19 j 7,59 j

„გლუვი ქუსლები“ 
50 მლ

1661

11,39 j  5,29 j

ფეხის კრემიანტი
პერსპირანტი ძლიერი 
ოფლია ნობისას 75 მლ 
ტალკის ეფექტით და 
მენთოლის სიგრილით

1642

11,39 j  5,29 j

ფანქარი
სტიკი ტერფის 
კანის გახეხვის 
საწინააღმდეგოდ 4 გ
არნიკის ზეთით, 
ალანთოი ნითა და E 
ვიტამინით.

1695

7,59 j  3,79 j

მატონიზებელი კრემი 
Venotonic ფეხებისთვის 
75 მლ
ცხენის წაბლისა და აზიური 
ცენტე ლას ქსტრაქტებით, 
ფარნეზოლითა და 
ჟანგბადის კომპლექსით

1733

10,29 j  5,29 j

დეზინფექცია 
და დაცვა 

ხელების კანისა ბაქტერიე
ბისა და სოკოების ფარ
თოდ გავრცელებული 
სახეობებისგან

თხევადი საპონი 
ქლორჰექსიდინით 
200 მლ
საჭირო რაოდენობის 
საპონი დაისხით დატენია
ნებულ კანზე, ააქაფეთ, 
ყურადღება მიაქციეთ 
თითის ფრჩხილის გარშე მო 
ადგილებს, მაჯას. გულ
დასმით დაიბანეთ წყლით.
შეიცავს 0,3% 
ქლორჰექსიდინს

2717

9,49 j 5,69 j

ნანოპემზა ქუსლებისთვის 
მასალა: ABSპლასტმასი, 
შუშა. ზომა: 11 х 7 х 3 სმ.

910194

41,79 j  30,39 j

კოსმეცევტიკა
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სველი საწმენდები 
ინტი მური ჰიგიე
ნისთვის 15 ც.
ნაზი არომატი

2067

ყველა ტიპის 
კანისთვის

სველი მადეზოდორი
რებელი საწმენდები 
15 ც.

2469

-35%

ფასდაკლებები

-55%-მდე

ჰიტები
გაყიდვების

• ანიონური ჩიპი ანტი-
ბაქტე რიული ეფექტით

• გაუმჯობესებული 
ფორმულა:  
დამატებითი  
დამცავი ქიმები  
დღისა და ღამის 
საფენების  
გვერდებზე

• შესანიშნავი  
გამწოვი თვისება 

დღის 10 ც.

11289 
ყოველდღიური 20 ც.

11288

ჰიგიენური საფენები 
ანიონური ჩიპით 

თითოეული საფენი 
ინდივიდუა ლური 
ჰერმეტული შეფუთვით.

nebismieri  11,39 j 8,69 j

სპრეიანტიპერსპირანტი Light 
125 მლ

2679

20,89 j 13,29 j
• უზრუნველყოფს 

გახანგრძ  ლივებულ 
მოქმედებას რამდე ნიმე 
დღემდე

• გამოდგება ქალებისა და 
მამაკაცებისთვის

• განკუთვნილია იღლიის 
ფოსოებისა და  
ტერფის კანისთვის

• არ შეიცავს სპირტს

• არ ტოვებს კვალს 
ტანსაცმელზე

• ჩუქნის თავდაჯერე-
ბისა და კომფორტის 
გრძნობას

ბურთულიანი 
დეზოდორანტი
ანტიპერსპირანტი Light 
50 მლ
სამ დღემდე დაცვა.

2678

15,19 j  11,39 j

ბურთულიანი დეზოდორანტი
ანტიპერსპირანტი Light 50 მლ
სამ დღემდე დაცვა.

2677

15,19 j  11,39 j
მგრძნობიარე და სიმ
შრალისკენ მიდრე
კილი კანისთვის

ნატურალური რძის მჟავას 
წყალობით Expert Pharma 
საშუალებები აღადგენს და 
ხელს უწყობს ინტიმური ზონების 
მიკრო ფლორას, უზრუნ ველყოფს 
სიქორფეს და კომფორტს მთელი 
დღის განმავლობაში.

დეზოდორანტი ინტიმური 
ჰიგიენისთვის 75 მლ
ქორფა არომატი

1628

15,19 j 6,79 j

გამწმენდი გელი ინტიმური 
ჰიგიენისთვის 200 მლ
ილანგილანგით

2657

17,09 j  10,19 j
ყოველდღიური ინტიმური 
ჰიგიენის საშუალება 200 მლ
შეიცავს რძის მჟავას

1640

17,09 j  9,49 j

nebismieri  5,69 j 3,79 j

დელიკატური ზონების 
დელიკატური მოვლა

კოსმეცევტიკა
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უმკლავდება 
სურდოს თანმხლებ 
არასასიამოვნო 
გაღიზიანებულ და 
გამომშრალ ცხვირის 
გარშემო კანს

ეთერზეთები ხელს 
უწყობს სუნთქვის 
გაადვილებას

ამშვიდებს და 
არბილებს კანს

აღადგენს კანის 
დამცავ ფუნქციას

სიახლე

ნებისმიერი
პროდუქტი

-50%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 172–173

SOS-საშუალებები  
შენი სახლის აფთიაქისთვის

უსაფრთხოების წესები: ბალზამის წასმის შემდეგ გულდასმით დაიბანეთ ხელები. ბალზამი არ უნდა მოხვდეს 
თვალში, ცხვირის, ტუჩებისა და პირის ლორწოვან გარსზე. შემთხვევით მოხვედრისას, მოიბანეთ წყლით. 
რეკომენდებულია სახსრებისა და წელის მიდამოს კანზე წასმა.

nebismieri 11,39 j 5,09 j

შესაზელი ბალზამი 
ფუტკრის შხამით 75 მლ
ხსნის დაძაბულობასა 
და არასასიამოვნო 
შეგრძნებებს კუნთებში. 
რეკომენდებულია 
ინტენსიური ფიზიკური 
დატვირთვის შემდეგ.

1280

უნივერსალური კრემი არგინინით 
75 მლ
აღადგენს კანს და აუმჯობე სებს მის 
ბა რი ე რულ ფუნქ ციას. ეფექტიანია დაჟე
ჟილობისა და დაჭიმულობის, მწერებ ის 
ნაკბენებისა და სილურჯეებისთვის.

1279

• ფუტკრის შხამი

• სალბის 
ექსტრაქტი

• ჩაის ხისა 
და პიტნის 
ეთერზეთები

აქტიური 
კომპონენტები

• სალბი, 
კომარუმის  
ექსტრაქტი

• ჩაის ხის  
ეთერზეთი

აქტიური 
კომპონენტები

nebismieri 11,39 j 5,69 j

შესაზელი ბალზამი 
კომარუმით 75 მლ
აქვს ადგილობრივი 
გამახურებელი 
მოქ მე დება კანზე. 
რეკომენდებულია 
პრობლემურ მიდამოზე 
ლოკალურად წასმა.

1282

• არგინინს აქტიური 
ფორმა

• კოჭას ექსტრაქტი
• წაბლის ნაყოფის 

ექსტრაქტი
• ძიძოს ექსტრაქტი
• მრავალძარღვას 

ფოთლების 
ექსტრაქტი

აქტიური 
კომპონენტები

• შის, ნუშის რძე
• ნატურალური 

ქაფური
• ევკალიპტის, 

პიტნის, ჩაის 
ხის, დარიჩინის 
ფოთლების 
ეთერზეთები

აქტიური 
კომპონენტები

ფიტობალზამი ცხვირის ირგვლივ 
კანისთვის 30 მლ
წაისვით ფიტობალზამი ცხვირის გარშემო 
კანზე მსუბუქი სამასაჟო მოძრაობებით, 
საჭიროებისამებრ ნესტოებზეც.

2827

კოსმეცევტიკა
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ორგანიზმის ზოგადი მდგომარეობა
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შეიცავს მარტივად 
ხელმისაწვდომი 
ბიოშლადი კერატინი

ამაგრებს თმის 
სტრუქტურას

ამაგრებს  
ფრჩხილება 

სილამაზე შიგნიდან
გარეგნული სილამაზე – ყოველთვის კარგი ჯანმრთელობის მაჩვენებელია. 
სწორი დღის რეჟიმი, სპორტი და სრულფასოვანი კვების რაციონი, სადაც 
ყველა აუცილებელი მიკრო- და მაკროელემენტებია, უზრუნველყოფს 
შესანიშნავ განწყობასა და მოვლილ იერს.

ბადების ახალი ხაზი – FABERLIC-ისა და  
LIEF LABS-ის (აშშ) ინოვაციური შემუშავება

უნიკალური ინოვაციური  
მოლეკულური ფორმულები

ორგანიზმის სისტემებისადმი კომპლექსური 
მიდგომა

ყოველი ფორმულის შემცველობაში 
ინგრედიენტების სინერგია ზრდის ეფექტიანობას

ბიოხელმისაწვდომობა გაძლიერებულია 
კომპონენტით BioPerine® – გაძლიერებული შავი 
წიწაკის ნაყოფის ექსტრაქტით

Molecular Force – პროდუქტების ბაზრისთვის უნიკალური. ეს ხაზი შევიმუშავეთ Lief 
Labs ამერიკულ ლაბორატორიასთან ერთად – ბადების რეცეპტურაში ნოვატორი, 
უმსხვილესი კომპანია ამ სფეროში. ჩვენ გთავაზობთ ორგანიზმის თითოეულ სისტემაზე 
კომპლექსურ ზემოქმედებას. ფორმულების საფუძველი – ბიოხელმისაწვდომი 
მცენარეული ინგრედიენტები, გაძლიერებულია დაპატენტებული კომპონენტით BioPerine. 
იგი მრავალჯერ ზრდის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შეთვისებას.

მარტივი მისაღებია:  
დღეში მხოლოდ 2 კაფსულა

საშუალებების სრული შემცველობა იხ. საიტზე faberlic.com

Good Manufacturing Practic 
(GMP) – ინგლ. „სათანადო 
საწარმოო პრაქტიკა“ – ბადებისა 
და სამკურნალო პრეპარატების 
წარმოების ყველა ნორმის დაცვის 
საერთაშორისო სტანდარტი.

ჯანმრთელობის ტესტი, შემუშავებული 
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, 
მოწოდებულია მიაპყროს თქვენი 
ყუ რადღება ორგანიზმის პრობლემურ 
ზონებს და შემოგთავაზოთ მხარ და  ჭე რის 
ინდივიდუალური პრო გ რა მა 
კომ პ ლექ სებით MOLECULAR FORCE.

ჯანმრთლობის ტესტი და ხაზი MOLECU LAR 
FORCE საშუალებას იძლევა 
დამოუკიდებლად მიაღწიოთ ორგა ნიზ მის 
შესანიშნავ მდგომარეობას.

ტესტირება გაიარეთ 
საიტზე  

faberlic-molecula.ru  
ან დაასკანერეთ QR-კოდი.

ებრძვის ოქსიდატურ 
სტრესს, ხელს უშლის 
ნაადრევ დაბერებას

შეიცავს ასტაქსანტინს*  
და ვიტამინებს C და E 

აუმჯობესებს კანის 
მდგომარეობას

ეფექტურად ამცირებს 
შაქრის  
დონეს სისხლში

უჯრედებს უბრუნებს 
მგრძნობე ლობას 
ინსულინის მიმართ

აღადგენს ნერვული 
სისტემისა და სისხლ-
ძარღვების დაზიანებულ 
უჯრედებს

ეხმარება თვალებიდან 
დაღლილობის მოხსნაში

ხელს უწყობს 
მხედველობის 
სიმახვილის 
შენარჩუნებასა 
და მეხსიერების 
გაუმჯობესებას

ამაგრებს სისხლძარ ღ-
ვოვან სისტემას

„ანტიოქსიდანტური 
კომპლექსი“
15699

„მხედველო ბის თვის“
15709

„შაქრის 
კონტროლი“
15683

„კომპლექსი თმისა 
და ფრჩხილების 
გამაგრებისთვის“
15708

nebismieri 129,19 j 94,99 j

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 60 კაფსულა (30 ულუფა)
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ჯანმრთელობისთვის



-50%-50%

-50%

-50%

შარდის გამომყოფი სისტემაენდოკრინული სისტემა

რეპროდუქციული სისტემა

ნერვული სისტემა

„ანტისტრესი“
დამამშვიდებელი და აღმდგენი მოქმედება სტრესული 
დატვირთვის შემდ გომ. ამცირებს სტრესის ნეგატიურ 
შედეგებს. ზრდის ცვალებადი პირობების მიმართ 
ორგანიზმის ადაპტაციის უნარს.
15676
„ნერვული სისტემის ბალანსი“
ხელს უწყობს ნერვული სისტემის სტაბილურ მდგომარეობას. 
აუმჯობესებს ტვინის კოგნიტურ ფუნქციებს. ხელს უწყობს 
განწყობისა და სასიცოცხლო ტონუსის ამაღლებას.
15674
„ძილისა და ბიორითმების ხელშეწყობა“
არეგულირებს ცირკადულ რითმებსა და ძილის 
რეჟიმს. აღადგენს ნერვულ სისტემას ძილის დროს. 
ანტიოქსიდანტური და ანტისტრესული ეფექტები.
15675

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
60 კაფსულა (30 ულუფა)

nebismieri 129,19 j 94,99 j

„ქალის რეპროდუქციული სისტემისთვის“
აღადგენს ესტროგენების ბალანსს, აწესრიგებს მენსტრუა
ლურ ციკლს. თრგუნავს უჯრედების უწესრიგო გამრავლებას.

15694
113,99 j 56,99 j
„მამაკაცის რეპროდუქ ციული სისტემისთვის“
40 წლამდე მამაკაცებისთვის. აღადგენს ტესტო
სტერონის სინთეზს. ამაღლებს ორგანიზმის გამძლეობას, 
აწესრიგებს სისხლის მიმოქცევას.

15695

nebismieri 113,99j 85,49 j

„მამაკაცის რეპროდუქციუ ლი სისტემისთვის 40+“
40 წლის ზევით მამაკაცებისთვის. აღადგენს ტესტო
სტერონის სინთეზს. ამაღლებს ორგანიზმის გამძლეობას, 
აწესრიგებს სისხლის მიმოქცევას.

15696

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
60 კაფსულა (30 ულუფა)

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 60 კაფსულა (30 ულუფა)

„უროკომპლექსი 
ქალებისთვის“
ამცირებს ცისტიტის რეციდი ვის 
გაჩენას. აქვს ანთების საწინააღ
მდეგო და ანტი ბაქტე რიული 
ეფექტები.
15692

113,99 j 56,99 j

„უროკომპლექსი 
მამაკაცებისთვის“
ხელს უწყობს შარდის ბუშტისა  
და პროსტატის ჯანმრთელო
ბას. აქრობს ანთებებს სხვა
დასხვა სტადიებზე.
15693

113,99 j 85,49 j

„მამაკაცების ენდოკრი ნული 
სისტემის მხარდაჭერა“
აწესრიგებს ჰორმონალურ ფონს 
მამაკაცებში. აღადგენს კავშირებს 
ენდო კრინულ და ნერვულ სისტე
მებს შორის. აქრობს ჰორმონა
ლური დისბალანსის შედეგებს.
15681

113,99 j 85,49 j

„ქალების ენდოკრინული 
სისტემის მხარდაჭერა“
აწესრიგებს ჰორმონალურ ფონს  
ქალებში. ხელს უწყობს სწორ 
უჯრედულ რეგენერაციას. გაძლი
ე რებუ ლი დეტოქსფორმულა 
ესტროგენების სინთეზისთვის.
15682

113,99 j 56,99 j

ხელს უწყობს ჯანმრთელ 
ზრდასა და განვითარებას

ვიტამინები და მინერა-
ლები ოპტიმალურადაა 
დაბალანსებული 3-14 
წლამდე ბავშვებში 

შეიცავს შტოშის პოლი-
ფეროლებს, მარწყვისა 
და ბროწეულის წვენებს, 
რომლებიც ამაგრებს 
იმუნიტეტს

საშუალებების სრული შემცველობა იხ. საიტზე faberlic.com

გენდერული 
მიდგომა

ქალისა და მამაკაცის 
ორგანიზმები განსხვავე-
ბულად ფუნქციონირებს, ეს 
კი ნიშნავს, რომ მათ 
სჭირდებათ სხვადასხვა 
ვიტამინი განსხვავებული 
დოზირებით. ამასთანავე, 
დამხმარე კვების რაციო ნის 
რაო დენობასა და შევსე ბაზე 
მოქმე დებს ასაკიც. ჩვენ 
შევიმუშავეთ კომპლექსები, 
რომლებიც ოპტიმალურია 
მამაკაცისა და ქალის 
ჯანმრთელობისთვის მათი 
ცხოვრების გარკვეულ 
პერიოდებში და რომლე ბიც 
გადაწყვეტს ორგანიზმის 
სხვადასხვა სისტემის 
პრობლემებს.

მიკროელემენ-
ტებისა და ანტი-
ოქსიდან ტების 
ბალანსი 40 წლამდე 
ქალებისთვის

არეგულირებს 
მეტაბო ლიზმს 
ყველა უჯრედსა და 
ქსოვილში

შეიცავს ყველა 
მიკრო ელე მენტს, 
რომელიც საჭიროა 
ქალის ჯანმრთელო-
ბისთვის  
40 წლის შემდეგ 

ანტიოქსიდანტური  
ეფექტი

შეიცავს ვიტამინებსა 
და მინერალებს, 
რომ ლებიც  
აუცილებელია 40 
წლამდე მამა-
კაცისთვის 

აუმჯობესებს 
ჯანმრთელობის 
ზოგად 
მდგომარეობას

ვიტამინებისა და 
მინერალების 
ოპტიმალური დოზები 
მამაკაცებისთვის  
40 წლის შემდეგ

ჯანმრთელობის 
დამატებითი 
ხელშეწყობა და 
ანტიოქსიდანტური 
ეფექტი

აუცილებელი ნივთიერებების შევსება

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 60 კაფსულა (30 ულუფა)

„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი 
ქალებისთვის“
15705
113,99 j 

56,99 j

„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი 
ქალებისთვის ფორტე“
15706
113,99 j  

85,49 j

„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი 
მამაკაცებისთვის“
15703

„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი მამაკაცე
ბი ს თვის ფორტე“
15704

nebismieri 113,99 j 85,49 j

„მულტივიტამინებისა და 
მინერალების კომპლექსი 
ბავშვე ბი ს თვის“ 
60 კაფსულა (60 ულუფა)

15707
91,19 j  

68,39 j
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აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com

ჯანმრთელობისთვის



საჭმლის მომნელებელი სისტემაორგანიზმის წმენდა

იმუნური სისტემა

აღადგენს 
მიკრობიომის 
ბალანსს

თრგუნავს პათო-
გენური მიკრო-
ფლორის ზრდას

ასტიმულირებს 
ბუნებრივ იმუნიტეტს

აღადგენს ნაწლავის 
ლორწოვანს

ქმნის ხელსაყრელ 
გარემოს ნორმა ლუ რი 
მიკრო ფლორისთვის 

ანთების საწინააღ-
მდეგო ეფექტი

აღადგენს სმს-ის 
ზედა ორგანოების 
ლორწოვანს

ავსებს საჭმლის მომ-
ნე ლებელი ფერმენტე-
ბის დეფიციტს, 
აუმჯობე სებს 
ორგანული ნივთიე-
რებების მონელებას

აწესრიგებს 
ნაწლავის 
მოტორიკას

აქრობს 
ქრონიკულ 
ანთებებს

აქვს სპაზმის 
მომხსნელი  
ეფექტი

აღადგენს ფერ-
მენტების სინთეზს 
ღვიძლში

არეგულირებს ცხი-
მოვანი უჯრედების 
ცვლას ღვიძლში

ძლიერი ნაღველ-
მდენი ეფექტი

საშუალებების სრული შემცველობა იხ. საიტზე faberlic.com

„ანტიპარაზიტული კომპლექსი“
წმენდს ირგანიზმს ფართო სპექტრის პარაზიტებისაგან. 
აუმჯობესებს სმსის მუშაობას. ორგანიზმიდან გამოაქვს 
პარაზიტების ცხოველქმედების პროდუქტები.

15697

91,19 j 68,39 j

„ნაწლავის წმენდა“
აწესრიგებს ნაწლავის მუშაობას. ორგანიზმიდან 
გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები. აქვს მსუბუქი 
მომადუნებელი მოქმედება.

15698

129,19 j 94,99 j

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
60 კაფსულა (30 ულუფა)

„იმუნოსტიმულატორი“
აძლიერებს ორგანიზმის უნარს, წინააღმდეგობა 
გაუწიოს ბაქტერიულ ინფექციებს. ებრძვის ქრონიკულ 
ანთებებსა და აუტოიმუნურ დაავადებებს. ხელს უწყობს 
იმუნიტეტის ყველა მექანიზმს.

15678
„იმუნომოდულატორი ფორტე“
ეხმარება ვირუსული დაავადებებისგან დაცვაში, 
აძლიერებს ენდოკრინულ სისტემას. აქვს ფართო 
სპექტრის ანთებების საწინააღმდეგო მოქმედება.

15679
„იმუნომოდულატორი კომპლექსი“
ეხმარება ვირუსული დაავადებებისგან დაცვაში, 
აძლიერებს ენდოკრინულ სისტემას. აქვს ფართო 
სპექტრის ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება.

15680
nebismieri 129,19 j 94,99 j

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
60 კაფსულა (30 ულუფა)

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა

„კოენზიმ Q10“
ხელს უწყობს ენერგიის 
გამომუშავებას უჯრედულ 
დონეზე. აუმჯობესებს 
სისხლის მიმოქცევას და 
სახსრების მდგომარეობას. 
ანტიოქსიდანტური მოქმედება.

15700
91,19 j 68,39 j

„კარდიომხარდაჭერა“
ამაგრებს გულის კუნთს, 
აუმ ჯო ბესებს სისხლის მიმოქ
ცევას. აწესრიგებს ენერ გიის 
ცვლას მიოკარდის უჯრე
დებში. ამცირებს ქოლესტე
რინის დაფებს სისხლში.

15684
129,19 j 94,99 j

„კომპლექსი ძვლოვანი 
ქსოვილისთვის“
ამაგრებს ძვლოვან 
ქსოვილს. ვიტამინები K2 და 
D3 აწესრიგებს კალციუმის 
ცვლას და აუმჯობესებს მის 
შეთვისებას.

15690

„სახსრებისთვის“
ამაგრებს მყესსახსროვან 
აპარატს. აღადგენს 
ხრტილოვან ქსოვილს. 
ხელს უწყობს სახსარშიდა 
სითხის გამომუშავებას.

15691

nebismieri 129,19 j 94,99 j

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 60 კაფსულა (30 ულუფა)

სიმსუბუქე  
და კომფორტი

წვეულებებმა ცუდი 
შედეგების გარეშე რომ 
ჩაიაროს, მნიშვნელოვანია 
კომპლექსური მიდგომა 
საჭმლის მომნელებელი 
სისტემის ხელშეწყობი-
სადმი. საჭმლის მომნელე-
ბელი სისტემის ყოველი 
ორგანოსთვის სპეციალური 
დანამატები შემუშავებულია 
საკვების სწორი 
მონელების თვის, 
მიკროფლორის ბალანსის 
აღდგენისა და რბილი 
წმენდისთვის. აღარ 
მოგიწევთ ნერვიულობა 
სადღესასწაულო ტორტის 
თითოეული ზედმეტი 
ლუკმის მიღებისთვის!

„პრობიოტიკებისა 
და პრებიოტიკების 
მიქსი“
15689

„ნაწლავის 
მიკროფლორის 
მხარდაჭერა“
15685

„გასტროკომფორტი“
15687

„ნაწლავის 
მხარდაჭერა“
15688

„ღვიძლის 
მხარდაჭერა“
15686

nebismieri 129,19 j 94,99 j

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 60 კაფსულა (30 ულუფა)
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3

1 2

ორგანიზმის 
რბილი წმენდა

კუჭ-ნაწლავის 
ტრაქტის 
მუშაობის 
გაუმჯობესება

წონის 
კონტროლი

შთაგონების 
წყარო

ჯანსაღი ჯანსაღი 
რაციონირაციონი
ცილის კოქტეილები, აქტიური 
ადამიანების თვის, ვინც არ 
ეძებს კომპრომისს გემოსა  
და სარგებელს შორის

გაყიდვების

ჰიტები

წლის
საუკეთესო
ფასი

15,19 Jდეტოქსსმუზის 
მოსამზადებე ლი ნარევი 
მარწყვით 100 გ
25 ულუფა შეფუთვაში. 
შემცვე ლობა 
გამდიდრებულია უჯრე დი
სით, არ შეიცავს შაქარს, 
არომა ტი ზა ტო რებსა და 
კონსერვანტებს. 

15794
37,99 j   

28,49 j

15741  
ალუბალი  

და შოკოლადი

15655  
სოკოთი  
ნაღებით

15746 
ქათმის  

მწვანილით

15745  
ხმელთაშუაზღვის 

კრევეტებით

შეიკერი 500 მლ
კომპლექტში – ბადე და 
ბურთულა ასათქვეფად. 
მასალა: პოლიპრო  პი ლენი, 
ფოლადი. ზომა: 18х10სმ.

11968
30,39 j   

15,19 j

nebismieri 
113,99 j  

85,49 j

3. პროტეინების 
კოქტეილი 
კოლაგენითა 
და CLAით 450 გ

1. ცილის 
მშრალი წვნიანი 
450 გ

2. პროტეინების 
კოქტეილი Vegan 
450 გ

15650 
ვანილი

15651 
მარწყვი

15654 
შოკოლადი

15653 შავი  
მოცხარი

15652 
ჟოლო

15737 
ბანანი

15736 
კაპუჩინო
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-40%

ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 182

-45%-მდე

გაყიდვების

ჰიტი

გაყიდვების

ჰიტი

გაყიდვების

ჰიტი

პროგრამული მიდგომა
გახდომისადმი

კონ ცენტრატი 
LesSweet 
60 დრაჟე
გამოიყენეთ დღეში 12 
ულუფა, დააყოლეთ 
წყალი. რეკომენ დებული 
კურსი – 12 თვე.

15776
34,19 j  

26,59 jბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატი საკვებზე 
„კომპლექსი Lკარნიტინი 
+ B ჯგუფის ვიტამინები“ 
60 კაფ  სულა თითო 580 მგ
მოზრდილებს თითო 
კაფსულა 2ჯერ დღეში 
ჭამის დროს.

15760

45,59 j 26,59 j

სუპერფუდები –  პროდუქტები ვიტამინებისა და მიკროელემენტების რეკორდული 
რაოდენობით. სუპერფუდების რაციონში შეტანა იმუნიტეტის ხელშეწყობისთვის 
განსაკუთრებით რეკომენდებულია სუსხიან პერიოდში.

ბალახის სასმელი 
წიწიბურით 100 გ
ამაგრებს სისხლძარღვებს 
აძლიერებს იმუნიტეტს. 
აწესრიგებს კუჭნაწლავის 
ტრაქტის მუშაობას და წმენდს 
ტოქსინებისგან. წიწიბურას 
მარცვლები ჩინეთიდანაა.

15769
26,59 j 15,19 j

ფიტოკონცენტრატი 84 გ
ატონიზებს და აძლევს ენერ
გიას. აქვს ანტიოქსიდანტური 
ეფექტი. აჩქარებს ნივთიერე
ბათა ცვლას და ხელს უწყობს 

გახდომას. 

15715

30,39 j 16,69 j

მწვანე ჩაი მატჩა 50 გ
ძლიერი ანტიოქსიდანტი. 
აჩქარებს მეტაბოლიზმს. 
აუმჯობესებს მეხსიერებას, 
განწყობასა და ყურადღების 
კონცენტრაციას. ჩაის ფოთლები 
მოკრეფილია იაპონიაში.

15753
45,59 j 26,59 j

ხორბლის ჯეჯილის 
ფხვნილი „ვიტგრას“ 100 გ
აწესრიგებს სისხლში შაქრისა 
და ქოლესტერინის დონეს. 
დაფქულ ხორბლის ჯეჯილს 
აქვს სასიამოვნო მოტკბო 
გემო და ქორფა ბალახის 
არომატი.

15768

37,99 j  22,79 j

ფსილიუმი (მრავალ ძარღვას 
ჩენჩო) 150 გ
ხსნადი უჯრედისის იდეალური 
წყარო. ხელს უწყობს ნაწ ლა
ვების წმენდას. კეთილსაიმედო 
გარემოა სასარგებლო 
მიკროფლორისთვის. 
ნედლეულის სამშობლო – 
ინდოეთი.

15764
45,59 j 26,59 j

თავიდან მნიშვნელოვანია მომ ზადება 

„სწორი რეჟიმისთვის“ – ზედ მეტი სითხის 

გამოდევნა და ორგანიზმის გაწმენდა 

შლაკებისა და ტოქსინებისგან.

1
ეტაპი

დაპრესილი საკვები 
კონცენტრატი Hydrain 
/ ჰიდრეინ 60 ულუფა
მიიღეთ 12 ულუფა 
დღეში წყალთან ერთად. 
რეკომენდებული კურსი 
– 12 თვე. 

15773
34,19 j 

26,59 j

გაწმენდა

კონ ცენტრატი Meta
Up 60 ულუფა
მიიღეთ დღეში 12  
ულუფა. რეკომენდე
ბული კურსი 12 თვე.

15774
34,19 j  

26,59 j

მეორე ეტაპზე ხდება ცხიმების აქტიური დაწვა. მნიშვნელოვანია სწორი 

ნივთიერებათა ცვლის ხელშეწყობა და კვების „კარგი“ ჩვევების 

ჩამოყალიბება – მაღალკალორიული საკვებისადმი ლტოლვის შემცირება.

დაჩქარება
2

ეტაპი

კონ ცენტრატი Calorie 
Block  60 ულუფა
გამოიყენეთ დღეში 3 
ულუ ფა, დაა ყოლეთ 
წყალი. რეკო მენდებული 
კურსი – 12 თვე.

15775
34,19 j 

26,59 j

გარკვეული შედეგების მიღწევის 
შემდეგ აუცილე ბელია, 
გააგრძელოთ მადის კონტროლი.

კონტროლი
3

ეტაპი
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მხედველობისთვისენერგიის წყარო

ორგანიზმის დამცავი ძალების გაძლიერებაანთების საწინააღმდეგოდ

-45%

-50%

-40%

-40%-45%

ჯანმრთელობის წყაროორგანიზმის წმენდაიოდის წყარო

ორგანიზმის წმენდა 
ტოქსინებისა და პარაზიტებისგან

შავი კაკლის 
ფუძეზე – საშუალება 
პარაზიტების 
წინააღმდეგ

იმუნიტეტის მხარდაჭერა

-45%

გაყიდვების

ჰიტი
სახისა და სხეულის 
კრემი „მალავტილინი“ 
50 მლ 
აქვს იარების 
შემახორცებელი ეფექტი, 
აღადგენს კანს მოყინ
ვისა და დამწვრო ბების 
დროს, აქვს გამოხატული 
ანთების საწინააღმდეგო 
მოქმედება.

70912
34,19 j  

26,59 j

კონცენტრატი ციმბირული ჩაგას 
ფუძეზე 50 მლ (50 ულუფა)
შეიცავს ციმბირული  
ჩაგას უჯრედულ წვენს.  
აწესრიგებს სმსის  
მუშაობას. ზრდის  
ორგანიზმის ბრძოლის 
უნარიანობას  
ინფექციური  
დაავადებების  
წინააღმდეგ.

15749
34,19 j  

18,99 j

კოჭას სასმელი თაფლით, 
ჩინური შისანდრითა და ასკილით 
140 გ (14 ულუფა)
რეკომენდებულია გაციებით 
გამოწვეული დაავადებების დროს.

15719
24,69 j  

14,79 j

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი 
საკვებზე „ვიტამინი C + თუთიის 
ხელატი“ 60 კაფსულა
2 კაფსულა შეიცავს: C ვიტამინს 
– 500 მგ, თუთიის ხელატს – 25 
მგ. ანტიოქსიდანტია. ხელს უწყობს 
იმუნური სისტემის კარგ მუშაობას.

15789
41,79 j  

30,39 j

წყალმცენარეები 
ქლორელა და სპი
რულინა დაპრე სილი 
200 ულუფა თითო 500 მგ
ქლორელა და სპირულინა 
მდიდარია ვიტამინებით 
და მინერალებით – სილა
მაზის, ახალგაზ რ დობისა 
და ჯანმრთელობის 
ბუნებრივი წყარო.

15757
68,39 j  

49,39 j

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი 
საკვებზე „ციტროაქტივი“ 
50 მლ (50 ულუფა)
შემცველობაში – გრეიპფრუტის  
კურკების ექსტრაქტი. 

15720
45,59 j  

22,79 j

საკვები კონცენტრატი დაპრე სილი 
Energy Boom / ენერჯი ბუმ 
60 ულუფა თითო 500 მგ 
აუმჯო ბე სებს კონცენ ტრაციას და მეხ  სიე
რებას. ასტიმულირებს ნერვული სის ტე
მის მუ შაო ბას. ამცი რებს დაღ ლი ლო ბას.

15727
34,19 j  

18,99 j

კონცენტრატი „მოცვი პლუს“ 
60 ულუფა თითო 500 მგ
ხელს უწყობს მხედ ველობის სიმახვი
ლეს და მეხსიერების გაუმჯობესებას. 
ხსნის თვალების დაღლი ლობას. 
შეიცავს მოცვის ნაყოფის ფხვნილს.

15726
22,79 j  

17,09 j

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი 
საკვებზე Kelp  60 კაფსულა
დადებითად მოქმედებს ენდოკრინულ 
და იმუნურ სისტემებზე. აქვს  
ანთების საწინააღმდეგო  
მოქმედება.

15755
41,79 j  

24,99 j

დესერტიჟელე 
„ჰეპალაითი“ 
20 სტიკი თითო 5 მლ
რბილი ნაღველმდენი 
ეფექტი. ხელს 
უწყობს ღვიძლიდან 
ტოქსინების გამო
დევნას. ალერგიული 
დაავადებების 
პროფილაქტიკა.

15731
18,99 j 

14,39 j

ექსტრაქტების ნარევი Hepato Forte 
60 კაფ  სულა თითო 450 მგ
გამოყენების წესი: მოზრდილებს 2 კაფსულა 
დღეში, ჭიქა წყალთან ერთად.

15759

34,19 j  20,49 j

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი საკვებზე Antiparasite 
complex „ანტიპარაზიტული კომპლექსი 45 კაფსულა
რუტინის დამატებითი წყარო. წმენდს ორგანიზმს პარაზიტების 
ფართო სპექტრისგან. აუმჯობე სებს კუჭნაწლავის ტრაქტის 
მუშაობას.

15763  

53,19 j 30,39 j

გაყიდვების

ჰიტი
გაყიდვების

ჰიტი
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გულისთვის

იმუნიტეტის მხარდაჭერა

მასტოპათიისთვის ენერგიის მუხტი

წყლის წმენდასტრესისთვის

ძვლებისა და სახსრებისთვის

-40%

-40% -40%

-45%

-45%
-40%

D3 ვიტამინის შევსება

-40%

კატალოგის მიხედვით  
45 j-დან ღირებუ-
ლე ბის შენაძენის 
შემთხვევაში

*ვიტამინი 
D3 (არტ. 15777)

26,59 J

ბონუსი
შენაძენზე

გაყიდვების

ჰიტი
გაყიდვების

ჰიტი

გაყიდვების

ჰიტი

გაყიდვების

ჰიტი
გაყიდვების

ჰიტი

გაყიდვების

ჰიტი

კოლაგენური კონცენტრატი 
Dobrogen Active New / 
დობროგენ აქტივ ნიუ 210 გ
აქვს პროფი ლაქტი კური მოქმედება 
სახსრებსა და მალთა შორის 
დისკებში ხრტი ლოვანი ქსოვილების 
რღვევისას.

15729
87,39 j   

49,39 j

ექსტრაქტების ნარევი Arthro 
Forte 60 კაფსულა თითო 750 მგ
შეიცავს შავი ძირას, კეთილშობილი 
დაფნი.ს, კურკუმას, ღვიის, ჩაის 
ხისა და კომარუმის ექსტრაქტებს

15791
37,99 j  

22,79 j

ბიოლოგიურად აქტი უ რი 
დანამატი საკ ვებ ზე Calcium 
+ K2 / კალციუმი + K2 
60 კაფსულა თითო 580 მგ
ამაგრებს ძვლის ქსოვილს და 
კბილებს. დადებითად მოქმედებს 
გულსისხლძარღვთა  
სისტემაზე. 

15761
45,59 j  

26,59 j

კომპლექსი „კოენზიმ 
G10 + ვიტამინი E“ 
60 კაფსულა თითო 600 მგ
დადებითად მოქმედებს ნურვულ და 
გულსისხლძარღვთა სისტემებზე. 
აქვს მკვეთრად გამოხატული 
ანტიოქსიდანტური მოქმედება.

15796
68,39 j  

37,99 j

ზეთების ნარევი „მასტოპი“ 
30 კაფსულა 500 მგ თითო 
მასტოპათიის პროფილაქტიკა. 
შეი ცავს ცივად გამოხდილ სელის 
ზეთს, ბროკოლის ექსტრაქტს, 
ჩიას ზეთს.

15797
34,19 j   

25,79j

საღეჭი დრაჟე Newtoniq / 
ნიუტონიკ 30 ულუფა თითო 1 გ
ხელს უწყობს ტვინში სისხლის 
მიმოქ ცევას. ეხმარება 
კონცენტრაციისა და  
ყურადღების შენარჩუნებაში.

15798
34,19 j  

25,79 j

კონცენტრატი NoStress / 
ნოუსტრეს 60 დრაჟე თითო 500 მგ 
აქვს დამამშვიდებელი მოქმედება 
ნერვულ სისტემაზე. ასტიმულირებს 
სეროტონინის – ბედნიერების 
ჰორმონის გამომუშავებას.

15725
34,19 j  

25,79 j

მარჯ ნის კალციუმი 
12 საშე-პაკეტი თითო 1 გ
შეიცავს მარჯნის ქვიშასა და 
ვერცხლს. აღად გენს ორგანიზმის  
წყალმარილოვან ბალანსს. 

15730
15,19 j  

9,09 j

ექსტრაქტების ნარევი „აღმოსავ
ლეთის საიდუმ ლოებები“ 
60  კაფსულა 500 მგ
ჰორმონალური ფონის ნორმალიზება. 
შეიცავს უცხო სუნელის, შავი 
კვლიავის, ინდური კოსტუსის ფესვის 
ექსტრაქტებს.

15710
34,19 j  

25,79 j

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი 
საკვებზე ვიტამინი D3 2000 ME 60  
კაფსულა
1 კაფსულაში 2000 ME. პასუხის
მგე ბელია ძვლების ნორმალურ 
განვითარებასა და ზრდაზე. ხელს 
უწყობს მოტეხილობების სწრაფ 
შეხორცებას ებრძვის ქრონიკულ  
დაღლილობას.

15777

45,59 j 34,19 j*

საკვების ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატი ვიტამინი D3 Kids 
60 კაფსულა თითო 550 მგ
1 კაფსულაში 200ME. რეკომენ
დებულია ბავშვე ბისთვის 1,5 წლი დან. 
ავსებს D ვიტამინის დეფიციტს. 
მონაწილეობს კუნთე ბის ტონუსის 
რეგული რებაში. აძლიერებს იმუნი
ტეტს.

15778

45,59 j 26,59 j

საკვების ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატი „ომეგა3 გლიცინით Kids“ 90 
კაფსულა, თითო 700 მგ
3 კაფსულა შეიცავს: ეიკოზაპენტაინის მჟავას 
150 მგ. დოკოზაჰექსანის ჟავას 105 მგ 
გლიცინს 120 მგ. ბავშვებისთვის 3 წლიდან. 
აქვს მკვეთრად გამოხატული ანთების 
საწინააღმდეგო მოქმედება, აძლიერებს 
იმუნიტეტს.

15780

49,39 j 37,99 j

ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატი საკვებზე „ომეგა3 
Forte“ 60  კაფს.
ამცირებს ქოლესტე რი ნის 
დონეს. ხელს უწყობს სახსრების 
ჯანმრთელობას. აუმჯობესებს 
კანის, თმისა და ფრჩხილების 
მდგომარეობას.

15779

53,19 j 37,99 j

ზეთების ნარევი „ომეგა369“ 
60  კაფს. თითო 500 მგ
აქვს ანტიოქსიდანტური მოქმე
დება, ხელს უშლის ორგანიზ
მის დაბერებას. დადებით 
ზე გავ ლე ნას ახდენს კანის 
მდგო მა რე ობაზე, ხელს უწყობს 
მის ელასტიკურობასა და 
მოქნილობას.

15795

45,59 j 34,19 j
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1 2 3 4

1

-40%

-40%

2

1. 16076 „წითელი ფორთოხალი“
2. 16077 „ტყის თხილი“
3. 16078 „ნუში“

მოხალული ყავა მარცვლებში არომატიზებული 200 გ მოხალული ყავა დაფქული 200 გ

4. 16047

24,69 j

ნებისმიერი
ბალახების 
ნაკრები

-50%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 189

nebismieri 
16,29 j   

9,79 j

სანელებელი, გამდიდრებული 
ქერის ჯეჯილითა და საკვები ბოჭკოებით
ჩვეულებრივ პროდუქტებს აქცევს კულინარიული 
ხელოვნების ნაწარმად. ამასთან, სასარგებლოცაა!

სწორი სანელებელი

*სრული 
შემცველობა 
იხ. საიტზე 
faberlic.com.

1. „წვნიანი 
ქათმისთვის“ 80 გ
პაპრიკა, კურკუმა, ქინძი, 
ნიორი, შავი წიწაკა, 
მაიორანი, შაშკვლამი*

16131

2. „ხმელთაშუაზღვის 
მცენარეები“ 22 გ
შაშკვლამი, პოზმარინი, 
თავშავა, ძირა, ქონდა
რი, მაიორანი, სალბი*

16136

3. „ქორფა ბოსტ
ნეულისთვის“ 80 გ
ნიორი, ქინძი, ქონ
დარი, ძირა, კურკუმა, 
წიწაკა ჩილი*

16133

4. „არომატული 
ხორცისთვის“ 80 გ
ნიორი, შავი წიწაკა, 
ქინძი, პაპრიკა, მუსკატის 
კაკალი, მდოგვი, ძირა*

16134

ყავა „დილა“ და „დღე
კოფეინისა და თეობრომინის 
ოპტიმალური ბალანსი 
მარცვლების შემცველობაში

ხსნადი ყავა დაფქუ ლი 
სუბლიმირებული 95 გ

1. 16048 „დილა“
2. 16049 „დღე“

28,49 j  

17,09 j

კოლექცია „არომათერაპია“ ყავა „დღე“

1 2 3 4

9,99 J
nebismieri 

22,79 j 11,49 J

• 100% ნატურალური პროდუქტი
• უნიკალური რეცეპტურა
• კომპლექსური ხელშეწყობა 

ორგანიზმისთვის

საოცრად 
სასარგებლო

ბალახოვანი ნაკრები 
Herbal Tea 21 პაკეტი

nebismieri   
11,39 j 5,69 j

დიაბეტური
შემცველობა: ლობიოს პარ  კი, 
მოცვის ყლო რ   ტები, გვი რი ლის 
ყვა  ვი  ლე ბი, მარ წ ყ ვის ფოთ  ლე
ბი, სალ ბი, შვიტა, სტევია.

15665

„იმუნიტი“
შემცველობა: ექინაცეა, 
ურცი, მარწყვი, გვირი ლა, 
სალბი, გულყვითელა, 
კრაზანა, წყალნა წყენი, 
არყის კვირტები

15770

„წმენდა. საღამო“
შემცველობა: პიტნის, 
მარწყვის, არყის ფოთ  ლე ბი, 
სინამაქის ფო  თო  ლი, სი  მინ
დის  თმა, ხეჭ რე ლის ქერ ქი, 
ასფურ ცელა, ბირ კავა, შვიტა.

15673

„წმენდა. დილა“
შემცველობა: წითელი მოც
ვის, სამყუ რას, არყის ფოთ
ლები, გვირი ლის ყვა ვი ლე ბი, 
ორ კბილა, დათვის კენკრა, 
მზიურა, ლემონგრასი.

15672

„ჯანმრთელი გული“
შემცველობა: პიტნა, ფითრი, 
ძიძო, წყალ   ნაწყენი (ივან
ჩაი), ფარს მან დუკი, კუნე ლის 
ნაყო ფი, შავბალახა.

15664

„სუნთქვის სიმსუბუქე“
შემცველობა: ვირისტერფა, 
ურცი, გვირილის ყვა ვი
ლები, სალბი, ასკი ლი, 
ძირ ტკბილას ფესვი.

15669

„სისუფთავე და სირბილე სხეულში“
შემცველობა: პიტნა, მაყვა ლი, ხეჭრელი, 
ალ თეა, ას ფურ ცელა, ბირკავა, სი მინდის თმა, 
შვიტა, სინამაქის ფოთოლი, თეთრი ფითრი.

15771

„კუჭის დაცვა“ 
შემცველობა: პიტნის ფოთ ლე ბი, 
გვი  რი ლის ყვა ვი ლე ბი, მუ ხის ქერ ქი, 
პიტ ნა, ფარს მან  დუ  კი, ვირის  ტერ  ფა, 
ბირ კა ვა.

15671

დამამშვიდე ბე ლი 
შემცველობა: გვი რი ლის 
ყვავილე ბი, წყალ ნაწ ყენი, 
ასკი ლისა და ცერე ცოს 
ნაყოფი, ლავან და, 
ბარამ ბო, შავბალახა, 
კატაბალახას ფესვი.

15667

ანტიპარაზი ტული
შემცველობა: პიტნა, 
ასფუ რ ცელა, მუხის 
ქერქი, გვირი ლის 
ყვავი ლები, აბზინდა, 
სალბი, ბირკავა, 
არყის ფოთლები.

15668

ქალის ჯანმრთე
ლობისთვის
შემცველობა: არყის 
ფოთლები, წიწ მა
ტურა, მატიტელა, 
პიტნა, ურცი, ცერეცო, 
ძირტკბილას ფესვი.

15666

ჯანმრთელი სახსრები
შემცველობა: გვირი ლის 
ყვა  ვი ლე ბი, კოთხუჯის 
ფესვი, ჭინჭრის ფოთოლი, 
ასკილის ნაყოფი, მზიურას, 
ბაბუაწვერას ფესვები, 
ბირკავას ბალახი, ცაცხვის 
ყვავილები.

15792
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კვების პროდუქტები



1
2

გაყიდვების

ჰიტი

გაყიდვების

ჰიტი

კომფორტული ძილი –  
ჯანმრთელობის საწინდარი

ჰიტები
გაყიდვების

აკუპუნქტურული მასაჟორი ხალიჩა 
ზურგის, მხრის სარტყ ლის, კისრის, წელის, მუცლის, თეძოების, 
ტერფებისა და ხელების მასაჟისთვის. გამოიყენეთ შიშველ 
სხეულზე ან იხმარეთ თხელი მაისური მგრძნობიარე კანის 
შემთხვევაში. მასალა: ბამბა, ABCპლასტიკი, პოროლონი. 
ზომა: 65 x 40 სმ.

11035

110,19 j  72,19 j

აკუპუნქტურული მასაჟორი მუთაქა 
დაიდეთ მუთაქა კისრის, ფეხების, ტერ ფების, ხელების, 
წელის ქვეშ. უსიამოვნო შეგრძნების შემთხვევაში არ 
გამოიყენოთ მუთაქა შიშველ სხეულზე, დაიფარეთ 
რომელიმე თხელი ქსოვილი. მასალა: ბამბა, ABS
პლასტმასი, პოროლონი. ზომა: 38 х 14 х 9 სმ.

910012

83,59 j 49,39 j

დუნდულების 
მასაჟი ეხმარება 
ცელულიტისგან 

გათავისუფლებაში

ტერფების სტიმულირება 
აუმჯობესებს ორგანიზ მის 

ყველა ორგანოსა და 
სისტემის მუშაობას

დაწექით გვერდზე და 
მსუ ბუქად მოხარეთ 

ფეხები, რომ გაუმჯობეს
დეს სისხლის მიმოქცევა

დაიდეთ წელის 
ქვეშ, ამ მიდამოში 
დაძაბულობისა და 

ტკივილის დროს

დაიმასაჟეთ 
წელი 

ნებისმიერ 
დროს, მაგ., 

ოფისში 
კომპიუტერთან 

ჯდომის 
დროს.

სწრაფად ხსნის 
დაძაბულობას 

ფეხებში

• ხსნის დაღლილობას, დაძაბულობას 
კუნთებში და სიმძიმეს ფეხებში

• ვენების ვარიკოზული გაგანიერების 
პროფილაქტიკა

• ძილის ნორმალიზება
• რელაქსაცია, ნერვული დაძაბულობისა და 

ქრონიკული სტრესისგან გათა ვისუფლება

აკუპუნქტურული მასაჟორი ტერფებისთვის
ტერფებზე განლაგებულ წერტილებზე სწორი 
და ფა ქიზი ზემოქმედება ხელს უწყობს შინაგანი 
ორ გა ნოების ყველა სისტემის მუშაობას მაღალ 
დონეზე და ორგანიზმი მოყავს ტონუსში. მასალა: 
პლასტმასი (ABS, TPR, PP). ზომა: 28,5х13,5 სმ.

910255 

37,99 j  26,59 j

ნაკრები სუჯოკთერაპიისთვის
მასალა: ბურთები – პლასტიკი, მაგნიტი; 
ბეჭედი – უჟანგავი ფოლადი. 
ზომები: მასაჟორი ბეჭედი:  – 3 სმ; პატარა 
მაგნიტის ბურთი:  – 3,5 სმ; დიდი მაგნიტის 
ბურთი:  – 5 სმ.

11034

26,59 j  18,99 j

• ამცირებს ზეწოლას 
კუნთებსა და ხერხემალზე

• ეხმარება, თანდათანობით 
მოხდეს სხეულის 
ფორმირება

ნივთის ზომა: S/M (წელის 
გარშემოწე რი ლობა 6575 სმ); 
სიგრძე ზურგის გასწვრივ – 42 სმ.

910284
ნივთის ზომა: L/XL (წელის 
გარშემოწე რი ლობა 75100 სმ); 
სიგრძე ზურგის გასწვრივ – 42 სმ.

910387

ტანადობის კორექტორი
დამატებითი მოჭერისთვის 
გამაგრებულია ხისტი პლასტიკური 
წიბოებით. მასალა: პოლიესტერი, 
პლასტიკი.

nebismieri   
56,99 j 41,79 j

დასაჯდომი ბალიში 
წიწიბურას ჩენჩოსგან
სკამისა და ავტომობილის 
სავარძლისთვის. მასალა: 
35% ბამბა, 65% პოლიეს
ტერი; წონა: 0,9 კგ. ზომა: 
40 x 40 სმ.

11303

45,89 j 31,89 j

მუთაქა წიწიბურას ჩენჩოთი
სამკურ ნალოპროფილაქტიკური მიზნე ბისთვის და 
კომფორ ტული დასვენებისთვის. მასალა: შალითა 
– სპანბონდი (100% პოლიეს ტერი), ბალიშის პირი – 
35% ბამბა, 65% პოლიესტერი. ზომა: 41 х 11 სმ.

11874

53,19 j 37,99 j 

ვენტილაცია მიკრომასაჟი

* ხელოვნური გედის 
ბუმბული – რბილი 
სინთეტიკური მასალა, 
რომელიც სწრაფად 
აღიდგენს ფორმას 
შეკუმშვის შემდეგ. შედგება 
სილიკონით გაჟ ღენთილი 
პოლიესტერის უთხელესი  
მიკრობოჭკოსგან.

კვლავ  
კატალოგში

1. ბალიში „ჯანმრთელი ძილი“
მასალა: საბუმბულე – ტილო (50% 
ბამბა, 50% პოლიესტერი), შემავსებელი 
– წიწიბურას ჩენჩო. წონა: 2,4 კგ. ფერი: 
ცისფერი ყვავილებით. ზომა: 60x40 სმ.

11300

60,79 j  45,59 j

2. ბალიში ხელოვნური გედის ბუმბულით
ვაკუუმური შეფუთ ვა. მასალა: საბუმბულე – მიკროფიბრა, 
სპანბონდი (100% პოლიესტერი); შემავსებელი – 50% მაღალ
სილიკონი ზებულიბოჭკო – ხელოვნური გედის ბუმბული*, 50% 
3Dბოჭკო (100% პოლიესტერი). ზომა: 50 х 70 სმ.

11721

60,79 j  45,59 j

ორთოპედიული  
ეფექტი

გაყიდვების

ჰიტი

ფეხის პატჩები (სალბუნი) Detox 10 ც. 
აღმოსავლური მედიცინა ადამიანის 
ტერფზე გამოყოფს 60ზე მეტ 
ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილს, 
რომლებიც პასუხისმგებელია ადამიანის 
შინაგანი ორგანოების ფუნქციონირებაზე. 
ღამის განმავლობაში ამ წერტილებზე 
მოქმედებით, სალბუნი გაჩუქებთ 
სიქორფის, მხნეობის შეგრძნებასა და 
ენერგიის მუხტს.

11016

49,39 j  29,59 j

საყვარელი პროდუქტი 
ახალი შეფუთვით

-40%

-40%
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ჯანმრთელობისთვის



ერგონომიული 
ფორმის 
მექანიკური 
საფქვავი 
სანელებლების 
სწრაფად 
დასაფქვავად

სპეციალური 
რეგულატორით შეიძლება 
დაფქვის ხარისხის 
რეგულირება უხეშიდან 
წმინდამდე

გამჭვირვალე კორპუსი 
საშუალებას იძლევა 
დააკვირდეთ დაფქვის 
პროცესს და აკონტროლოთ 
სანელებლის რაოდენობა

სიახლე

შეინახეთ მშრალად!

შალითის ნიმუში
გაუმჯობესებული  

ხარისხი:  
გაპრიალებული  

ლითონი

*სანტოკუ – იაპონურად „გამოყენების სამი 
ხერხი“: დაჭრა, დაპობა და და ქუც მაცება. პირი 
და სახე ლუ რი დაბალანსებულია იდეალურად, 
პირის დახრის კუთხე სპეციალურადაა 
შემუშავებული, რომ დაჭრისას მინიმალური 
ძალისხმევა დაგჭირდეთ.

მყარი და მოდური  
სახელური 
პაკას ხისგან – 
ნატურალური 
მერქნისა და 
სინთეტიკური ფისის 
ინოვაციური მასალა 

მზარეულის
910007

სანტოკუ*
910006

უნივერსალური 
910004

სანტოკუ* მინი 
910005

დანა სანტოკუ მინი
დანის სიგრძე: 23,5 სმ.
პირის სიგრძე: 12,5 სმ.

910005

დანა უნივერსალური
დანის სიგრძე: 24 სმ.
პირის სიგრძე: 13 სმ.

910004

nebismieri  
45,59 j 34,19 j

სამზარეულოს დანა 
შალითაში
მასალა: უჟანგავი ფო ლადი; 
სახელური – პა კას ხე, შალი თა 
– პოლიპროპილენი.

მზარეულის დანა
დანის სიგრძე: 33 სმ.
პირის სიგრძე: 20,5 სმ.

910007
დანა სანტოკუ*

დანის სიგრძე: 30,5 სმ.
პირის სიგრძე: 17,5 სმ.

910006
nebismieri  
60,79 j  45,59 j

სანელებლების საფქვავი
მასალა: კორპუსი – შუშა; თავსახური 
– უჟანგავი ფოლადი, პლასტიკი; 
საფქვავი – კერამიკა. მოცულობა: 
150 მლ. სიმაღლე: 13,3 სმ.

910428

22,79 j 15,19 j
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ლამაზი სახლი



ჩაის ფერის დაყენება სწტაფად  
და მოხერხებულად

გამოდგება ყველა სორტის ჩაისთვის

ზედმეტი 
ძალისხმევის 
გარეშე

ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 194

-60%-მდე

ზომა: 21 х 25 სმ.

910283 პატარა

13,29 j  5,69 j

ზომა: 26 х 45 სმ.

910282 დიდი

22,79 j  9,49 j

ჯუთის საწმენდი 
მასალა: ჯუთი, პოლიესტერი, 
ბამბა, ვისკოზა.

ჯუთი – ბუნებრივი 
მასალა: მტკიცე, 
შესანიშნავად იწოვს 
ტენს, უნივერსალურია 
სხვადასხვა სახის 
ზედაპირისთვის.

ეკო
კოლექცია

კვერცხის საჭრელი
გამოდგება მოხარშული 
ბოსტნეულის დასაჭრელად.  
მასალა: პლასტმასი, უჟანგავი 
ფოლადი. ზომა: 13,6 х 5,5 სმ.

11791

22,79 j  11,39 j

დასაქუცმაცებელი ძალები 
მყისიერად და თანაბრად ჭრის, 
კვერცხი არ იჭყლიტება და არ 
იფხვნება.

სამი თავაკი კვერცხის დასაჭრე ლად 
სხვადასხვა ზომის ნაჭრებად: 

• კუბიკები 
• ფირფიტები
• შუაზე გაყოფა

სპრეი ციტრუსებისთვის 2 ც
მასალა: პოლიპროპილენი, სილი კონი. 
ზომა დიდი სპრეისთვის: 10 х 6 х 4,5 სმ. 
პატარა სპრე ისთვის: 8 х 6 х 4,5 სმ. ზედად
გარის დიამეტრი: 7,5 სმ. სიმაღლე: 1,5 სმ.

11777

9,89 j  4,89 j

სათქვეფი
იდეალურად თქვეფს ნაღებს, 
კვერცხის ცილას, გულებს, რძის ქაფს. 
მოხერხებულია ბლინების ცომის 
მოსამზადებლად.მასალა: უჟანგავი 
ფოლადი. სიგრძე: 35 სმ.

910257

22,79 j 15,19 j

ფორმა სალათისთვის
გამოდგება სალათების, 
დესერტებისთვის, 
მასალა: უჟანგავი 
ფოლადი.  
ზომა: 8 x 8 x 4 სმ.
11877

7,59 j    4,99 j

1. ჩაის ფერის დასაყენებელი ჩაიდანი 
„გუნფუ“
ჩაის ფერი მოათავსეთ ზედა კოლბა ში. ჩაასხით 
ჩაიდანში წყალი. დაელო დეთ, სანამ ჩაის ფერი 
მომზადდება. დააწექით მწვანე ღილაკს, რომ 
ჩაის ფერი ჩაედი ნოს ქვედა კოლბაში. მასალა: 
შუშა, პლასტმასი, უჟანგავი ფოლადი. ზომა: 
სიმაღლე – 18 სმ. 

910154

49,39 j  34,19 j

950 
მლ

ტრაფარეტები ყავისთვის 2 ც
მასალა: უჟანგავი ფოლადი. 
ზომა:  8 სმ.

910183

11,39 j 7,59 j

ჭურჭელი დარიჩინისთვის
მასალა: უჟანგავი ფოლადი. 
ზომა: 8 х 6 х 6 სმ. 
11365

22,79 j 15,19 j
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ლამაზი სახლი



ნებისმიერი
პროდუქტი

-50%

ნებისმიერი
პროდუქტი

-50%

ეკოლოგიური ბიოსაშუალებები
ტანსაცმლისა და სახლის მოვლისთვის

0%
ხელოვნური სურ -
ნელები, საღება-
ვები, ფოსფატები

ბიოსისუფთავე
და ბუნებრივი არომატები

წარმოება 
ხორციელ -
დება სისტემა 
ჰალალის 
საერთაშო-
რისო სტან-
დარტებით

100%
გადამუშავებადი 
შეფუთვა მეორადი 
ნედლეულის 
გამოყენებით

ბიოკომპონენტების 
კომ პლექსები და 
წყლის დამარბი-
ლებლები ჭუჭყის 
ამოსარეცხად  
ხისტ წყალშიც.

0+
მთელი ოჯა-
ხისთვის

ეთერზეთები  
გვირილის, გალბანუ-
მისა და მუსკატის 
სალბის

ეთერზეთები  
გრეიპფრუტის, 
პიტნის, ბერგამო-
ტისა და ლიმონის

ჭურჭლის სარეცხი 
კონცენტრი რებული 
ბიოგელი 500 მლ

10894 „ბალახის 
მიქსი“

10893 „ციტრუსის 
მიქსი“

17,09 j  

8,69 j

ბიოფორმულა „ანტინა
დები“ ადვილად აშორებს 
ჩაისა და ყავის კვალს

ბიოენზიმების მულტი-
კომპლექსი შლის ცხიმებს, 
ჩამკვდარ ჭუჭყს და მუშაობს 
დალბობის დროს
  
მოწონებულია მგრძნო-
ბიარე კანისთვის*

ბიოფორმულა „არომა
თერაპია“ წმენდს და 
ატენიანებს ჰაერს, 
ჩუქნის ბუნებრივ 
არომატებს

ბიოკულტურები აშო-
რებს არასასია მოვნო 
სუნებს

ნატურალური ეთერზე-
თები ქმნის ჯანმრთელ 
ატმოსფეროს

ანტისტრეს-ეფექტი
ეთერზეთები
ილანგ-ილანგის, ლაიმისა 
და მანდარინის

ჰაერის ბიომაქორფებელი 
250 მლ
რეკომენდებულია სახლში, 
ავტომობილში გამოსაყენებლად, 
ქსოვილების დასამუშავებლად.

10901  
აკვატური მიქსი

„ანტისტრესეფექტი“ – ხსნის 
დაძა ბულობას, ხელს უწყობს 
კარგ ძილს.

11,39 j  5,69 j
გამოდგება 
სეპტიკების თვის

გამოდგება 
სეპტიკების თვის**

გნომი გრინლი 
სუფთა სახლზე

0+
მთელი ოჯა-
ხისთვის

ეთერზეთები  
სოჭის, ფიჭვის, 
კედრის, 
ვერცხლის ფერი 
ნაძვისა და  
ევკალიპტის

მრავალფუნქციური ბიოგელი 
„წიწვის მიქსი“ ტუალეტის 
წმენდისთვის** 500 მლ
რეკომენდებულია ქაშანურის, 
ფაიფურისა და მჟავამედეგი  
ლითონის საწმენდად.

10898

ფორმულა სუპერეფექტი“  
ორგანული მჟავების ფუძეზე. 
მთლიანად შლის კირქვის 
ნადებსა და ჟანგს

ანტიბაქტერიული ეფექტი:  
უზრუნველყოფს ტუალე ტის 
ჰიგიენურ სისუფთავეს

0%
ხელოვნური სურ -
ნელები, საღება-
ვები, ქლორი
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უნივერსალური კონცენტრი რებული სარეცხი 
ბიოსაშუალება „ციტრუსის მიქსი“ 500 მლ
იატაკის, კედლის, მაგი დის ზედაპირის, პლასტიკის, 
ფილების, სამზარეუ ლოს ზედაპირების, ონკანებისა 
და ნიჟარების გასარეცხად, ბავშვის ოთახის 
დასალაგებლად.

10897

ბიოფორმულა „მულტიწმენდა“ ადვილად 
აშორებს ჭუჭყს, მტვერსა და ცხიმს

წყლის დარბილების აქტიური სისტემა 
ხელს უწყობს ყველა ნაქვალევისა და 
კირქვის ნადების მოშორებას

მოწონებულია მგრძნობიარე კანისთვის*,  
არ შეიცავს მჟავებს

ეთერზეთები 
ფორთოხლის, 
ლიმონის, 
გრეიპფრუტისა  
და ბერგამოტის

nebismieri 17,09 j  8,69 j
**დიდი რაოდენობის წყლით ჩარეცხვისა და 
არაუხშირეს კვირაში ერთხელ გამოყენებისას.196 №04/2023 №04/2023 197
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*Dermatest GmbH (გერმანია) საერთა შორისო სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის სერტიფიკატი.

რეცხვის 
გამაძლიერებელი

0%
ОТДУШЕК,  
ФОСФАТОВ, ХЛОРА, 
КОНСЕРВАНТОВ,  
КРАСИТЕЛЕЙ

კონცენტრირებული 
სარეცხი ბიოფხვნილი 
40 გ
11982 თეთრი და ღია 
ფერის ქსოვილებისთვის

11983 ფერადი 
ქსოვილებისთვის

კონცენ  ტ  რი
რებული ლაქების 
ბიოამომყვანი 
უნივერსალური 40 გ

11985

ფასდაკლებები

-55%-მდე

ფასდაკლებები

-50%-მდე

კატალოგის მიხედვით  
11,39 j-დან ღირებუ-
ლე ბის შენაძენის 
შემთხვევაში

*საშე 
სარეცხი ფხვნი-
ლის ან ლაქების 
ამომყვანის

1,69 J

0%
ხელოვნური სურ -
ნელები, საღება-
ვები, ფოსფატები

ტანსაცმლისა  
და ქსოვილების
ბიომოვლა

ეთერზეთები 
ჟასმინის, 

ილანგ-ილანგის, 
ვეტივერისა და 

სანდალოზის

ბიოფორმულა 
„აღდგენა“ არბილებს 
ყველა ტიპის ბოჭკოს და 
სპორტულ ტანსაცმელს 
უნარჩუნებს „სუნთქვის“ 
თვისებას

ბიოენზიმების კომპლექსი 
იცავს გაუფერუ ლე ბის გან, 
ბუსუსების გაჩენისგან

მოწონებულია მგრძნო-
ბიარე კანისთვის*

კონცენტრირებული 
ბიოკონდი ციო ნერი 
თეთრეულისთვის 
„ყვავილოვანი 
მიქსი“ 500 მლ

10895
17,09 j  

8,69 j

ბიოფორმულა 
„ლაქების 
წინააღმდეგ“ 
ეფექტიანად აშორებს 
ძლიერ ჭუჭყს

ინოვაციური 
კომპლექსი იცავს 
ნაცრის ფერის, 
სიყვითლისა და  
გაუფერულებისგან

ქსოვილებსა და 
ფერებს უნარჩუნებს 
სიხასხასეს

იცავს ბეწვის ცვენისგან

მოწონებულია 
მგრძნობიარე 
კანისთვის*

ინოვაცია: 
მოწონებულია სპორ
ტუ ლი სამოსისთვის

ეთერზეთები 
ვარდის, 
ბერგამოტისა და 
სანდალოზის

0+
მთელი ოჯა-
ხისთვის

კონცენტრირებული სარეც ხი 
ბიოგელი 3/1ში „ყვავი
ლოვანი მიქსი“ 500 მლ
თეთრი და ფერადი ქსოვილე ბის
თვის. გამოდგება ნატურა ლური, 
ტრი კოტაჟისა და სპორ ტული 
მასა ლე ბისთვის, გარდა შალისა 
და აბრეშუმისა.

10900
37,99 j  

17,09 j გარეცხვა
25 30

გარეცხვა

0%
სურნელი, ფოს-
ფატები, ქლორი, 
კონ სერვანტები, 
საღებავები

ნ
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ე რ ლ ა ნ დ ე ბ შ
ი
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ა რ მ ო ე ბ უ ლ
ი

ა

ხისტ წყალში რთული 
ლაქები სა და სუნების 
ამორეცხვა
ანტიბაქტერიული მოქ მე-
დება: აქტიური ჟანგბა დის 
მაქ სიმალური ეფექტია-
ნობა 60 0С-დან  რეცხვისას
ხალიჩების, შალითებისა 
და შვაბრის საცმების 
წმენდა 

ლაქების კონცენ  ტ  რი
რე ბული ბიოამომყვანი 
უნივერსალური 500 გ
რეკომენდებულია თეთრი და 
ფერა დი ქსოვილებისთვის. 
თანხვედ რა შია სარეცხ 
ფხვნილებსა და გელებთან.

11984

30,39 j 15,19 j

ალერგიის გარეშე –  
მოწონებულია ევრო პული 
ასოციაციის ASTHMA 
ALLERGY NORDIC მიერ  
ალერგიული და ასთ-
მიანი ადამიანებისთვის

გარეცხვა
26

კონცენტრირებული სარეცხი 
ბიოფხვნილი* 800 გ
11891 თეთრი და ღია ფერის 
ქსოვილებისთვის

37,99 j  

20,89 j
nebismieri  
3,39 j*

ეფექტურიაეფექტურია   
ხისტ წყალში,  
ეკონომიური –ეკონომიური – 
რბილ წყალში

აშორებს ნაცრის ფერსა და 
სიყვითლეს  
ხელს უწყობს ბაქტე რიების 
მოსპობას

ეფექტიანად აშორებს 
რთულ ჭუჭყსა და 
ლაქებს
არბილებს და 
აღადგენს ქსოვილებს 
კონდიციონერის 
გარეშეც
მთლიანად 
გამოირეცხება
იცავს სარეცხ მანქანას 
ნაქაფისა და კირქვის 
ნადებისგან
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როგორ 
გავრეცხოთ?

ნებისმიერი
სარეცხი 
ფხვნილი

-50%

ჰიტები
გაყიდვების

წარმოება ხორციელდება 
სისტემა ჰალალის საერთა-
შორისო სტანდარტებით.

ეფექტიანი 
და ეკონომიური

კოსმეტიკა 
მყუდრო 
სახლისთვის

*მაქსიმალური ეფექტიანობა  
60˚С-ზე რეცხვისას.

პროფესიონალური, 
სუფთა და უსაფრთხო

გამოდგება 
სეპტიკე ბისთვის!

ყველა სარეცხი ფხვნილი დერ მატოლოგიურად 
მოწონებულია მგრძნო ბიარე კანისთვის 
(Dermatest GmbH გერმანია).

საზომი კოვზი
მასალა: პოლი პროპილენი.  

30073

0,19 j

30023 
მთის სუფთა 
ჰაერის ქორფა 
არომატი

30022
მინდვრის ყვავილების 
არომატი

რეკომენდებულია საბუმბულე ქსოვილე-
ბის, შალის სვიტრების, კარდიგანების, 
შარფების, ქუდების, ტრიკოტაჟის, 
აბრეშუმისა და საცვლების გასარეცხად.

30024 
სუნის გარეშე 
მშრალ თეთ
რეულზე

კონცენტრირებული სარეცხი ფხვნილი 
უნივერსალური* 800 გ 

30023 „მთის სიქორფე“

30022 „ალპური მდელო“

30024 დელიკატური ქსო ვილებისა და შალისთვის

აშორებს ლაქებსა 
და არასასიამოვნო 

სუნს

მოწონებულია 
დერმატოლოგების 

მიერ, რეკომენდებულია 
ბავშვის ტანსაცმლის 

რეცხვისთვის

ნაზი კანისთვის

თვემდე 
რეცხვა  

ერთი  
შეფუთვით

აქტიური ჟანგბადის 
ანტიბაქტერიული 

მოქმედება

ბაქტერიების გარეშე*

1 შეფუთვა =

20
გარეცხვა

ქსოვილს უნარ-
ჩუნებს ფერსა 
და სიხასხასეს

ფერი 
დიდი ხნით

იცავს ფერს 
გაუფერუ -
ლებისგან

გახუნების 
გარეშე

დამზადებულია 
გერმანიაში

nebismieri 34,19 j 17,09 j

კონცენტრირებული სარეცხი 
ფხვნილი 800 გ 

30021 ფერადი ქსოვილებისთვის

30020 უნივერსალური*

nebismieri 34,19 j 17,09 j

გრანულირებული ტექს ტუ-
რა არ მტვერდება, გა მოდ-

გება ალერგიისკენ მიდ-
რეკილი ადამიანებისთვის

მტვრის გარეშე
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ლაქების  
გარეშე!

აშორებს ახალ ლაქებს, 
აადვილებს ძველის 
რეცხვას
ყავის, ცხიმის, სოუსების, 
ბალახის, შოკოლადის, 
კოსმეტიკის, მელნის, ჩაის, 
ქუჩის ჭუჭყსა და სისხლის 
კვალს
უსაფრთხოა ნებისმიერი 
ქსოვილისა და 
შალითებისთვის

*მაქსიმალური ეფექტიანობა 60˚С-ზე რეცხვისას.

ჰიტები
გაყიდვების

ჰიტები
გაყიდვების

ფასდაკლებები

-55%-მდე

ნებისმიერი
პროდუქტი

-50%

ეფექტიანია ბაქტე-
რიების, ჩამკვდარი 

და ძველი ჭყჭყის 
წინააღმდეგ

nebismieri 26,59 j 13,29 j

აძლიერებს სარეცხი ფხვნილებისა და 
გელების მოქმედებას
ლაქებს აშორებს 30°C-დან. 
ეფექტიანია ბაქტერიების წინააღმდეგ*

ლაქების ამომყვანი ჟანგ
ბადის Extra White 500 გ 
თეთრი და ღია ფერის 
ქსოვილებისთვის, მათ  
შორის ტულისთვის.

30028

ლაქების ამომყვანი 
ჟანგ ბადის Extra 
Oxy 500 გ 
თეთრი და ფერადი 
ქსოვილებისთვის. 

30027

რთული 
ლაქების 
წინააღმდეგ

ტექნოლოგია  
„აქტიური გაქათქათება“: 
აღადგენს ქსოვილების 
სიქათ ქათეს 

ნაცრისფერისა 
და სიყვითლის 
წინააღმდეგ

 ფორმულა  
აქტიური 
ჟანგბადით

ეფექტიანად აშორებს 
სა ღებავის ლაქების, ოფ-
ლი სა და დეზო დო რანტის 
ნაკვალევ ს, არასასია-
მოვნო სუნებს
უნარჩუნებს ბოჭკოსა და 
ფერის სიხასხასეს
ეფექტიანია ბაქტერიების 
წინააღმდეგ*

ლა ქების ამომყვანი ჟანგ ბა
დის უნივერ სალური Extra 
Oxy 470 გ 
წაუსვით უშუალოდ ლაქას, 
ჩაასხით წყალში ჩალბობისას 
და სარეცხ მანქანაში 
რეცხვისას.

30062

17,09 j 8,69 j

გამოდგება  
თეთრ ლანჩიანი ფეხ
საცმლის გასაწმენდად

ლაქების  
ექსპრეს- 
მოშორება

ლაქების ამომყვანი 
სველი საწმენდები 20 ც
აადვილებს შემდგომ 
რეცხვას. ნებისმიერი 
ქსოვილისთვის.

30552

7,59 j 3,79 j

მანჟეტებისა და 
საყელოებისთვის

ლაქების ამომყვანი უნი ვერ  სა
ლუ რი სპრეი 150 მლ
რეკომენდებულია პერანგების, 
ბლუზების, კოლგოტებისა 
და წინ დების ლანჩების 
დასამუშავებლად.

30151

11,39 j 4,89 j

ღრმა წმენდის 
ფორმულა
რთული ჭუჭყის 
მოშორება და ცხიმის, 
ოფლისა და სხვ. 
ლაქების წინასწარი 
დამუშავება
ნებისმიერი ფერის 
ქსოვილისთვის
ქლორისა და მათეთ-
რებლების გარეშე

მულტი ფორმულა 
ლაქების 
წინააღმდეგ

ლაქების ამომყვანი 
უნი ვ ე რ სალური ფან
ქარი 35 გ
თეთ რე უ ლისა და  
ფერადი ქსოვილე
ბისთვის.

30152

11,39 j 5,69 j

სწრაფად უმკლავდება 
კენ კრის, სოუსების, 
ღვი ნის, ყავის, ჩაის, 
იო დის, ტუჩ სა ცხის, მუ-
რის, ჟან გის, ბალა ხის, 
ნავთობ პროდუქტების, 
მელნის, კალმების 
რთულ ლაქებს 

არ არღვევს 
ქსოვილის ბოჭკოს 
სტრუქტურას

დამზადებულია 
გერმანიაში
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11842 თეთრეულისთვის

34,19 j 15,19 j

ნებისმიერი
რეფრეშერი

-55%

აახლებს ტანსაცმელს
რეცხვის გარეშე, 
დასრესილ ტანსაც მელს 
აშორებს ნაკეცებს

მომენტალურად 
აშორებს ქსოვილებს 
ოფლის, თამბაქოს, 
საკვების სუნებს

ასწო რებს თხელ ქსო ვი-
ლებს უთოს გარეშე

არ ტოვებს კვალს  
და ჩუქნის ნაზ არომატს

ხელს უშლის ჯერ 
კიდევ სუფთა ტანსაც-
მ ლის რეცხვის აუცი-
ლებ ლო ბას

დეზოდორანტი  
და „თხევადი უთო“ 
ერთ ფლაკონში

არომატი 
გამოდგება 

მამაკაცების
თვის და  

ქალებისთვის

რეფრეშერი ტანსაცმლისა და 
ქსოვილებისთვის 250 მლ 
პერანგების, ბლუზების, კაბე ბის, ფარდე
ბის, მოზარდთა მაისურების მოსავლე
ლად. სუფთა ნივთების გასაახლებლად, 
რომლებიც დიდხანს ინახებოდა 
კარადებში. 1 000ზე მეტი შესხურება.

30288 „ყვავილების ბრიზი“

30289 „ლავანდა და ბერგამოტი“

15,19 j 6,79 j

გამოყე
ნებამდე

გამოყე ნების 

შემდეგ

გამოდგება 
სეპტიკებისთვის!

3,79 J

საშეარომატიზატორი 
თეთრეულისთვის 1 ც.

30276 „ყვავილოვანი ზღაპარი“ 
30278 „ლავანდის ამბორი“
30283 „ალუბლის ბაღი“

nebismieri   
7,59 j

ტანსაცმელს იცავს 
გაწელვისგან

100% სისუფთავე

ფაქიზად წმენდს,  
არ ტოვებს  

კვალს

ეფექტიანია 
20°C-დან 

მოკლე ციკლით 
რეცხვისას

მოწონებულია 
დერმატოლოგების 

მიერ, რეკომენდე ბულია 
ბავშვის ტანსაცმლის 

რეცხვისთვის 0+*

ნაზი კანისთვის

1 ფლაკონი =

20
გარეცხვა

შალის, აბრეშუმის, 
შერეუ ლი და მემბ-
რანული ქსოვილების-
თვის, გაჟ ღენთილი 
ქსო ვილების, სა ბუმ-
ბულეე ბისა და ქურ თუ-
კებისთვის.

11840
განსაკუთრებული ქსო 
ვილების სისუფთავე

აღადგენს სიქათქათეს  
და ხელს უშლის ნაცრის-
ფერის გაჩენას

11842
თეთრეულის 
ბზინვარება

ტანსაცმლის 
განსაკუთრებული მოვლა 
რეცხვის მაღალი ხარისხი 
და ქსოვილების რბილი მოვლა

კონცენტრირებული სარეცხი გელი* 
500 მლ

11840 დელიკატური ქსოვილებისთვის

34,19 j 14,39 j

*დერმატოლოგიურად 
მოწონებულია 
(Dermatest GmbH, 
გერმანია).

ფასდაკლებები

-60%-მდე
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მგრძნობიარე არომატები

დახვეწილი 
შლეიფის 
ნოტები

ქსოვილების მდიდ-
რული სიგლუვე  

და სირბილე

სუპერ-
კონცენტრატები

30
გარეცხვა

11854
აღმოსავ
ლური 
ვანილი და 
სანდალოზი

მიმზიდველი 
მგრძნობიარე 

არომატები

11853
ამბრისა 

 და პაჩულის 
ნოტები

11855
ვარდის ზეთისა და 
ნაღების ნოტები

nebismieri 15,19 j 7,59 j

თეთრეუ ლის ულტრაკონდიციონერი 
„არომათერაპია“ 500 მლ

11853 „აღმოსავლეთის იორდასალამი“
11855 „ვარდისფერი ხავერადი“
11854 „ოქროს არგანა“

ნებისმიერი
კონდიციონერი

-50%

სირბილე და არასასია
მოვნო სუნების მოშორება

11850
კეთილშობი
ლი ორქიდეა

ფერისა და  
ბოჭკოს დაცვა

ნაზი და  
მგრძნობიარე კანისთვის

11856
უსუნო მშრალ 
თეთრე ულზე

11851
გაზაფ ხუ ლის  
ბალახი

nebismieri 15,19 j 7,59 j

თეთრეუ ლის ულტრაკონდიციონერი 
500 მლ

2/1ში
11850 „კეთილშობილი ორქიდეა“
„ფერის დაცვა“
11851 „დილის სიქორფე“
ბალზამი
11856 Sensitive*

*დერმატოლოგიურად მოწონებულია 
(Dermatest GmbH, გერმანია).

გამოდგება 
სეპტიკებისთვის!

ნებისმიერი
კონდიციონერი

-50%
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аквамарин

шоколадное

карамельное

кремовое

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100STANDARD 100

910272 
კრემისფერი

910273 
შოკოლადისფერი

910271 
ფირუზისფერი

რეზერვუარის თავსახურ
ი წყლ

ისთვის

მოსახსნელი 
ჯაგრისი

-50%

მარტივად 
დაუთოება 
ნაკეცების 
გარეშე

აქვასპრეი თეთრეულის 
დასაუთოებლად 250 მლ

30285
11,39 j

-40%
თითოთითო

ნებისმიერი

2 პირსახოცი
სინაზე და 
კომფორტი

ჰიპოალერგიული 
მასალა

აქორფებს
და ასწორებს 
ქსოვილებს

დასაორთქლი ხელის
წყლის ტევადობა: 100 მლ. 
სიმძლავრე: 100 ვტ. ორთქლის 
გამოშვება: 20 გ/წთ. ცხელდება 30 
წმში. მასალა: უჟანგავი ფოლადი, 
პლასტმასი.  
ზომა: 15 x 23 x 7 სმ.

910230

227,99 j 151,99 j

ორთქლით ადვილად 
სწორდება თხელი 
ქსოვილებიც (აბრეშუმი, 
შიფონი, სინთეტიკა) ამასთან, 
მათი დაზიანების გარეშე

ჰაეროვანი ქსოვი ლები 
შეწებების გარეშე

SGS – დამოუკიდე-
ბელი ექსპერტიზის, 
კონტროლის, კვლევებისა 
და სერტიფიკაციის 
შვეიცარიული კომპანია

Oeko Tex – ტექსტილის 
მასალების ტესტირე-
ბისა და სერტიფიკაციის 
საერთაშორისო სისტემა, 
რომელიც აწესებს 
შეზღუდვებს გარკვეული 
ქიმიური ნივთიერებების 
გამოყენებაზე.

მასალა: 100% ბამბა.  
სიმჭიდროვე: 400 გ/მ2.  
მწარმოებელი ქვეყანა: 
პაკისტანი.

ხელის პირსახოცი
ზომა: 30 x 50 სმ.

910291 აქვამარინი 
910295 შოკოლადისფერი
910294 კარამელისფერი
910293 კრემისფერი

13,29 j  8,69 j

სახის პირსახოცი
ზომა: 50 x 70 სმ.

910296 აქვამარინი 
910300 შოკოლადისფერი
910299 კარამელისფერი
910298 კრემისფერი

24,69 j  17,09 j

აქვამარინი

შოკოლადისფერი

კარამელისფერი

კრემისფერი

უთოს მოხერხებული 
ალტერნატივა

5,69 J

აქვასპრეიანტისტა ტიკი 
ტანსაცმლისა და ქსოვილე
ბისთვის 200 მლ  
30262

11,39 j 5,69 j

მყისიერი ანტისტა ტიკური 
ეფექტი
ტანსაცმლიდან ბეწვისა 
და თმის მოშორების 
გამარტივება
მტვრის მიზიდვისა და  
დალექვისგან დაცვა, უსუნო
უსაფრთხო და რე კო-
მენდებული ნების მიერი 
ქსოვილისთვის

ნოხი სააბაზანოსთვის
მასალა: პოლიესტერი, პვქ, 
პენოპოლიურეტანი.  
ზომა: 58 х 39 სმ.

910273 შოკოლადისფერი
910271 ფირუზისფერი
910272 კრემისფერი

37,99 j 26,59 j

აბანოს პირსახოცი
ზომა: 70 x 140 სმ.

910301 აქვამარინი 
910305 შოკოლადისფერი
910304 კარამელისფერი
910303 კრემისფერი

70,29 j  47,49 j

7,59 j
ფასი აქციით

14,79 j
ფასი აქციით

41,79 j
ფასი აქციით

208 №04/2023 №04/2023 209
შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com

ლამაზი სახლი



30097

30095

3009330099

30094

30096

30092

რეკომენდებულია 
ჭურჭლის, სამზა რეულოს 
საწმენდებისა და  
ღრუბლების საწმენდად

ჭუჭყისა 
 და სუნების 
წინააღმდეგ

30103

D-პანტენოლი 
ეფექტიანად ატენიანებს, 
იცავს კანს სიმშრალისგან 
და აღადგენს კანს

ჭურჭლის სისუფთავე 
უმაღლეს ქულაზე!

სიქათქათე 
ყვითელი 
ნადების 
გარეშე
თეთრი და 
ღია ფერის 
ფაიფურის, 
კერამიკის, 
ჩაიდნების, 
ფრენჩ-
პრესებისთვის

ჭურჭლისა 
და ღრუბლის 
ჰიგიენური 
სისუფთავე

ანტიბაქ-
ტერიული 
ეფექტი

ჭურჭლის სარეცხი კონცენტრი რებული გელი 500 მლ

30092 ბალზამი „Dპანტენოლი“ 
მარწყვი ნაღებით

30096 ბალზამი ნუშის რძითა  
და E ვიტამინით

იდეალურია შუშის,  
თხელი ფაიფურის, 
ბზინვარე და დეკორი-
რებული ჭურჭლისა და 
ნივთებისთვის.  
არ ტოვებს კვალს

სისუფთავე  
და ბზინვარება 
უკვალოდ

გამოდგება 
სეპტიკე ბისთვის

 სუპერკონცენტრატები
 ბოლომდე ჩამოირეცხება
 ეფექტიანია ცივ წყალში
 არ აშრობს კანს

ზრუნვა  
ხელების კანზე

ნუშის რძე 
და ვიტამინი 
E არბილებს 
კანს, აშორებს 
ქერცლვას, იცავს 
ფრჩხილებს

გაძლიერებული 
ფორმულა უმკლავდება 
ცხიმის, მაკარონის, 
ფაფების, ბავშვის კვების 
გამხმარ ნარჩენებსა და 
ჭურჭლის სხვა რთულ 
ჭუჭყს. ეფექტიანია 
ჭურჭლის დასალბობად

ბიოენზიმების 
ძალა

სა
რ

ფ
ია

ნი
ა!

1:3 4

გამოდგება 
ბავშვის 
ჭურჭლის 
გასარეცხად

30095 2/1ში „კრისტალური ბზინვა“  
ტყის ჟოლოთი

30097 2/1ში „სოდაეფექტი“ 
ქორფა ლაიმით

nebismieri 15,19 j 6,79 j

ნებისმიერი
ჭურჭლის 
სარეცხი 
საშუალება

-55%

ნებისმიერი
ჭურჭლის 
სარეცხი 
საშუალება

-55%

გამოდგება 
სეპტიკე ბისთვის

გამოდგება 
ბავშვის 
ჭურჭლის 
გასარეცხად

ჭურჭლის სარეცხი კონცენტრი რებული 
გელი 500 მლ

30099 2/1ში „მერქნის ნახშირის ძალა“ 
ალოე ვერა

30103 2/1ში „სისუფთავე და დაცვა“ 
ევკალიპტითა და საზამთროთი

30093 „ბიოენზიმები“  
ლიმონი და პიტნა
30094 „ბიოენზიმები“ არომატული 
ვაშლით

nebismieri 15,19 j 6,79 j
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ლითონის ზედაპი რების საწმენდი კრემ
პასტა 250 გრ
გამოდგება ტაფების, ქვაბების, სამზარეულოს 
მოწყობილობების, ფოლადის ნიჟარების, 
გამწოვების, ონკანების გასაწმენდად.

30058 ქორფა გრეიპფრუტის არომატი

15,19 j 6,79 j
გამოდგება 
სეპტიკების თვის

კონცენტრირებული 
ფორმულა – 
სწრაფი შედეგი

ფოსფატების, საღება-
ვების, სურნელების, 
კონსერვანტების  
გარეშე

აბები ჭურჭლის სარეცხი 
მანქანისთვის „ყველაფერი 
ერთში“ 20 ც.
1 აბი ეფექტიანად ცვლის ყველა 
აუცილებელ საშუალებას სარეცხი 
მანქანებისთვის, მათ შორის, 
მარილსა და სავლებებს. აშორებს 
ძველ ჭუჭყსა და ნამწვს.

30060
30,39 j   

16,29 j

1 ამპულა = 
1 გამოყენება

კონცენტრირებული საშუალება 
ჩაიდნებისა და ყავა დნების 
ნადების მოსა შორებლად 4 კაფ. 
10 მლ თითო
ეფექტიანად აშორებს ძლიერ 
კირქვოვან ნადებს. არ აზიანებს 
ზედაპირებს და არ აჩენს ჟანგს. 
ზრდის საყოფაცხოვრებო ნივ
თების მუშაობის ხანგრძლივობას.

30259
11,39 j 6,79 j

0,81 J
1 აბი

ლითონის 
დელიკატური 
წმენდა და 
ბზინვარება

სამზარეულოსა  
და სააბაზა ნოსთვის

უნივერსალური გამ წ მენდი კრემი მიკ რო
გრანულებით „ლი მო ნის სიქორფე“ 470 მლ
ონკანების, შემრევების, ნიჟა რე ბის, კერა მი კის 
ზედაპირე ბის, პლას ტი კატის, ფილე ბის, ემალი
რებული და ქრომირებული საფარის საწმენდად.

30253 ლიმონის სიქორფის არომატი

17,09 j  8,69 j

ფასდაკლებები

-55%-მდე

30200 
ყვავილოვან
ციტრუსის  
მიქსი

ნებისმიერი
სამზარეულოს 
საპონი

-50%

სამზარეულო  
სრულ წესრიგშია

ეფექტიანია თევზის, 
ნივრის, ხახვის, უმი 
ხორცის, სუნელე ბის, 
სიგარეტის, ძრავის ზეთის 
სუნების წინააღმდეგ

250

სუნის გამქრობი საპონი 
სამზა რეუ ლოსთვის 300 მლ

nebismieri  
10,29 j  4,89 j

30216 
გაზაფხულის 
ყვავილები

30203  
ნაზი  
ალოე

30211  
ყავა  
და ტირამისუ

30206 
არომატული  

ვაშლი

30201  
წითელი 

ბროწეული

30215  
ეგზოტიკური  

ხილი

30213  
ტყის  
მარწყვი

30210 
ხავერდოვანი 

ორქიდეა

30204  
ტკბილი 

ფორთოხალი

30212 
მწვანე  

ჩაი

გამოდგება 
სეპტიკების თვის

ანტი-
ბაქტერიული 
კომპონენტი

ნამწვის, მიმხმარი ლაქების, 
ჭვარტ ლისა და მსუბუქი კირქვო-
ვანი ნადების ფაქიზი მოშორება

ბზინვარება და სიპ რიალე  
ნაკაწრის გარეშე

რეკომენდებულია საიუ ვე  ლირო 
ნაკე თობების  
გასაწმენდად

რთული  ჭუჭყისთვის

ფორმულა ნატურალური 
მიკროგრანულებით

ეფექტიანად აშორებს ცხიმს 
და მიმწვარ პროდუქტს, ჟანგს, 
საპნისა და კირის ნადებს

დელიკატურად აპრია  ლებს, 
ანიჭებს ბზინვარებას
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ხალიჩებისა და შალითებისთვის

აქტიური ქაფი 
ლაქების წინააღმდეგ

30700  „უნივერსალური“
ნებისმიერი მყარი რეცხვადი ზედა პი რე ბისთვის: 
იატაკის, კედლის, შპალერის, გასაჭიმი ჭერის, 
ფი ლე ბის, ქვის, ვინილის, ავეჯის ფასა დე ბის, 
ჩარ ჩო ებისა და ფანჯრის რა ფე ბის, ონკა ნე ბის, 
ნი ჟა რე ბისთვის.

30701 „ანტიცხიმი“
რეცხვადი ზედაპირები სთვის სამზარეულო
ში: „სტო ლეშნი ცა“, „წინ საფ რები“, მაგიდე
ბი, თაროები, სამზარეუ ლოს ავეჯისთვის.

სარეცხი საშუალება 500 მლ 

რეკომენდებულია  
სეპტიკიანი 
სახლებისთვის!

ფასდაკლებები

-50%-მდე

ნებისმიერი
პროდუქტი

-55%

ანტიცხიმი

მულტიწმენდა

პრობიოტიკები – განსაკუთრებით სასარგებლო 
ბიოკულტურები, რომლებიც აშორებს უმცირეს ჭუჭყს 

დასუფთავების პროცესის დასრულების შემდეგაც.

nebismieri 17,09 j 7,59 j

პრობიოტიკების ძალა – 100% სუფთა

ღრმა წმენდა მიკროსკოპულ დონეზე

„ხანგრძლივი სისსუფთავის“ ეფექტი

არასასიამოვნო სუნების მოშორება

უსაფრთხო ადამიანისა და 
ცხოველებისთვის

საღებავებისა და სურნელების გარეშე

არ საჭიროებს ხელთათმანებს

სახლის ჯანმრთელი 
მიკრობიომი*

*ს
ას

არ
გე

ბლ
ო

 გ
არ

ემ
ო

 ს
ახ

ლ
ში

.

ბეწვის ღრმა 
წმენდა

მშრალი 
წმენდა

ფორმულა  
რთული  
ლაქების 
წინააღმდეგ

აშორებს ფართო სპექტრის ჭუჭყს
აგროვებს მტვერსა და 
საყოფაცხოვრებო ალერგენებს
აქრობს არასასია მოვნო სუნებს
აახლებს და აქორფებს ფერებს 
ჰიპოალერგიული არომატი
არ საჭიროებს ჩამორეცხვას

მკვრივი ქაფი ძლიერი ჭუჭყის 
მოსაშორებლად
აშორებს ცხიმის, საკვების, 
ქუჩის ჭუჭყის, მანქანის ზეთის, 
ნიკოტინის ნაკვალევს
აღადგენს და აახლებს ფერებსა 
და საღებავებს
იცავს მტვრის დაგროვებისგან

გრძელ- და დაბალბეწვიანი ხალიჩების, ავეჯის, 
ავტომო ბილის სალონის შალითე ბისა და სხვ. 
ტექსტილის ზედაპირების ხელით რეცხვისთვის.

ხალიჩებისა და შალითე ბის საწმენდი 
კონცენტრი რებული შამპუნი 500 მლ

30251 აყვავებული ცაცხვის არომატი

17,09 j  8,69 j

ქაფიანი გამწმენდი ხალი ჩების, ქსოვი
ლებისა და შალი თებისთვის 400 მლ 

30252

30,39 j 18,19 j
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30329

30340

30324

ჩაის ხისა და 
ევკალიპტის 
ნატურალური 
ეთერზეთების 
სასარგებლო 
თვისებები

30332

30327

30330

30326

30328

30325

ფასდაკლებები

-55%-მდე

ნებისმიერი
აკვასპრეი

-50%

არომატები  
როგორც სახლის სამკაული

სპირტისა  
და აირ- პროპე-
ლენტების გარეშე

ცხოველთა 
სუნის 

წინააღმდეგ

ანტი-
ბაქტერიული 

ეფექტი

თამბაქოს 
სუნის 

წინააღმდეგ

nebismieri 10,29 j  4,89 j

30326 „ტროპიკული ბრიზი“

30324  „ჩაის ხისა და ევკალიპტის“  
ეთერზეთებით

30329 „ანტითამბაქო“ 
სიცილიური ბერგამოტის არომატით

30340 „ყვავილოვანციტრუსის“

30330 „მზიანი ანანასი“

30328 „ყვავილების ღრუბელი“

30327 „ფორთოხალი დარიჩინით“

30325 „დილის სიქორფე“  
ცხოველების სუნის წინააღმდეგ

30332 „ხილის ფანტაზია“

ჰაერის მაქორფებელი აკვასპრეი 250 მლ

ანტინადები და ბზინვარება

ორგანული მჟავების აქტიური 
კომპლექსი წმენდს ზედა პი რებს 
ნაკაწრების გარეშე

რბილად აშორებს კირ -
ქვისა და საპნის ნა დებს, 
ჟანგს. იცავს დაორთქლ-
ვისა და წყლის წვეთების 
ნაკვალევისგან

საშხაპე 
კაბინებისა და 
აკრი ლისთვის

სპრეი აკრილის, აბაზანისა 
და საშხაპე კაბინებისთვის* 
300 მლ
საშხაპე კაბინების, აბაზანე
ბის, ნი ჟა რე ბის, ფილების, 
აკრილის, კაფელის, ემალი
რებული, კერამიკული და 
პლას ტი კური ზედაპირების 
წმენ დი სთვის, ასევე  
მჟავა  მე დეგი მასალით 
დამზადებული შემრე ვებისა  
და ონკანებისთვის.

30091 ქორფა ციტრუსის 
არომატი

სააბაზანოს გამწმენდი 
საშუალება* 500 მლ
ნიჟარების, აბაზანის, 
ქურებისა და ფილებშუა 
ღარების, კაფე ლის, 
კერამიკული და პლას
ტი  კის ზედაპირების, 
ასევე მჟავამედეგი 
მასალის შემრევე ბი სა და 
ონკანების საწმენდად.

30220 „ანტინადები“  
ციტრუსის სიგრილის 
არომატი

სწრაფად აშორებს კირ ქვისა და 
საპნის ნადებს, წყლის ქვებსა და 
ჟანგს
ანტიბაქტერიული მოქმედება
აშორებს არასა სიამოვნო სუნებს
არ შეიცავს ქლორსა და ქიმიურ  
მათეთ რებლებს

nebismieri 15,19 j  6,79 j
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**შემოწმებულია 
შესაბამისი 
ორგანოების 
მიერ

უნივერსალური ანტიბაქტე
რიული საშუალება 300 მლ
რეკომენდებულია 
სახლში, ოფისში გაჯე
ტების, კონდიციონერების, 
სათამა შოების, ცხოველე ბის 
სადგომების დასამუშავებლად. 

30136

10,29 j 4,89 j

აქტიური ანტიბაქტერი-
ული და ანტივირუსული 
მოქმედება ნებისმიერ 
ზედაპირზე**

რეკომენდებულია რესპირა-
ტორული და ვირუსული 
დაავადებების  გამწვავების 
პერიოდში
აშორებს არასასიამოვნო 
სუნსა და მის გამომწვევ 
მიზეზებს ფეხსაცმელში
გამოდგება მცენარეთა 
სოკოვანი დაა ვა დე ბე ბის 
პროფილაქ ტიკისთვის

ანტიმიკრობული 
ეფექტი

გამოდგება 
სეპტიკებისთვის*

*დიდი რაოდენობის წყლით ჩარეცხვისა და 
არაუხშირეს კვირაში ერთხელ გამოყენებისას.216 №04/2023 №04/2023 217
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წმენდა  
და დაცვა  
მტვრისგან

მოხერხებულო ბისთვის 
გამოიყენეთ თავსა ხური-
დოზატორები 11176 ან 
11174, გვ. 222.

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 218–219

6,69 J

ნებისმიერი 

2 საშუალება 
დალაგებისთვის

თითოთითო
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.-სთვის 218–219

6,69 J

ნებისმიერი 

2 საშუალება 
დალაგებისთვის

თითოთითო

ჰიტები
გაყიდვების

სააბაზანოს გამწმენდი 
საშუალება* 500 მლ
ნიჟარების, აბაზანის, ქურებისა 
და ფილებშუა ღარების, 
კაფე ლის, კერამიკული და 
პლას ტი  კის ზედაპირების, ასევე 
მჟავამედეგი მასალის შემრევე
ბი სა და ონკანების საწმენდად.

30221 „სიქათქათის ეფექტი“  
ზღვის სიქორფის არომატი

15,19 j  11,39 j

nebismieri  
15,19 j  11,39 j

გამოდგება 
სეპტიკებისთვის*

*დიდი რაოდენობის წყლით ჩარეცხვისა და 
არაუხშირეს კვირაში ერთხელ გამოყენებისას.

მბზინავი სიქათქათე 
ქლორისა და ნაკაწ-
რების გარეშე

ობის გაჩენის 
პროფილაქტიკა

კონცენტრირებული 
უნივერ სალური 
საშუალება 500 მლ
ყველა ტიპის 
მყარი რეცხვადი 
ზედაპირისთვის.

30219 „სისუფთავე 
და დაცვა“  
ციტრუსისა და 
პიტნის ეთერზეთების  
არომატი

30217 
„უნივერსალური“  
აყვავებული ცაცხვის 
არომატი

ტუალეტის საწმენდი 
გელი** 500 მლ

30292 „ზღვის 
სიქორფე 7/1ში“ 
30293 „ციტრუსის 
მიქსი 5/1ში“

nebismieri 
15,19 j  

11,39 j

ჰიგიენური 
სისუფთავე

ორგანული 
მჟავების 
კომპლექსის 
ანტიბაქ ტერიული 
მოქმედება

წმენდის 
ჭკვიანი 
ტექნოლოგია

საშუალება ფერს  
იცვლის წმენდის 
პროცეს ში მწვა-
ნიდან ცისფერზე,  
რაც გამორიც-
ხავს გაუწმენდავ 
უბნებს

ეფექტი

ადვილად აშორებს ძლიერ და 
შემხმარ ცხიმსა და ნამწვს

არ შეიცავს ხორხო შელას – წმენდს 
ნაკაწრების გარეშე

ბოლომდე გამოირეცხება

ბიოდაშლადი კომპონენტები – 
ფორმულა ეკო+

გამოდგება სამზარეუ ლოში ნიჟარის 
გაჭედვის აღმოსაფხვრელად

nebismieri 15,19 j  11,39 j

ქურებისა და ღუმლების საწმენდი 
საშუალება* 500 მლ
რეკომენდებულია ლითონის, კერამიკის და 
მინა  კე რამიკისგან დამზადებული ყველა ტიპის 
ქურისთვის, ღუმლების, გრი ლების, ბარბექიუს, 
გამწოვების, ტაფების, გისოსების, გაზის 
სანთურებისთვის.

30120 ქორფა პიტნის არომატი
30119 მწიფე ფორთოხლის არომატი

ექსტრაძალა 
ცხიმისა 
და ნამწვის 
წინააღმდეგ

შესანიშნავად უმკლავდება ცხიმს, 
ჭუჭყსა და საკვების გამხ მარ 
ნარჩენებს

მომენტალურად აქრობს სამ ზა-
რეულოსთავის „დამახასია თე-
ბელ“ სუნებს

რეკომენდებუ ლია მა ცივ რე  ბი სა 
და ღუმ ლე ბისთვის

სამზარეულოს 
ზედაპირების, ანტი-
მიწვის საფარებისა 
და ტეფლონისთვის

კონცენტრირე ბული სა რეცხი საშუა ლება 
„სუფ თა სამზარეულო“ 500 მლ 
„სტოლეშნი ცას“, ფასა დე ბის, მაგიდების, 
თაროებისთვის, ფი ლე ბის, კერამიკის, 
ფაიფურის, მინის, ნატურა ლუ რი 
ქვებისთვის.

30218 ქორფა გრეიპფრუტის არომატი
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გარანტირებული 
შედეგი  
15 წუთში

ადნობს ცხიმს, 
საკვების ნარჩენებსა 
და თმას

მუშაობს გაჩერებულ 
წყალში

ეფექტიანად აშორებს 
არასასიამოვნო 
სუნებს

უსაფრთხოა 
მილებისთვის*, 
მათ შორის, 
პლასტიკურის, 
ასევე წყლის 
დამცლელე ბისთვის  
სამზარეულოსა და 
სააბაზანოში

მილებში 
გაჭედვის 
აღმოფხვრა

შედეგი  
15 წუთში

�� ��� ���

� �� � �� � �

ფასდაკლებები

-50%-მდე

ფასდაკლებები

-55%-მდე

მინა 
და სარკე  

ბრწყინავს!

ანტი-
დაორთქვლა  
და ბზინვარება

მტვრის, ქუჩის ჭუჭყის, 
ცხიმის წვეთების, ნათი-
თურებისა და კბილის 
პასტის ნაკვალევის 
წმენდა
მოთეთრო ლაქებისა და  
წყლის წვეთებისგან 
დაცვა
სწრაფი ხელმეორე 
დაჭუჭყია ნებისგან 
დაცვა 

სარკეებისა და შუშების საწ მენდი საშუა
ლება ანტიდაორ თქვლის ეფექტით 
500 მლ
ნებისმიერი შუშის, სარკის, კერა მიკული და 
პლასტმასის ზედაპი რე ბისთვის სახლსა და 
ავტომობილში.

30048

15,19 j  8,29 j

ტუალეტის 
სველი ქა ღალ-
დი – უკეთესი 
წმენდა

დელიკატური და ჰიგიენური  
წმენდა
კომფორტისა და სიქორფის 
შეგრძნება
დერმატოლოგიურად  ტესტი-
რებულია, ჰიპოალერგიული
არ შეიცავს სპირტს, 
სილიკონებს, საღებავებს
მოსახერხებელია სახლისთვის, 
მგზავრობისას, მივლინებებში, 
აგარაკებზე

ტუალეტის ქაღალდი სველი 40 ც.
იდეალური გადაწყვეტილება, როცა 
შეუძლებელია ჩვეულებრივი ჰიგიენური 
პროცედურების შესრულება. 

30401  0+ ბავშვის 
Dპანტენოლითა და ალოე ვერათი

30400 ალანთოინით

11,39 j 5,69 j

გელი მილებში გაჭედვის 
პროფილაქტიკისთვის** 650 მლ

30244

22,79 j  11,39 j

ტოქსიკური 
ქლორისა და 

მკვეთრი სუნის 
გარეშე

*არ გამოიყენება 
სპილენძისა და რეზინის 
მილებისთვის, ტუალეტში 
გაჭედვისთვის.

გამოდგება 
სეპტიკებისთვის**

*დიდი რაოდენობის წყლით ჩარეცხვისა და 
არაუხშირეს კვირაში ერთხელ გამოყენებისას.

ობის წი-
ნააღმდეგ

მონარდის 
ზეთი

ზედაპირების დასა მუშ
ავებელი სპრეი მონარ
დის ზეთით 200 მლ

30260

15,19 j 6,79 j

ხელს უწყობს ობის 
ნადების პროფილაქ ტი-
კასა და მოშორებას
აშორებს არასა სია  მოვ-
ნო სუნებს
წყლის ფუძეზე სპირტისა 
და სურნელის გარეშე
მსუბუქი ბუნებ რივი 
არომატი
სააბაზანოსა და 
სამზარეუ ლოში ყველა 
სახის ზედაპირის 
დამუშა ვება, მაცივრის, 
კარადების, საპურეს 
წმენდა

გამოდგება 
სეპტიკებისთვის

შესაძლებელია 
უნიტაზში ჩარეცხვა, 

ბიოდაშლადი,

 კომპოსტირებადი
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ორმხრივი ღრუბელი ანტიბაქტერიული 
ეფექტით
რვიანისებრი მარჯვე ფორმა. 
ანტიბაქტერიული ეფექტი (გაჟღენთა)
შენარჩუნებულია 100 გარეცხვამდე. მასალა: 
100% მიკროფიბრა. ხორკლიანი მხარე: 
88% პოლიესტერი, 12% პოლიამიდი, ზომა: 
13,3 х 9 სმ.

910075

უნივერსალური სილი
კონის ხელთათმანი
არ საჭიროებს ღრუბლის 
გამოყენებას, სილიკონის 
ხაო კარგ ქაფს წარმოქმნის.  
მასალა: სილიკონი.  
ზომა: 35 х 17 სმ.

11785
49,39 j 

37,99 j*

-45%

-45%

-55%

დ

აკ
ეცილი სათლ

ი

უნიკალური ბადისებრი სტრუქტურა მყარი 
კვანძებით და მტკიცე წიბოებით, ადვილად 
უმკლავდება ჩამჯდარ რთულ ჭუჭყს 
დელიკატურ ზედაპირებზეც კი.

*სილიკონის 
უნივერსალური 
ხელთათმანი

22,39 J

ბონუსი
შენაძენზე

კატალოგის მიხედ-
ვით 45 j-დან 
ღირებუ ლების 
შენაძენის 
შემთხვევაში

თავსახურიდოზატორები
გამოიყენეთ 218-ე და 
220ე გვერდებზე წარმოდ
გენილი სააბაზანოს საწმენდი 
საშუალებებისთვის (არტ. 
30221, 30220) და 221ე 
გვერდზე წარმოდ გენილი 
ღუმლებისა და ქურების საწმენდი 
საშუალებებისთვის (არტ. 30119, 
30120).

საწმენდი ოპტიკისთვის 
წმენდს ოპტიკას, 
ასევე დისპლეების, 
მონიტორების, 
ტელევიზორების, 
მობილური 
ტელეფონების ეკრანებს. 
მასალა: მიკროფიბრა 
(80% პოლი ეს ტერი, 
20% პოლიამიდი). 
ზომა: 20 х 20 მმ.
910189
15,19 j  

11,39 j

დასაკეცი ტაშტი
მოცულობა: 10 ლ. და კე ცი ლი იკავებს 
პატა რა ადგილს. მასალა: თპრ
პლასტიკი, პოლიპროპილენი.  
ზომა: 41,5 х 37,5 სმ. სიმაღლე 
დაკეცილ მდგომარეობაში – 4 სმ.

11866

60,79 j 43,69 j

დასაკეცი სათლი 10 ლ.
მასალა: თპრპლასტიკი, პოლიპროპილენი.  
ზომა: ზედა ნაწილის – 31,5 სმ, დაკეცილ 
მდგომარეობაში – 6,5 სმ, დაკეცილ 
მდგომარეობაში – 25,5 სმ.

11646

64,59 j  45,59 j

სამზარეულოს 
საწმენდი
მასალა: 
მიკროფიბრა.  
ზომა: 25 х 25 სმ.

11524

უნივერსალური კუთხიანი საწმენდი
მასალა: 100% მიკროფიბრა. რბილი 
მხარე: 70% პოლი ეს ტერი, 30% 
პოლიამიდი. მხეხავი კუთხე: 88% 
პოლი ესტერი, 12% პოლიამიდი.  
ზომა: 35 х 35 სმ.

910074

13,29 j  7,59 j

11176
1,09 j

11175
1,49 j

11174
1,89 j

დასაკეცი სათლი 5 ლ.
მასალა: თპრპლასტიკი, 
პოლიპროპილენი.  
ზომა: 29 х 26,5 სმ.  
დაკეცილ მდგომარეობაში – 5 სმ.

11865

43,69 j  30,39 j

საწმენდი საიუველირო 
ნივთებისთვის 
გამოდგება ოქროს, 
ვერცხლის,  
ასევე ძვირფასი ქვების 
გასაწმენდად და გასაპ
რიალებლად. მასალა: 
მიკროფიბრა (80% 
პოლიესტერი,  
20% პოლიამიდი). 
ზომა: 12,5 х 12,5 სმ
910400
7,59 j   

5,69 j

nebismieri 11,39 j  7,59 j

მიკროფიბრის საწმენდი
ზომა: 35 x 35 სმ
11031 უნივერსალური
11032 შუშებისთვის

11,39 j  7,59 j
საწმენდი მხეხავი ბადით დალაგებისთვის
მასალა: მიკროფიბრა – 80% პოლიესტერი, 20% 
პოლიამიდი, მხეხავი ბადე – 100% პოლიესტერი.  
ზომა: 28,5 х 28,5 სმ.

910401

13,29 j  7,59 j

ანტისტატიკური ეფექტის 
წყალობით გაწმენდილი ზედაპირი 
უფრო დიდხანს არ მტვრიანდება

მხეხავი კუთხე ეხმარებს ძველი, 
ჩამჯდარი ჭუჭყის მოშორებაში

უნივერსალური 
ღრუბელი
შესანიშნავად აშორებს 
სხვადასხვა სახის ჭუჭყს. 
არ ტოვებს ნაკაწრს. 
გამოი ყენება დიდხანს. 
არ ცვდება. მასალა:  
სილიკონი, პოლი  
პროპი ლენი.  
ზომა: 11,5 х 7 х 2 სმ.

11999

222 №04/2023 №04/2023 223
შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com

ლამაზი სახლი



-50%

ფეხსაცმელი 
ყოველთვის 
ახალივითაა!

ფასდაკლებები

-50%-მდე

ნებისმიერი
ჰაერის 
მაქორფებელი 
Biosea

-45%

მაქორფებლები არა მხოლოდ ნიღბავს უცხო 
სუნს, არამედ აშორებს კიდეც
ნატურალური შემცველობა
მოხერხებული წვრილი შემასხურებელი

სველი საწმენდები 30 ც

nebismieri 
10,29 j 4,89 j

ჰაერის მაქორფებელი 
250 მლ

8006  „მგრძნობიარე 
სიამოვნება“
ძირითადი ნოტები: წითელი 
ზამბახი, გარდენია, ხილის 
აკორდი.

8005 „სუფთა სინაზე“
ძირითადი ნოტები: შავი მოც
ხარი, ვანილი, ყვავილოვანი 
აკორდი.

nebismieri  
17,09 j  9,49 j

წარმოებულია 
საფრანგეთში

შეიცავს ანტი-
ბაქტერიულ 
კომპონენტს

30249  
ეკრანებისა და მონიტორებისთვის

ეკრანების წმენდა, 
მტვრისგან გახანგრ ძლი-
ვებული დაცვა უკვალოდ

30551  
ტყავის ნაწარმისთვის

წმენდა, დაცვა, დარბი- 
ლება და ნატურალური 
ბზინვარების აღდგენა

11401  
ავტომობილისთვის
ავტომობილის მოწყობილო-
ბების პანელისა და ინტერი-
ერის სხვა დეტალების  
წმენდა

30550  
უნივერსალური
ნებისმიერი მყარი 
ზედაპირისთვის

იცავს ნესტისგან

ექსპრეს-მოვლა

მინიღრუბელი 
„ფეხსაცმლის 
მოვლა“ ზამ შისა და 
ნუბუკისთვის
11560
8,39 j  

4,49 j

სველი საწმენდები 
„სწრა ფი წმენდა 
და მოვლა“ გლუვი 
ტყავისთვის 15 ც.

11434
7,59 j   

3,79 j

გელის უნივერ სალური 
საფენები
11398  27 სმ (ზომა 3740)
11397  30 სმ (ზომა 4045)

34,19 j   17,09 j

ხელს უშლის მარილე-
ბისა და რეაგენტების-
გან წარმოქმნილი 
ნაკვალევის გაჩენას

აქვს ხანგრძლივი 
სოკოს საწინააღმდეგო 
და ანტიბაქტერიული 
მოქმედება

მა ქო რ   ფე  ბელი დეზო დო რან
ტი ფეხსაც მლის თვის 150 მლ
მდგრადი სუნების წინააღ
მდეგ.

11561
18,99 j 11,39 j

ფეხსაცმლის სპრეი
დაცვა ნესტის, ჭუჭყისა და 
რეაგენტებისგან 250 მლ

11433

22,79 j  12,49 j
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2

3

5

4

-40%

1

ფასდაკლებები

-55%-მდე

*კომპანია Symrise  
France -ის (საფრანგეთი) 
კვლევების მონაცემებით.

ტოქსიკური 
ქლორისა  

და მჟავების 
გარეშე

ყურადღება! არ დაასხათ საშუალება ცხოველს, არ გაუწმინდოთ  
თათები და ბეწვი, გამოიყენეთ მხოლოდ ზედაპირების დასამუშავებლად.

სპრეი კონდიციონერი 
(დაბანა არ სჭირდება) 
ყველა ტიპის ბეწვისთვის 
100 მლ

2629

12,49 j  9,49 j

სუნების 
ნეიტრალიზაცია

მდგრადი არასასია მოვნო 
სუნების სწრაფი მოშორება და 
პროფილაქტიკა ჰაერში, მყარ 
ზედა პი რებსა და ქსოვილებზე

შეიცავს უსაფრთხო, მწერების 
დამაფრ თხობელ კომპონენტს

2. სუნების მაქორ ფებელ
ნეიტრალიზატორი* 200 მლ

30801

11,39 j 5,69 j

ხაოს ღრმა  
წმენდა
ლაქების, ჭუჭყის, 
თათების ნაკვალე-
ვისა და მკვეთრი 
სუნებისთვის

 ამარტივებს ალერ -
გიის გამომწვევი 
ბეწ ვისა და საყოფაც -
ხოვ რებო მტვრის 
მოშორებას

1.  ლაქების ამომყვანი 
შამპუნი ხალიჩებისა და 
შალითებისთვის 500 მლ

30803

18,99 j  9,49 j

შამპუნი გრძელბეწ ვიანი 
ძაღლე ბისთვის 200 მლ

2626 

15,19 j  9,09 j

შამპუნი გრძელ    ბეწ ვიანი 
ძაღ ლე ბის თვის 200 მლ

2627

15,19 j  11,39 j

• ჭუჭყის მარტივად 
მოშორება

• სახლი ცხოველ თა 
სუნის გარეშე

• უსაფრთხოა 
ცხოველისთვის

4. სარეცხი საშუალება 
იატაკისა და კედლე
ბისთვის „კვალისა და 
სუნის გარეშე“ 30 ც.

30800

17,09 j 7,59 j

სუფთა იატაკი  
და კედლები

მარტივად აშორებს 
ჭუჭყიანი თათების, 
გამხმარი საკვების 
ნაკვალევს, მტვერს, 
ბეწვსა და ალერგენებს

გამოყენება 
ხელთათმანისა 
და დამატებითი 
ჩამორეცხვის გარეშე

ცხოველთა  
„სიურ პრიზების“ 
წმენდა
ლაქების ამომყვანი 
ეფექტიანად 
აშორებს ჭუჭყია ნი 
თათების, ნერწყვის, 
გამხმარი საჭმლის 
ნარჩენების 
ნაკვალევს

5. გამწმენდისპრეი 
„ლაქებისა და სუნების 
გარეშე“ 150 მლ

30802

11,39 j 5,69 j

3 1/ 

სერიის ყველა პროდუქტის სუნი 
მოწონებულია ჩვენი ოთხფეხა 
ექსპერტების* მიერ. ფორმულები 
უსაფრთხოა ცხოველებისა და 
ადამიანებისთვის.

ჰიპოალერგიული 
სურნელი, 
ძაღლების არჩეული

სუნის ნეიტრალიზების 
ტექნოლოგია

არ შეიცავს პარაბე
ნებს, სილიკონებს, 
საღებავებს

არ ვიყენებთ  
SLS/SLES

გამოდგება 
კატებისა და 

ძაღლებისთვის

ცხოველების ჯამი 
300 მლ
მასალა: კერამიკა.
დიამეტრი: 12 სმ.  
სიმაღლე: 4,9 სმ.

910375 თეთრი

24,69 j   

17,09 j

ცხოველების ჯამი 
400 მლ 

მასალა: კერამიკა.
დიამეტრი: 13,5 სმ.  

სიმაღლე: 5,5 სმ.

910374  
ყვითელი

26,59 j  

18,99 j

მომენტალური წმენდა

3. სველი საწმენდები 
„ლაქებისა და სუნების 
გარეშე“ 30 ც.

30804

10,29 j 4,89 j

წმენდს ნაკვა-
ლევის გარეშე, 
არ საჭიროებს 
ჩამორეცხვას

ქსოვილებზე 
ლაქებისა და 
სუნის საწი-

ნააღმდეგოდ
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L A C E  
I N T I M A T E S*

*ინგლ. „მაქმანებიანი საცვლები“.

ბიუსტჰალტერი 
ფორმირებული 
თეფშებით 
BL162
ტრუსი სლიპი 
PS404
მტვრიანი  
ვარდი

ბიუსტჰალტერი ფორმირებული თეფშებით
ბადისგან დამზადებული ქამარი მჭიდროდ ერგება 
სხეულს. ბრეტელები დეკორირებულია მეტალის 
ელემენტიანი ბადით, რეგულირდება ზურგზე. 
ზომები: 75B, 80B, 85B, 75C, 80C, 85C, 90C, 75D, 
80D, 90D, 95D.
BL160 სპილოსძვლისფერი

BL161 შავი

BL162 მტვრიანი ვარდი

BL163 მარგალიტისფერი

87,39 j  60,79 j

ტრუსი სლიპი
ნაზი მაქმანის სლიპი. მიკროფიბრის მორთულობა. უკანა 
მხარეს უნაკერო ნაპირებიანი ორშრიანი დეტალის წყალობით 
შეუმჩნეველია მჭიდროდ მომდგარ ტანსაცმელშიც. უბე – 
100% ბამბა. 
ზომები: XS, S, M, L, XL, XXL.
PS402 სპილოსძვლისფერი

PS403 შავი

PS404 მტვრიანი ვარდი

PS405 მარგალიტისფერი

37,99 j  26,59 j

მასალა: მიკროფიბრა – 80% პოლიამიდი, 20% ელასტანი; ბადე – 94% პოლიამიდი, 6% ელასტანი; მაქმანი – 90% 
პოლიამიდი, 10% ელასტანი.

ახალი 
კოლექცია

ბიუსტჰალტერის მჭიდრო თეფში 
დამზადებულია ბიუსტჰალტერი 
სპეისერის ტექნოლოგიით*

*შექმნილია სამგანზომილებიანი 
ტრიკოტაჟის ტილოს ორშრიანი 
თხელი ქსოვილისგან ჰაერის კარგი 
ცვლისთვის. 

ბიუსტჰალტერი 
ფორმირებული 
თეფშებით 
BL160
ტრუსი სლიპი 
PS402
სპილოსძვლისფერი
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მოდა და სტილი



ბიუსტჰალტერი 
ბალკონეტი 
BM007
მაღალწელიანი  
ტრუსი 
PH417
მარგალიტისფერი

სამკუთხა ფორმის 
აჟურული რბილი თეფში 
გამოკვეთს მკერდის 
ბუნებრივ სილამაზეს

ბიუსტჰალტერი 
რბილი სამკუთხა 

თეფშით
BW401

ტრუსი ტანგა 
PB238

მტვრიანი ვარდი

ბიუსტჰალტერი 
რბილი სამკუთხა 

თეფშით  
BW400

ტრუსი ტანგა 
PB237

შავი

მასალა: ბადე – 94% პოლიამიდი, 6% 
ელასტანი; მაქმანი – 90% პოლიამიდი, 
10% ელასტანი.

ახალი 
კოლექცია

ბიუსტჰალტერი რბილი სამკუთხა 
თეფშით
პოროლონის ჩანართი თეფშის ქვედა 
ნაწილში. მავთულები მკერდის ქვეშ და 
გვერდებზე. ბადე თეფშიდან გადადის 
ბრეტელებზე, რომლებიც რეგულირდება 
უკანა მხარეს.თეფში დეკორირებულია 
ლითონის ელემენტით. 
ზომები: 75В, 80В, 85В, 75С, 80С, 
85С, 90С.
BW399 სპილოსძვლისფერი

BW400 შავი

BW401 მტვრიანი ვარდი

BW402 მარგალიტისფერი

87,39 j  60,79 j

ტრუსი ტანგა
უნაკერო ნაპირებიანი ორშრიანი დეტალის 
წყალობით უკანა მხარეს ეს ტრუსები შეუმჩნე
ველია ყველაზე მომდგარ ტანსაცმელშიც. 
ნაზი მაქმანი. უბე – 100%იანი ბამბა. 
ზომები: XS, S, M, L, XL.
PB236 სპილოსძვლისფერი

PB237 შავი

PB238 მტვრიანი ვარდი

PB239 მარგალიტისფერი

34,19 j  24,69 j

ბიუსტჰალტერი ბალკონეტი
ფორმირებული თეფშები 
მავთულებით. ბრეტელები, 
გადაკრული მიკროფიბრით, 
რეგულირდება ზურგზე. ოპტიმალური 
დგომისთვის გამოიყენება რეზინი 
სილიკონით. ბრეტელები ეხსნება. 
ბიუსტჰალტერის დიდ ზომებში – 
შესაკრავი კაუჭების გაზრდილი 
რაოდენობით. 
ზომები: 75B, 80B, 85B, 75C, 80C, 
85C, 90C, 80D, 85D, 90D, 95D.
BM004 სპილოსძვლისფერი

BM005 შავი

BM006 მტვრიანი ვარდი

BM007 მარგალიტისფერი

87,39 j  60,79 j

მაღალწელიანი ტრუსი
დამზადებულია რბილი 
ელასტიკური მიკროფიბ
რისგან. მაქმანის მორთულობა. 
უნაკერო ნაპირებიანი ორშრიანი 
დეტალი უკანა მხარეს. თითქმის 
შეუმჩნეველია ტანსაცმლის ქვეშ. 
უბე – 100% ბამბა. 
ზომები: S, M, L, XL, XXL.
PH414 სპილოსძვლისფერი

PH415 შავი

PH416 მტვრიანი ვარდი

PH417 მარგალიტისფერი

41,79 j  28,49 j
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მაისური 
HWS115 

შავი
ველოშორტი 

HWS140 
ბეჟი

COTTON  
COLLECTION* 

პერანგი  
HWS121 
ვარდისფერი

მასალა: 92% ბამბა,  
8% ელასტანი.  

ბიუსტჰალტერი 
რბილი თეფშით 
PCC029
ველოშორტი  
HWS142
ფსტისფერი

ბიუსტჰალტერი  
PCC031 
მაღალწელიანი 
ტრუსი 
PCC055
მარსალა

მაისური  
HWS107

ტრუსი  
სლიპი 

PCC050
ყვითელი

მათთვის, ვინც ირჩევს 
აქტიური ცხოვრების 
წესს. რბილი და 
ელასტიკური ბამბა 
საცვალს ანიჭებს 
ფუნქციონალობას, 
თქვენ კი – მაქსიმალურ 
კომფორტს.

*ი
ნგ

ლ
. „

ბა
მბ

ის
 კ

ო
ლ

ექ
ცი

ა 
“.

ბრალეტი  
PCC044
შარვალი 
HWS133 
ცისფერი

ფსტისფერი

ვარდისფერი

მარსალა

ცისფერი

ბეჟი

ყვითელი

შავი

თეთრი

მასალა: 92% ბამბა, 8% ელასტანი.
შარვალი
ჟაკარდის რეზინი წელზე, 
ტრიკოტაჟის რეზინი ტოტების 
ბოლოებზე. სწორი თარგი.  
ზომები: XS, S, M, L, XL, XXL.

HWS130 ბეჟი
HWS131 ვარდისფერი
HWS133 ცისფერი 

79,79 j  56,99 j

ღამის პერანგი
Vს ფორმის საყელო, სწორი თარგი, 
მოკლე სახელოები, გვერდითი 
ნაკერები ბოლოებზე ჩაჭრილი. 
ზომები: XS, S, M.

HWS120 ბეჟი
HWS121 ვარდისფერი
HWS123 ცისფერი

79,79 j  56,99 j
მაისური
მრგვალი საყელო, სწორი თარგი, 
მოკლე სახელოები.  
ზომები: XS, S, M, L, XL, XXL.
HWS110 ბეჟი
HWS111 ვარდისფერი
HWS115 შავი 
HWS117 ყვითელი

53,19 j  37,99 j

ველოშორტი
მაღალი წელი ჟაკარდის რეზინით.
ზომები: XS, S, M, L, XL, XXL.

HWS140 ბეჟი
HWS141 ვარდისფერი
HWS142 ფსტისფერი 
HWS143 ცისფერი

49,39 j  34,19 j
მაისური
მრგვალი საყელო, სწორი თარგი, 
მოკლე სახელოები.
ზომები: XS, S, M, L, XL, XXL.
HWS100 ბეჟი
HWS101 ვარდისფერი
HWS103 ცისფერი
HWS105 შავი 
HWS106 თეთრი
HWS107 ყვითელი

41,79 j  30,39 j

ბიუსტჰალტერი სამკუთხა ფორმის 
რბილი თეფშებით
რბილი ორფენიანი უმავთულო 
თეფშები. რეგულირებადი ბრეტელები 
იკვრება უკან. Tს ფორმის ზურგი, 
მკერდის ქვევით – ფართო 
ელასტიკური რეზინი ლოგოტიპით.
ზომები: XS, S, M, L, XL.

PCC029 ფსტისფერი
PCC030 ვარდისფერი
PCC031 მარსალა
PCC032 ცისფერი
PCC033 ბეჟი
PCC034 ყვითელი
PCC035 შავი
PCC036 თეთრი

75,99 j  53,19 j

ბრალეტი 
ორფენიანი დეტალი წინა მხარეს. 
ფართო ბრეტელები. მკერდის 
ქვევით – ფართო ელასტიკური 
რეზინი ლოგოტიპით. ბრალეტი 
მავთულებისა და შესაკრავის 
გარეშე. ზომები: M, L, XL, XXL.
PCC038 ვარდისფერი
PCC042 ყვითელი
PCC044 თეთრი

49,39 j  34,19 j

მაღალწელიანი ტრუსი
ტრუსის ზედა ნაწილზე ელასტიკური 
რეზინი ლოგოტიპით.  
ზომები: S, M, L, XL, XXL.
PCC053 ფსტისფერი
PCC054 ვარდისფერი
PCC055 მარსალა
PCC056 ცისფერი
PCC057 ბეჟი
PCC058 ყვითელი
PCC059 შავი 
PCC060 თეთრი

34,19 j  23,89 j
ტრუსი სლიპი
ტრუსის ზედა ნაწილზე ელასტიკური 
რეზინი ლოგოტიპით.  
ზომები: XS, S, M, L, XL, XXL.
PCC045 ფსტისფერი
PCC046 ვარდისფერი
PCC047 მარსალა 
PCC048 ცისფერი
PCC049 ბეჟი
PCC050 ყვითელი
PCC051 შავი
PCC052 თეთრი

34,19 j  22,79 j
  რაოდენობა შეზღუდულია!
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სიმყუდროვე 
ფეხებისთვის!

SO254 ღია ბეჟი / შამპანი / 
ღია ვარდისფერი

SO112 
თეთრი / ნაცრისფერი 
მელანჟი / შავი

SO109 თეთრი

SO129 ბეჟი მელანჟი

SO139 ნაცრისფერი 
მელანჟი

SO140 შავი

SO141  
თეთრი / ნაცრისფერი 
მელანჟი / ბეჟი მელანჟი

SO253 ბეჟი

SO252 ლილისფერი

სუპერფასი

კოლგოტი 
ST403 
შავი

SL201 ბრინჯაოსფერი

SL202 შავი

SL203 ბეჟი

SO200 ბეჟი

2 წყვილი შეფუთვაში

SO200 შავი

SB200 ბეჟი

2 წყვილი შეფუთვაში

SB200 შავი

სიახლეები

 ჩულქები 20 den
მასალა: 85% პოლიამი დი, 15% ელას ტანი; 
მაქ მა ნი – 70% პოლიამი დი, 30% ელასტანი. 
ზომები: II (S), III (M), IV (L), V (XL).

17,09 j 13,29 j

გეტრები 20 den
მასალა: 85% პოლია მიდი, 
15% ელასტანი.
ზომა: უნივერსალური.

7,59 j  5,69 j

წინდები 20 den
მასალა: 85% პოლია მიდი, 15% 
ელასტანი.
ზომა: უნივერსალური

6,09 j  4,89 j

ელასტიკური აბრეშუმი სებ რი 
კოლგოტები 40 den
ბამბის უბე, გარდა V (XL) 
ზომისა. 82% პოლიამიდი, 
18% ელას ტანი.

ელასტიკური აბრეშუმი სებ რი 
კოლგოტები 20 den
85% პოლიამიდი, 15% ელასტანი.

9,69 j 7,19 j

12,19 j 7,59 j

ST202 
ბრინჯაოსფერი

ST204 
კვამლისფერი

ST203 
შავი

ST221  
ყავისფერი

ST228 
ხორცისფერი

11,39 j 8,69 j

12,19 j  8,69 j

ST413  
ხორცისფერი

ST402 
ბრინჯაოსფერი

ST404 
კვამლისფერი

ST405 
ყავისფერი

ST403 
შავი

ST222
ლურჯი

9,69 j 

4,69 j

• ნატურალური 
მასალა

• ორიგინალური 
დიზაინი

• ლამაზი შეფუთვა

ქალის წინდები „გული“ 
2 წყ.
მასალა: 68% ბამბა, 
29% პოლიესტერი, 3% 
ელასტანი.  
ზომები: 36-38, 39-41.

22,79 j  15,19 j

ქალის წინდები „მთებში“ 3 წყ.
მასალა: 65% ბამბა, 32% 
პოლიესტერი, 3% ელასტანი.  
ზომები: 36-38, 39-41.

22,79 j  15,19 j

ქალის წინდაუჩინარი 3 წყ.
მასალა: 60% ბამბა,  
38% პოლიესტერი,  
2% ელასტანი.  
ზომები: 36-38, 39-41.

17,09 j   

13,29 j
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კოლგოტი 
SF210 
შავი

კოლგოტი 
SF212 

შავი

კოლგოტი 
SF211 
შავი

კოლგოტი 
SF213 
შავი

ელასტიკური კოლგოტები 
კოპლებით 20 den
მასალა: 85% პოლიამიდი,15% 
ელასტანი. 
ზომები: II (S), III (M), IV (L), V 
(XL).  უკან აქვს ორი ნაკერი 
V(XL) ზომაში.
SF211 შავი

22,79 j 15,19 j

ელასტიკური კოლგოტები 
ორნამენტით „რომბები“ 
20 den
მასალა: 85% პოლიამიდი,  
15% ელასტანი. 
ზომები: II (S), III (M), IV 
(L), V (XL).  უკან აქვს ორი 
ნაკერი V(XL) ზომაში.
SF213 შავი

ელასტიკური კოლგოტები 
უზორით „ვარსკვლავები“ 20 den
მასალა: 85% პოლიამიდი,  
15% ელასტანი. 
ზომები: II (S), III (M), IV (L), V (XL).  
უკან აქვს ორი ნაკერი V(XL) ზომაში.
SF210 შავი

22,79 j 15,19 j

ეფექტური 
გამოსვლა
კოლგოტები − 
გარდერობის 
მნიშვნელოვანი 
ელემენტი. ისინი იერს 
ანიჭებს სითამამეს ან 
ქალურობას, სინაზეს 
ან სიუხეშეს. აირჩიე ის 
ვარიანტი, რომელიც 
შენ გიხდება და 
იექსპერიმენტე!

• მოდური უზორი. 
კლასიკური დგომა

• ბრტყელი 
ნაკერები

•  ტერფის წინა 
მხარე 
გამაგრებული.

ახალი 
კოლექცია

nebismieri 24,69 j 16,29 j

ელასტიკური კოლგოტები 
ორნამენტით „ტუჩები“ 
20 den
მასალა: 85% პოლიამიდი,  
15% ელასტანი. 
ზომები: II (S), III (M), IV (L),  
V (XL).  უკან აქვს ორი 
ნაკერი V(XL) ზომაში.
SF212 შავი
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1. „მექსიკა“
ცისფერი აგავას ეგზოტიკური 
არომატი ნაზი ყვავილების 
სურნელით გაჯერებული. 

1718

2. „ბრაზილია“
ხასხასა ხილ-ყვავილოვანი 
არომატი ლიჩისა და 
ფრანჟიპანის ნოტებით.

1715

3. „ბაჰამები“
მწიფე მანგოს არომატი 
ბანანის ხის ნაზ ყვავილთან 
ერთობლიობაში.

1720

4. „ტაილანდი“
ტკბილი ქოქოსისა და 
მზიური ანანასის მშვიდი 
არომატი.

1729

საშხაპე გელი Bon 
Journey 250 მლ

nebismieri  
9,49 j  4,89 j

იგრძენი მზიური ქვეყნების ეგზოტიკა 
და დაიმუხტე პოზიტივით!  

დაე, გაზაფხული იყოს ხასხასა, 
უღრუბლო და მდიდარი სასიამოვნო 

მომენტებით!

„განთიადი“
M: 15 х 23,5 х 8,5 სმ.

780935

„კვადრო“
M: 15 х 23,5 х 8,5 სმ.
780934

„საყვარელი დესერტები“
M: 15 x 23,5 x 8,5 სმ.

781204

მარტი – თვე, როცა მთელ მსოფლიოში აღინიშნება 
გაზაფხულისა და ხასხასა ფერების ინდური 

დღესასწაული – ჰოლი. დაე, ეს კიდევ ერთი მიზეზი 
გახდეს, რომ გავახაროთ ერთმანეთი!

1

2

3 4

iyide yvelaferi!

5 სიახლე
„ყვავილობის სინაზე“
L: 24 х 21 х 10 სმ.

781225

2,09 j

„სავანა“
L: 24 х 21 х 10 სმ.

780933

2,09 j nebismieri 1,89 j

ქაღალდის სასაჩუქრე ჩანთა

„სტილი“
XXL: 37 х 40 х 12 სმ.

780105

6,79 j
„საყვარელი კატუნიები“
S: 11,5 x 17,5 x 5 სმ.

781202

1,29 j

ნებისმიერი
საშხაპე გელი 
Bon Journey

-50%

5. „ბრაზილია“
ბრაზილიური ყავის 
არომატი ყავისფერი 
შაქრის მსუბუქი ელფერით.

1328
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პარფიუმერული დეზოდორანტი-სპრეი 
ქალებისთვის 75 მლ
1. Beauty Café 3501
2. Beauty Café Caprice 3513
3. Tavarua 3519
4. Festa di Vita 3515
5. Kaori 3512

nebismieri  10,29 j  5,29 j

პარფიუმერული 
დეზოდორანტი-სპრეი 
მამაკაცებისთვის 100 მლ
6. Don Leon 3612
7. Tavarua 3619
nebismieri   
11,39 j  5,69 j

პარფიუმერული საშხაპე გელი 
მამაკაცებისთვის 150 მლ

4. Mon Roi 8117

nebismieri  10,29 j  4,89 j

პარფიუმერული დეზოდორანტები 
აძლიერებს პარფიუმის ხმოვანებას 

და ახანგრძლივებს მას.

პარფიუმერული საშხაპე გელი 
ქალებისთვის 150 მლ

1. Beauty Café Caprice 8410
2. Festa di Vita 8298 
3. Pour Toujours 8125

qalisTvis

mamakacisTvis

საშხაპე გელები, რომლებიც 
იმეორებს საყვარელ კომპოზიციებს, 
ინარჩუნებს პარფიუმერულ იერს და 

შენს დღეს ჰარმონიით ავსებს.

1

6

7

4

5

2

1

3

2

3

4

გაზაფხულისა და ხასხასა ფერების ზეიმი

iyide yvelaferi!

-50%

ფასდაკლება

სიახლე

qalisTvis

mamakacisTvis
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-45%

1

2

4

5

3

1

1

2

30 და 35 მლ – ყველაზე მარჯვე 
ფორმატი, რომ ახალ არომატს 

გაეცნო ან ფლაკონი თან წაიღო 
მოგზაურობაში

გაზაფხულისა და ხასხასა ფერების ზეიმი

iyide yvelaferi!

nebismieri   
22,79 j 17,09 j*

ტუალეტის წყალი  
მამაკაცებისთვის 35 მლ

nebismieri   
22,79 j  17,09 j*

პარფიუმერული წყალი  
ქალებისთვის 30 მლ

ქორფა, ფუჟერული არომატი სურნელოვანი 
ვაშლის თამამი ნოტებით

2. Desperado / დესპერადო
ძირითადი ნოტები: სურნელო ვანი ვაშლი, ქორფა 
აკორდი, მაღალმთიანი ლავანდა

3274

მერქან-ამბრის არომატი

1. Don Leon / დონ ლეონ 
35 მლ
ძირითადი ნოტები: დარიჩინი, 
წითელი ხე, თეთრი ამბრა

3276

კატალოგის მიხედ
ვით 18,99jდან 
ღირებუ ლების შენა
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
პარფიუმი  
30 ან 35 მლ

12,49 J

ბონუსი
შენაძენზე

ციტრუს-
ყვავილოვანი 
არომატი
1.  Incognito / 
ინკოგნიტო
ძირითადი ნოტები:  
კომში, ატმისფერი, 
მუშკი

3020

ყვავილოვანი 
არომატი წარმტაცი 
გურმანული  
შლეიფით

3. Desirable / 
დეზირაბლი
ძირითადი ნოტები: ვარდი, 
კაპუჩინო, სანდალოზი

3083

გურმანული, 
ხილ-
ყვავილოვანი 
არომატი 
2. Beauty Café 
Caprice / ბიუთი 
კაფე კაპრის
ძირითადი ნოტები: 
გარდენია, 
ატმის ნექტარი, 
სანდალოზი

3040

ციტრუს-ყვავილოვანი არომატი

4. Festa di Vita / ფესტა დი ვიტა
ძირითადი ნოტები: ბერგამოტი, 
ლიმონი, იორდასალამი

3023
ნაზი ნაღებ-გურმანული 
არომატი ქოქოსის ნოტებით
5. Mur Mur / მურ მურ
ძირითადი ნოტები: ქოქოსი, ნაღების 
ირისები, თეთრი შოკოლადი

3333
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მონოკომპონენტური ქსოვილოვანი ნიღაბი  
სწრაფად გადაწყვეტს კანის პრობლემებს  
და მოგანიჭებთ სიქორფესა და სილამაზეს

4. ტონის 
გამათანაბრებელი 
„ბზინვარება“
0465 მარგალიტი

1. გამაახლებელი 
„აღორძინება“
0070 რეტინოლი 

2. გამწმენდი 
„სიქორფე“
0071 მატჩა

3. ანტიოქსიდანტური 
„დაცვა“
0075 კოენზიმ Q 

ანტიასაკობრივი 
„ახალგაზრდობა“
0072 ბროწეული

აღმდგენი 
„სიმშვიდე“
0463 ალოე

დამატენიანებელი 
„გარდასახვა“ 
0464 ჰიალურონი

გამაახალგაზრდავე ბელი 
„ანტიგრავიტაცია“ 
0462 პეპტიდები

გამამაგრებელი „ტონუსი“
0461 კოლაგენი

მკვებავი „კომფორტი“
0074 ავოკადო 

დეტოქსი „სიმსუბუქე“
0073 ნახშირი

აის-ტექსტურა 
აქორფებს

პუდინგ-ტექსტურა 
აღადგენს

-50%

1

2

3

4

ჰიტები
გაყიდვების

გაზაფხულისა და ხასხასა ფერების ზეიმი

iyide yvelaferi!

ნებისმიერი
ნიღაბი

-50%
შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.სთვის 244-245

nebismieri  

9,09 j  4,49 j

სახის ნიღაბი 1 ც.

ვეგანი

სახის ნიღაბი 1 ც.

მოსახერხებელი პატარა 
ნიჩაბი ყოველი ნიღბის 

კომპლექტში

სახის მაქორფებელი ნიღაბი 
„Vitamin B3 – გადატვირთვა“ 
50 მლ
B3 (ნიაცინამიდი) – ვიტამინი, 
რომელიც ყველა ტიპის კანს უყვარს. 
ააქტიურებს განახლებას უჯრედულ 
დონეზე. ხელს უწყობს კანის 
გარეგნული იერის გაუმჯობესებას, 
მიმიკური ნაოჭებისა და სხვ. ნაკლის 
შემცირებას.

0042

სახის აღმდგენი ნიღაბი 
„Cica – ანტისტრესი“ 50 მლ
CICA (აზიური ცენტელა) – სასარგებ-
ლო კომპონენტების საგანძური. 
ეს შესანიშნავი ანტიოქსიდანტია 
დამტკიცებული ეფექტურობით. აქვს 
ჭრილობების შემახორცებელი და 
გამაახალგაზრდავებელი თვისებები.

0043

nebismieri  

30,39 j  15,19 j
წლის
საუკეთესო
ფასდაკლება
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ფეხის კრემი Happy Steps 70 მლ

„მკვებავი“ 

2519 სელის, შისა და მაკადამიის ზეთებით

„მადეზოდორირებელი“ 

2516 ევკალიპტის ექსტრაქტითა და მაკადამიის ზეთით

„დაღლილობისთვის“ 

2517 პიტნის ეთრზეთითა და მაკადამიის ზეთით

3. საპარსი გელი 100 მლ 

უზრუნველყოფს საპარსის იდეალურ სრიალს და პარსვის დროს 
იცავს კანს გაჭრისგან. 

2571 
4. გაპარსვისა და დეპილაციის შემდგომი ტონიკი 100 მლ

შეიცავს გლიკოლისა და რძის მჟავებს. ისინი რბილად ქერცლავს 
კანს, ხელს უშლის თმის ზრდას.*

2573

1. ცვილის ზოლები 
ეპილაციისთვის
8 ცალი ორმხრივი 
ზოლი. მსუ ბუქად 
აშორებს ყველაზე 
მოკლ ე და თხელ 
ბეწვს. არ იწვევს 
კანის ტრავმას. 
ჩუქნის სიგლუვეს 28 
დღემდე.

2574

15,19 j  

9,09 j

შეხვდი მომვლელ ბიუთიგუნდს, რომელიც 
ხელებისა და ფეხების კანს ხდის გლუვს და 

ჩუქნის კომფორტის მაქსიმუმს.

xelebi
sTvis

1

2

3

4

2. გაპარსვისა და დეპი ლაციის შემდგომი კრემი 75 მლ 

ამშვიდებს და არბილებს კანს. ანელებს თმის ზრდას და ფიტავს 
მას, ამცირებს პარსვისა და დეპილაციის სიხშირეს.

2572

-50%

კატალოგის მიხედ
ვით 18,99jდან 
ღირებუ ლების შენა
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
კრემი

3,79 J

ბონუსი
შენაძენზე

-40%

ფასდაკლება

fexebisTvis

გაზაფხულისა და ხასხასა ფერების ზეიმი

iyide yvelaferi!

* რეკომენდებული კურსი – 10–15 დღე, 
დაწყებული არასასურველი თმის 
მოცილების პროცედურის შემდეგი 
დღიდან. წასმისას შესაძლებელია 
მცირეოდენი ბწკენის შეგრძნება.

ხელის კრემი 
Happy Hands 70 მლ

„გამაახალგაზრდავებელი“ 

2854 ქაცვით

„დამატენიანებელი“ 

2855 ალოე ვერა

„მკვებავი“ 

2853 ასკილით

nebismieri 7,59 j 5,69 j* nebismieri 10,29 j 5,99 j
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-0%

Скидки  
до

Предложение 
действует
для стр. 249–249

უნივერსალური 
ბალზამი ყველა ტიპის 
თმისთვის 150 მლ

0194

ინტენსიური გამწმენდი შამპუნი 
ცხიმიანი თმისთვის 380 მლ

0191

შამპუნი-ბალზამი 2/1-ში 
ყველა ტიპის თმისთვის 
380 მლ

0189

უნივერსალური ყველა ტიპის 
თმისთვის 380 მლ

0190

მკვებავი ნიღაბი მშრალი და 
მტვრევადი თმისთვის 150 მლ

0197

11,39 j  6,79 j

აღმდგენი ბალზამი დაზიანე ბული 
თმისთვის 150 მლ

0196

იგრძენი ჩრდილოეთის კენკრის 
მთელი ძლიერება!  

მიწამაყვალა თმას ხდის მოვლილს და 
ავსებს ცინცხალი ბზინვარებით.

ფასდაკლებები

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.სთვის 248–249

-55%მდე
აღმდგენი შამპუნი დაზიანე-
ბული თმისთვის 380 მლ

0192

15,19 j  6,79 jnebismieri 15,19 j 6,79 j

*პოლ. „მიწამაყვალა“

ძვირფასი 
მიკროელემენტები

თმისთვის 
აუცილებელი 

ამინომჟავები

А, В, С, РР, Е 
ვიტამინების 

კომპლექსი

მიწამაყვალას  
კენკრა შეიცავს:

nebismieri 9,89 j  4,89 j
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საშხაპე გელები სათუთად 
წმენდს კანს, არ აშრობს 
მას, ხოლო დესერტების 
ჯადოსნური არომატები 
ჩუქნის შესანიშნავ 
განწყობას!

სკრაბი დელიკა ტური მაპრიალე
ბელი ნაწილაკებით ფაქიზად 
აპრიალებს კანს, ხდის მას რბილსა 
და ხავერ დოვანს, ხოლო ხასხასა 
არომატი კარგ განწყობას გიქმნით

უნაზესი სუფლე ჟოლოს 
მილფეის არომატით 
კვებავს და ატენიანებს 
კანს. არაჩვეულებრივად 
კომფორტული, საოცრად  
გემრიელია!

1

1 2 3

4 5

2

3

-50%

გემრიელი გურმანული არომატები, 
გძირავთ მყუდრო ფრანგული კაფეს 

ატმოსფეროში

კატალოგის მიხედ
ვით 18,99jდან 
ღირებუ ლების შენა
ძენის შემთხვევაში

*ნებისმიერი 
საშხაპე გელი

3,79 J

ბონუსი
შენაძენზე

ფასდაკლებები

-45%მდე
სხეულის სკრაბი 120 გ 

2. 1913 „ჟოლოს მილფეი“
3. 2506 „ლაიმის სორბეტი“

nebismieri 13,69 j  7,59 j

სხეულის სუფლე 150 მლ

1. 1919 „ჟოლოს მილფეი“

11,39 j  6,39 j nebismieri 7,59 j  5,69 j*

საშხაპე გელი 200 მლ 

1. 2536 „მსხლის პარფე“
2. 2500 „მოცვის კაპქეიქი“
3. 1910 „ჟოლოს მილფეი“
4. 1900 „ფორთოხლის მერენგა“ 
5. 2504 „ლაიმის სორბეტი“

250 №04/2023 №04/2023 251
შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com



კრემები ქორფა დესერტის ნაზი 
ტექსტურებითა და ჯადოსნური 
არომატებით აღადგენს და კვებავს 
ხელების კანს, ხდის მას რბილსა 
და ხავერდოვანს

1

2

3

1

4

4

5

5

2

3

დელიკატური ტექსტურა არ აშრობს კანს 
და ტოვებს მასზე საყვარელი ტკბილეულის 

ხასხასა შლეიფს.

შეთავაზება 
მოქმედებს 
გვ.სთვის 252-253

მკვებავი ხელის კრემი 75 მლ 

1. 2558 „ფორთოხლის მერენგა“

2. 2555 „ლაიმის სორბეტი“

3. 1918 „ჟოლოს მილფეი“

4. 2557 „მსხლის მილფეი“

5. 2554 „მოცვის კაპქეიქი“

nebismieri 7,59 j  4,09 j

ხელის თხევადი საპონი 200 მლ 

1. 2505 „ლაიმის სორბეტი“

2. 2501 „მოცვის კაპქეიქი“

3. 1901 „ფორთოხლის მერენგა“

4. 2537 „მსხლის მილფეი“

5. 1911 „ჟოლოს მილფეი“

nebismieri  
9,49 j  4,89 j

გაზაფხულისა და ხასხასა ფერების ზეიმი

iyide yvelaferi!

ფასდაკლებები

-50%მდე
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საყვარელი სერია ახალი 
დიზაინით და გაუმჯობესებული 

ფორმულებით: ხილის მჟავები და 
ნატურალური წვენები კანს ჩუქნის 

ვიტამინების მუხტს.

გაზაფხულისა და ხასხასა 
ფერების ზეიმი

iyide 
yvelaferi!

პაპაიასა  
და მანგოს  

ეგზოტიკური  
მიქსი

მოცხარისა  
და მოცვის  

ხასხასა  
კენკროვანი  

კომბო

-55%

ტროპიკული  
ანანასი და  

ლაიმი

საზამთროსა  
და მწიფე ნესვის 

წვნიანი  
კოქტეილი

სიახლეები

ვიტამინური საშხაპე გელი 380 მლ 

2878 „ანანასი და ლაიმი“

2875 „საზამთრო და ნესვი“

2877 „მოცხარი და მოცვი“

2876 „მანგო და პაპაია“

nebismieri  
15,19 j  6,79 j
სხეულის ვიტამინური მისტი 120 მლ 

2913 „ანანასი და ლაიმი“

2911 „საზამთრო და ნესვი“

2916 „მოცხარი და მოცვი“

2912 „მანგო და პაპაია“

nebismieri  
7,59 j  3,79 j -50%
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ახალი 
მომხმარებლებისთვის

არომატი არჩევით

2023 წლის  
6დან 26 მარტის 
ჩათვლით

საჩუქრად

არომატები მამაკაცისთვის
Agizur 100 მლ 3200

75,99 j 56,99 j
Glorious 100 მლ 3255

102,59 j 75,99 j
The Best Bro's 

Game-Day 100 მლ 3264 

87,39 j 41,79 j
The Best Bro's 

One-Way 100 მლ 3265

87,39 j  

64,59 j

არომატები ქალისთვის
Eau de Biosea 50 მლ 6210

Elessar 50 მლ 3069

3255 

3265

3264 

6210

3069

3200

3325

3323

აქცია

დაწვრილებით არომატებზე  
იხ. გვ. 121, 127, 134–135.

ზოგიერთი საჩუქრის 
რაოდენობა შეზღუდულია

მამაკაცისთვის

Zahrat El Sahraa 50 მლ 3323
El Hazna 50 მლ 3325 

მამაკაცისთვის

ქალისთვის

დარეგისტრირდით 
საიტზე faberlic.com 
და მიიღეთ 20%-იანი 
ფასდაკლება.

ნაბიჯი 1

გააფორმეთ და გადაი-
ხადეთ 50 ლარიდან 
ღირებულების  (კატა-
ლოგის ფასებში)  
შეკვეთა 2023 წ.  
6-დან 26 მარტის 
ჩათვლით.

ნაბიჯი 2

მიიღეთ საჩუქრად  
(10 თეთრად) არომატი 
არჩევით (არტ. 3323, 
3325, 3200,3069,6210, 
3255, 3265, 3264) 
45 ლარიდან45 ლარიდან შეკვეთის 
გაფორმების შემთხვევაში 
შემდეგ კატალოგში  
(27.03.23–16.04.2023).

ნაბიჯი 3

nebismieri 75,99 j 56,99 j

ქალისთვის

მიიღეთ  მიიღეთ  
10 თეთრად10 თეთრად

ფასები კატალოგში

41,79 j -დან
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შესაძლებელია პროდუქტების ფასების ცვლილება.  

აქტუალური ინფორმაცია იხ. საიტზე faberlic.com
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