
UN IZDEVĪGIE

SAGAIDI KATALOGU

MĒS ZINĀM VEIDU,

UZLABOT GARASTĀVOKLI RUDENĪ!

PIEDĀVĀJUMI

faberlic.com



PIEVIENOJIETIES

Reģistrējieties*  mājas lapā
faberlic.com  no 2019. gada 
14. oktobra līdz 3. 
novembrim.

Veiciet un apmaksājiet 
pasūtījumu vismaz 30,99 €
vērtībā (kataloga cenās)

reģistrācijas perioda laikā.

Nākamā kataloga darbības 
laikā saņemiet dāvanā 
parfimērijas ūdeni 
sievietēm pēc jūsu izvēles: 
Renata (art. 3030)  vai
Renata Secret (art. 3047).

*PATSTĀVĪGI 
REĢISTRĒJOTIES MĀJAS LAPĀ

WWW.FABERLIC.COM, LŪDZU, IEVADIET 
JŪSU KONSULTANTA REĢISTRĀCIJAS 

NUMURU.

Plašāka informācija par parfimērijas 
ūdeni pieejama 4. lpp.

Nr.15/2019  
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izlietot atlaidi produktiem,  
kas atzīmēti ar īpašu zīmīti

ATCERIETIES 4,50 €

Veic un apmaksā pasūtījumu vismaz

17,99 € vērtībā šī kataloga darbības laikā 

un saņem kuponu*

Parfimērijas un kosmētikas 
produktu, kā arī līdzekļu no 
“Dom Faberlic” līnijas iegādei 
katalogā Nr. 16/2019

AKCIJA

17,99 
€

*Reģistrētiem pircējiem kupons būs pieejams elektroniskā veidā personīgajā kabinetā mājas lapā www.faberlic.com, pēc pasūtījuma apmaksāšanas. 

Nereģistrētiem pircējiem – saņemiet kuponu elektroniskā veidā vai papīra formātā no Jūsu Konsultanta.

** Atlaide tiek rēķināta no katalogā norādītās produkta bāzes (melnās) cenas.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR AKCIJAS ILGUMU UN RĪKOŠANAS NOTEIKUMIEM PIEEJAMA MĀJAS LAPĀ 

WWW.FABERLIC.COM/KUPON
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RUDENS-ZIEMA 2019

PREMIUM

Devorē – tehnoloģija 
attēla pārnešanai uz 

auduma, kodinot šķiedru. 
Rezultātā audums kļūst 
smalks un filigrāns, tai 

pat laikā saglabājot 
izturību. 

Puskažoki no   košas 
eko kažokādas -

sezonas aktuālākā 
modes tendence un 

labākais veids kā 
uzveikt rudens 

grūtsirdību: silti, 
moderni un ļoti 

ekspresīvi!

JAUNUMI

Māksla kombinēt krāsas un faktūras pilnā mērā izpaudusies

jaunajā apģērbu kolekcijā, ko iedvesmojusi "Faberlic Couture“ 

modes skate. Divi sezonas aktuālākie toņi – optimistiski 

dzeltenais un dižciltīgi violetais – ideāli papildina viens otru un 

padara jūsu tēlu spilgtāku.
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PLUS SIZE

PREMIUM

JAUNUMI

“Plus Size apģērbu modeļos ir ņemtas vēlā 
visas eleganto izmēru meiteņu figūras 
īpatnības. Komfortabli modeļi, spilgts dekors, 
silueti, kas akcentē vidukli, - visas 
nepieciešamās lietas, lai visā krāšņumā 
nodemonstrētu sievišķību un izveidotu stilīgu 
tēlu. 

Kleita, kas adīta intarsijas tehnikā*, 

ir ļoti ērta un stilīga. Tā izskatās ļoti 

eleganti un lieliski iederas ikdienas 

garderobē.

*Intarsija – tā ir daudzkrāsaina adīšanas tehnoloģija,

kurā zīmējums sanāk īpaši spilgts un izteiksmīgs.
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MODERNS

Soma – tas ir obligāts koptēla elements, 
noslēdzošais akcents. Stilīgais dizains un 

modernā krāsa lieliski iekļausies Tavā 
garderobē.

art. 600504

art. 600503

art. 600423

Komplektā ar somu – 3 dažādi rokturi: 
gara siksniņa,
lai nēsātu somu pār plecu, īss rokturis 
ar čūskādas rakstu reljefspiedumā un 
dekoratīvs noņemams rokturis no eko 
kažokādas.

JAUNUMI

7,00 € 5,39 €

23,50 €

17,99 €

54,00 € 41,49 € 6,50 € 4,49 €

43,00 € 32,49 €
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Sporta apavi ar biezu 
zoli – šīs sezonas 
aktuālākā modes 
tendence! Modernie 
krāsu salikumi padarīs 
koptēlu spilgtāku, bet 
šo apavu modelis 
nodrošinās 
nepārspējamu 
komforta sajūtu 
pastaigu laikā. 

Ķīļveida papēdis – šīs sezonas 
aktuālākā modes tendence.
Tas ne tikai stilīgi izskatās, bet arī ir 
ir ļoti stabils. Pat rudenī, kad ārā ir 
slikts laiks, Tu vienmēr būsi 
perfekta!

Moderni   zābaki 
no mikrošķiedras 
ar augstu stulma 
daļu.

art. SAW014

IDEĀLS PĀRIS
JAUNUMI

102,50 €

82,99 €
111,50 €

89,99 €

45,00 € 35,99 €
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Lieliski pieguļ augumam. 
Pateicoties krūštura-
speisera bļodiņu gludai 
virsmai, tas ir absolūti 
nemanāms zem jebkura 
apģērba

Nemanāmas zem 
apģērba,  
nodrošina 
maksimālu 
komfortu 

BEZVĪĻU 
APAKŠVEĻAS 
KOLEKCIJA

JAUNUMI

Bezvīļu apakšveļa nodrošina maksimālu komfortu un ir 
absolūti nemanāma pat zem augumam pieguļoša apģērba. 

Šāda apakšveļa ļauj izveidot gaisīgāku un harmoniskāku 
koptēlu. 
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TERMOVEĻA:
SAGLABĀT SILTUMU

Siltināta termoveļa ir neaizstājama 
aukstā laikā. Neskatoties uz to, ka 

tā ir samērā plāna, tā lieliski 
saglabā siltumu. Pateicoties 
hidroskopiskajam un gaisu 

caurlaidošajam materiālam, tiek 
nodrošināts komforts pastaigu un 

fizisko aktivitāšu laikā. 

Legingi

T-krekls

MODEĻI                                                

AR      UZKĀRSUMU

MODEĻI        AR 

UZKĀRSUMU

JAUNUMI

21,50 €

17,99 €

25,00 €

19,99 €

MAIGUMS
patīkams audums,  
kas nodrošina 
komforta sajūtu

HIDROSKOPISKUMS
uzsūc mitrumu un piešķir 
svaiguma sajūtu

GAISA CAURLAIŠANAS SPĒJAS                           
ļauj ādai elpot
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SULĪGI TOŅI UN JUTEKLISKS LŪPU APJOMS

MAIGĀ KRĒMVEIDA TEKSTŪRA VIENMĒRĪGI 

UZKLĀJAS UZ LŪPĀM, NEKAVĒJOTIES 

PIEŠĶIROT VIZUĀLI PAMANĀMU APJOMU 

UN SP’ĪDUMU 

PERLAMUTRU JAUNĀ 
PAAUDZE – TAGAD LŪPAS 
MIRDZ VĒL INTENSĪVĀK, 
BET KRĀSA IZSKATĀS 
APJOMĪGĀKA UN 
SPILGTĀKA 

LŪPU SPĪDUMS UZKLĀJAS 
UZ LŪPĀM IDEĀLI 
VIENMĒRĪGI, NERADOT 
TAUKAINU VAI LIPĪGU 
SAJŪTU

art. 40513

art. 40454

art. 40518

art. 40519

аrt. 40517

JAUNUMI

3,59 €
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NEREĀLS ČOK-
ČOK

REĀLAI MEITENEI

SNAIL EXTRACT
(GLIEMEŽU MUCĪNS)
PAĀTRINA ŠŪNU 
ATJAUNOŠANOS UN DZIĻI 
MITRIN ĀDU 

B3 VITAMĪNS
PALIELINA ĀDAS ELASTĪBU 
UN AIZSARGFUNKCIJU 

Nonākot 
saskarsmē ar ādu, 

gaisīgais gels ar 
tekstūru-

transformeri 
pārvēršas par 

ūdeni, kas 
nekavējoties 

atsvaidzina un 
mitrina Tavu ādu, 
palīdzot tai atgūt 

optimālu mitruma 
līdzsvaru.

art. 0875

JAUNUMI

“Čok-čok” – mitras ādas mirdzuma efekts, Korejā 
iecienīta ādas skaistumkopšanas tendence.

FABERLIC UN VADOŠO 
KOREJAS 

LABORATORIJU 
KOPDARBS 

18,00 €

14,49 €
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Atvēsina un nomierina ādu pirms un pēc 
kosmētiskajām procedūrām

PATĪKAMS ATVĒSINOŠS 
EFEKTS BEZ LEDUS 
KAUSĒŠANAS

art. 11868

Piemērots ikdienas lietošanai jebkurā 
vecumā. Pirms lietošanas noņemiet 
veltnīti un ielieciet to saldētavā uz 10-
20 minūtēm. 

JAUNUMI

LIELISKA ALTERNATĪVA 
SALONA PROCEDŪRĀM 
MĀJAS APSTĀKĻOS 

INOVATĪVAS FORMULAS  

KOMPLEKSA PIEEJA  

PAMANĀMS REZULTĀTS

Mazina ādas kairinājumu un apsārtumu, tostarp, 
pēc skūšanās

Palīdz mazināt sāpes jebkurā ķermeņa daļā pēc 
sporta traumām, apdegumiem un kukaiņu 
kodumiem 

Mazina pietūkumu ap acīm

16,00 € 12,49 €

Nr.15/2019  



PAR ĪPAŠU

CENU

produkti 14.–17. lpp.

VISNEPIECIEŠAMĀKĀS
LIETAS

NODROŠINA JEBKURAS 
SKROPSTU TUŠAS IDEĀLU 
UZKLĀŠANU, PIEŠĶIR 
SKROPSTĀM APJOMU

ATLIEC UN PAGARINA 
SKROPSTAS, LIELISKI ATDALOT 
TĀS 

PIEŠĶIR SKROPSTĀM 

APJOMU, LIELISKI 

NORĀSOJOT TĀS 

art. 5470

art. 5576

art. 5082

art. 5472

art. 5556

SILTO PIGMENTU UN MIRDZOŠO 
MIKRODAĻIŅU KOMBINĀCIJA 
ATSVAIDZINA SEJAS KRĀSU UN 
PIEŠĶIR DABISKU SĀRTUMU 

art. 6143

SAMTAINĀ KRĒMVEIDA 
TEKSTŪRA PADARA UZACU 
KRĀSU MAKSIMĀLI DABISKU, BET 
BIRSTĪTE IZĶEMMĒ MATIŅUS 

SAGLABĀ BAGĀTĪGU 
TONI UN 
METALISKU 
SPĪDUMU VAIRĀKU 
STUNDU GARUMĀ 

SMALKAIS 

APLIKATORS PALĪDZ 

NOVILKT AKURĀTU 

UN TAISNU LĪNIJU 

ŪDENSNOTURĪGĀ TEKSTŪRA  

NODROŠINA NEVAINOJAMU GRIMU 

JEBKUROS LAIKA APSTĀKĻOS

PATEICOTIES INOVATĪVAI 

FORMULAI, PALIELINA 

SKROPSTU APJOMU PAR 140%

APJOMS TIEK PIEŠĶIRTS, 

PATEICOTIES SASTĀVĀ 

IEKĻAUTAJĀM ĪPAŠAJĀM 

HIALURONSKĀBES 

KAPSULĀM UN 

GLANCĒTAJAM 

NOSLĒGUMA AKCENTAM

art. 6144

11,00 € 6,49 €
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art. 0145

art. 0149

art. 0153

LIFTINGA EFEKTS

BIOKAPSULAS ar aktīvām jasmīna šūnām 

nodrošina pretnovecošanas iedarbību un 

sniedz ādai unikālu bioaizsardzību

BIOKAPSULAS ar aktīvām īrisa 

šūnām uzlabo ādas tvirtumu un 

elastību, aktivizē šūnu 

atjaunošanos 

BIOKAPSULAS ar aktīvām tuberozes 
šūnām nodrošina izteiktu liftinga efektu

Ādas 
KOPŠANA

45+
TUBEROZES

DZĪVINOŠAIS POTENCIĀLS

JASMĪNA

DABISKĀ ENERĢIJA

AIZSARDZĪBA                PRET 

KRUNCIŅĀM

35+

55+
ĪRISA 

ATJAUNOJOŠAIS 

SPĒKS

ĀDAS ATJAUNOŠANA

Produktu pamatā ir

JAUNĪBAS 
BIOKAPSULAS:
ziedu šūnu koncentrāti 

ievietoti biomimētiskās 

kapsulās, kas ir 

radniecīgas cilvēka ādas 

struktūrai. Vērtīgās vielas 

no tām izdalās 

pakāpeniski, ļaujot 

uzsākties dziļākajiem ādas 

atjaunošanas procesiem. 

Līniju piedāvā 

dziedātāja             

SATI KAZANOVA

“Ziediem raksturīgais 
skaistums un enerģija –
ielaid tos savā dzīvē un 
uzplauksti ar tiem kopā!”
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ATJAUNOŠANA

LIFTINGS

3
ELASTĪBA

30 +
VISIEM 
ĀDAS 
TIPIEM

2
1

9 palielinājusies 
ādas elastība un 
izlīdzinājušās 
krunciņas

5%
līdz

“Lys’lastineTM V” aktīvās molekulas
stimulē elastīna sintēzi ādā.

“Early Boost” komplekss – unikāls augu
izcelsmes taurīna avots – atjauno ādas
šūnu aktivitāti un enerģiju.

“Syn-Hykan” tripeptīds aktivizē 
hialuronskābes sintēzi.

LIETOŠANA: Otrais līmenis ir 
paredzēts no 28 līdz 84 dienu ilgai 
lietošanai un ir Pirmā līmeņa 
programmas turpinājums.

2 AKTIVIZĒTĀJS

ELASTĪBA
Programmas otrā līmeņa līdzekļi 

restartē “jaunības režīmu”, papildinot 
šūnās enerģijas krājumus un 

atjaunojot to aktivitāti.

LIETOŠANAS KURSS – NO 28 DIENĀM

krēms sejai + krēms 
ādai ap acīm

art. 2988 art. 2989

Ādas 
KOPŠANA

Līniju piedāvā  
JEĻENA ĻETUČAJA,  

televīzijas raidījumu 
vadītāja un 
producente

3 MITRINĀŠANAS LĪMEŅI
pateicoties dažādas molekulārās masas hialuronskābju kombinācijai                                                            
1. AR ZEMU MOLEKULĀRO MASU iekļūst epidermas dziļākajos slāņos, barojot un mitrinot ādu no iekšpuses, aktivizē 
elastīna un kolagēna sintēzi. Ietilpst pamatprogrammas (Pirmā, Otrā un Trešā) posma krēmu sastāvā.                           
2. AR VIDĒJU MOLEKULĀRO MASU iedarbojas uz epidermas vidējiem slāņiem un paildzina mitrinošo efektu. Ietilpst 
mitrinošā gela un mitrinošā seruma, kā arī kakla un dekoltē zonai paredzētā krēma sastāvā.                                   
3. AUGSTU MOLEKULĀRO MASU iedarbojas epidermas augšējos slāņos, uz ādas virsmas izveidojot   aizsargplīvuru, 
kas samazina mitruma zaudēšanu. Ietilpst vakara kopšanas programmā – atjaunojošās nakts maskas sastāvā. 

3 PAKĀPJU SISTĒMISKA ĀDAS KOPŠANA

ar peptīdiem un hialuronskābi

● F A B E R L I C LABORATORIJAS INOVĀCIJA ●

23,49 €

43,50 €
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DĀVANĀ!AR KAFIJU!

AIZMIRSTI PAR LOBĪŠANOS UN 
VELKOŠAS ĀDAS SĀJŪTU!

ĻO-O-OTI VIENMĒRĪGA 
SEJAS KRĀSA!

ATBRĪVOJIES NO 
NOGURUM,A “PĒDĀM”!

NEKĀDA TAUKAINA 
SPĪDUMA!

IESPAIDĪGA 
MITRINĀŠANA!

art. 0118

art. 0124

art. 0123

art. 12345

art. 0119

Ādas 
KOPŠANA

otra maska

2,70 €
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IZBAUDI VIENOTĪBU AR DABU!  DUŠAS GELI NO “BOTANICA” 
LĪNIJAS SAUDZĪGI ATTĪRĪS ĀDU, NESAUSINOT TO, SNIEGS 
HARMONIJU UN NODROŠINĀS MOŽUMA LĀDIŅU VISAI 

DIENAI!

art. 9638

94%

DABĪGAS IZCELSMES 
SASTĀVDAĻAS

art. 8755

art. 8759

art. 8756

HIGIĒNA TUVĀK

1,59 €

2,70 € 2,19 €

art. 8762

PAR PIRKUMIEM

dušas gels no “Botanica” līnijas

iegādājoties katalogā produktus vismaz 8,99 € vērtībā
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Nuki!

art. 11748art. 11747

art. 2214

ergonomisks rokturis

kokoss

ogle

art. 2208

greipfrūts

✔ Piemērotas visai ģimenei
✔ Neizmantojam SLS/SLES  un 
parabēnus
✔ 97% dabīgas izcelsmes 
sastāvdaļas

alveja

mellene

art. 2211

art. 2209

ananass

art. 2210

art. 2212

HIGIĒNA

un pārliecināties pati!

3,60 € 2,69 €

3,60 €

2,69 €
3,60 € 2,69 €
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AUGSTVĒRTĪGAS 
EĻĻAS JŪSU MATU 
BAROŠANAI

art. 8211

art. 8260

art. 8210

art. 8261

Matu 
KOPŠANA

“GUDRAIS 
KERATĪNS”  

MĒRĶTIECĪGAI 
MATU 

ATJAUNOŠANAI

KERATĪNS – proteīns, kam 
piemīt spēcīga atjaunojoša 

iedarbība, kā arī tas stiprina 
matu struktūru no iekšpuses

SALONA CIENĪGA 

MATU KOPŠANA

šampūns +
balzams 
matiem 7,99 €

14,00 €

7,00 € 5,39 €

Šampūnus bez sls un silikoniem jo sevišķi 

ieteicams lietot pēc matu taisnošanas ar keratīnu, 

matu balināšanas, krāsošanas vai lamnēšanas,jo 

tad procedūras laikā iegūtais rezultāts saglabāsies 

ilgāk. Jūsu matiem iespējams būs nepieciešamas 

2–3 nedēļas,  lai pierastu pie bezfosfātu formulas. 

Visiem “Salon Care” līnijā iekļautajiem šampūniem 

ir formula ar pazeminātu putu veidošanos, kā arī tie 

ir lieliski piemēroti biežai lietošanai. 
ARGĀNA EĻĻA  dziļi baro

AVOKADO EĻĻA atjauno

ABESĪNIJAS EĻĻA padara gludāku 
matu virsmu un piešķir tiem 

mirdzumu

ARGINĪNS baro un aizsargā
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Konditorejas smaržvielas un 
pārtikas krāsvielas

art. 4741 art. 4740

art. 2387

art. 2345

art. 2447

PAR ĪPAŠU

CENUart. 2446

art. 11481

art. 11482
art. 11479art. 11480

art. 2441

art. 2442

Kosmētika 
BĒRNIEM

Bez parabēniem Valdzinoši 
aromāti

no 1,39 €

produkti 161. lpp.
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AROMĀTI VIŅAM

AROMĀTI VIŅAI

art. 3217

art. 3226

art. 3169

art. 3205

art. 3216art. 3031

art. 3199

art. 3163
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TRAUKU MAZGĀŠANAS 
LĪDZEKLIS AR KOKOGLI
Pastiprināta formula “divi 
vienā” ar labākā dabiskā 
absorbenta – kokogles 
unikālajām īpašībām 

Efektīvi iztīra piekaltušus tauku 
traipus, piedegušu ēdienu un 
novērš nepatīkamus aromātus

Ieteicams bērnu trauku 
mazgāšanai (0+)

Pilnībā noskalojas no traukiem

Saudzīga attieksme 
pret roku ādu 

PAR TĪRĪBU PARŪPĒSIES FABERLIC!

VIRTUVEI

APĢĒRBIEM

VANNAS ISTABAI

VEĻAS MAZGĀŠANAI

art. 11831

art. 11220

art. 11060

art. 11218

art. 11291 art. 11151

art. 11213

art. 11552

art. 11221

art. 11245

art. 11223

ĀTRI UN EFEKTĪVI:  
PROFESIONĀLA PIEEJA MĀJAS 
TĪRĪŠANAI – LIELSIKS 
REZULTĀTS BEZ LIEKĀM 
PŪLĒM!

5,40 € 2,69 €

BIOLOĢISKI SADALĀS SERTIFICĒTI EKONOMISKI

KONCENTRĒTAS FORMULASNEKAITĒ DABAI

4,50 € 2,69 € 2,69 €4,50 € 2,50 € 1,39 € 3,60 €1,79 €

9,00 € 4,49 €

11,00 € 5,39 €

10,00 € 5,89 € 10,00 € 5,89 €

4,50 € 2,69 €2,90 € 1,59 €
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PIEDĀVĀJUMI 
Konsultantiem

PROGRAMMAS

Katra kataloga laikā izveidojiet un  
apmaksājiet pasūtījumu vismaz 
44,99 € vai  89,99 € vērtībā (kataloga 
cenās, sākot  ar 2.soli) un saņemiet Faberlic 
hitu produktu komplektus par izdevīgu 
cenu! 
Par kādu  cenu? Izlemiet paši!

Pasūtījumiem no 44,99 € komplekta cena  - 5,99 €
Pasūtījumiem no 89,99 €, komplekta cena – 1,99 €

Veiciet un apmaksājiet pasūtījumu 2019. gada 15. kataloga darbības laikā 35,99 € vērtībā (kataloga cenās) un 

nākamā kataloga darbības laikā saņemiet dāvanā kopā ar kārtējo pasūtījumu saņem dāvanā (pēc Tavas izvēles) 
parfimērijas ūdeni sievietēm Renata Secret (art. 3047) vai Renata (art. 3030). 

komplekta vērtība katalogā 32,40 € komplekta vērtība katalogā 18,90 € komplekta vērtība katalogā 20,50 € komplekta vērtība katalogā 29,70 €

komplekta vērtība katalogā 22,50 € komplekta vērtība katalogā 34,20 € komplekta vērtība katalogā 41,00 € komplekta vērtība katalogā 55,10 €

Nr.15/2019  



JŪSU PĀRDOŠANAS

Klientiem, kuri iegādājas 

pie Jums matu krāsu 

“Zīda krāsojums”, 

“BOTANICA” vai “Krāsas 

maksimums”, piedāvājiet 

iepazīties ar Toņu karti 

(art. 8249, art. 8769 vai 

art. 18053). Precīzāk 

nosakot un izvēloties toni, 

Klients noteikti pie Jums 

atgriezīsies nākamajā 

kampaņā!

Svarīgs pārdošanas instruments ir 

produktu paraudziņi. Klientam tie dod 

iespēju precīzāk noteikt , kurš produkts 

ir viņam piemērots. Savukārt Jūs 

izskatīsieties profesionālāk, kā 

rezultātā  uzlabosies Jūsu pārdošanas 

apjomi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 

paraudziņi ir ne tikai parfimērijai un 

kosmētika, bet arī citiem produktiem.

Ja Klients veicis lielu pasūtījumu, iepakojiet to  

skaistā korporatīvajā dāvanu maisiņā. Šāda  

uzmanība Klientam būs īpaši patīkama un viņš, 

noteikti, atgriezīsies pie Jums!

Korporatīvie materiāli produktu  aprakstu 

brošūras, katalogi, informatīvās lapiņas 

palīdzēs Jums noorientēties plašajā 

produkcijas sortimentā un sniegs Jūsu 

Klientiem svarīgu un aktuālu informāciju.

PIEDĀVĀJUMI

Nr.15/2019 



faberlic.com vk.com/faberlicofficial ok.ru/faberlicrussia youtube.com/user/TVFaberlic facebook.com/FaberlicOfficial twitter.com/faberlicrussia instagram.com/faberlic.official

Katalogs Nr.15/2019

(14.10 –03.11.2019)

91035- angļu valodā (EUR/GBP)

95135 - latviešu valodā (EUR)

96115 - lietuviešu valodā (EUR)

93155 - igauņu valodā (EUR)

93945 - krievu valodā (EUR)

98135 - poļu valodā (PZL) 

92155 - čehu valodā (CZK)

99055 - rumāņu valodā (RON)

90135 - bulgāru valodā (BGN)

Katalogs Nr.16/2019

(04.11 –24.11.2019)

91036- angļu valodā (EUR/GBP)

95136 - latviešu valodā (EUR)

96116 - lietuviešu valodā (EUR)

93156 - igauņu valodā (EUR)

93946 - krievu valodā (EUR)

98136 - poļu valodā (PZL) 

92156 - čehu valodā (CZK)

99056 - rumāņu valodā (RON)

90136 - bulgāru valodā (BGN)


