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Mój wizerunek. Mój sukces.

O tym, jak ważny jest w życiu wizerunek, wiedzą wszystkie kobiety. I niemal 
wszystkie starają się wyglądać jak najpiękniej. Czy chcemy, czy nie, od tego jak 
wyglądamy zależy nasz sukces. A przynajmniej dobre samopoczucie. Dlatego 
z uwagą śledzimy wszystkie obowiązujące w wizażu trendy.

W tym sezonie na ustach dominować będą odcienie gorącej czerwieni.  
Po długim okresie królowania błyszczyków do łask wracają pomadki. 
Wzbogacone naturalnymi substancjami odżywczymi znakomicie pielęgnują 
i chronią usta. Cienie do powiek zaskoczą nas swoją lekkością i odważną 
kolorystyką. Barwne kreski na powiekach będą znakomicie kontrastowały 
z naturalną oprawą oczu. Paniom, które nie mogą rozstać się ze „smoky eye”, 
proponujemy oryginalne odcienie burgundowe. Ceniącym naturalność dora-
dzamy natomiast stonowane brązy, cieliste róże i iskrzące oranże. 

Czasem warto podążyć za modą i odrobinę poeksperymentować. Najważniej-
sze jest jednak stworzenie własnego stylu i wybór makijażu, w którym będzie-
my się najlepiej czuć i pięknie wyglądać. Jestem przekonana, że wśród licznych 
nowości każda z pań znajdzie kosmetyki, które ją zachwycą oryginalnymi 
kolorami, pielęgnacyjnym działaniem i łatwością aplikacji. Gorąco polecam 
również profesjonalne akcesoria sygnowane marką FM GROUP MAKE UP, 
dzięki którym wykonanie makijażu stanie się znacznie łatwiejsze.

Katarzyna Trawińska
FM GROUP Polska
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Hasło  „Mój wizerunek. Mój sukces” zostało stworzone przez Emilię Hamerlińską, 
Dystrybutorkę FM GROUP Polska.    

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca 

aż do wyczerpania zapasów albo do wprowadzenia nowego katalogu.
Katalog Produktów FM GROUP MAKE UP nr 2 obowiązuje od maja 2010 roku.

Katalogi i Plan Marketingowy są jedynymi zaakceptowanymi 
i wydanymi przez FM GROUP źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM GROUP. 
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SECOND SKIN FOUNDATION
Podkład

»» opalizujące pigmenty idealnie adaptują się  
 do naturalnej karnacji, doskonale odbijają światło  
 tuszując mankamenty cery i wyrównując jej koloryt

»» estry witaminy C stymulują produkcję kolagenu  
 i pomagają przywrócić skórze właściwą elastyczność

»» stopniowo uwalniane polimery absorbują  
 nadmiar sebum zapewniając efekt matowej skóry

»» substancje nawilżające, odżywiające i wygładzające  
 sprawiają, że cera wygląda świeżo

»» lekka formuła gwarantuje wyjątkowo przyjemną aplikację
»» zawiera antyoksydanty i filtry UV 
»» przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry
»» elegancka, szklana buteleczka z praktycznym  

 dozownikiem
»» pojemność: 30 ml
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Projektując podkład SECOND SKIN FOUNDATION 

wykorzystaliśmy proces mikronizacji pigmentów, czyli ich 

znacznego rozdrobnienia. Poddane mikronizacji pigmenty 

doskonale stapiają się ze skórą, wyrównują jej koloryt 

i zapewniają efekt niezrównanej gładkości. Zawierające je 

kosmetyki są łatwiejsze w aplikacji, nawet dla początkujących.

Zaawansowana 
technologia

w służbie pięknu
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FM | fl05

FM | fl06

FM | fl07 Poproś swojego Dystrybutora 
o próbkę fluidu.
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ADVANCED FOUNDATION 
Nowoczesny podkład
covering effect

»» zaawansowana formuła typu „woda w silikonie”
»» idealnie dobrany mix polimerów i pokrywanych  

 mikroskopijną otoczką silikonową pigmentów  
 zapewnia efekt doskonałego krycia

»» silikonowe cząsteczki pozostawiają uczucie  
 jedwabistej gładkości

»» domieszka substancji nawilżających i odżywiających skórę
»» łatwo się rozprowadza (bez efektu maski)
»» zawiera antyoksydanty oraz filtry UV
»» przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry
»» elegancka, szklana buteleczka  

 z praktycznym dozownikiem
»» pojemność: 30 ml
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NATUrAl BEIgE

gOlDEN SUN

Wybierz odpowiedni dla swojej cery odcień fluidu. Dobierz 

go tak, by równie idealnie współgrał z odcieniem skóry 

na Twojej szyi. Na odpowiednio wygładzoną i nawilżoną 

wcześniej skórę twarzy nałóż punktowo podkład na czoło, 

brodę, nos i policzki. Następnie rozsmaruj je poziomymi 

ruchami dokładnie na całej twarzy (kierując ruchy od środka 

na boki). Omiń delikatną skórę pod oczami. Pamiętaj  

o dokładnym roztarciu fluidu na linii włosów i żuchwy – jeśli 

trzeba, nanieś również odrobinę podkładu na szyję. Na końcu 

zbierz nadmiar fluidu, który zebrał się między brwiami.

Uzyskaj 
efekt 
doskonałego 
krycia

IVOry

BEIgE NUDE

Podkład doskonale 

sprawdza się zwłaszcza 

w przypadku  cery tłustej 

i mieszanej, ponieważ 

powleczone silikonem 

cząsteczki pigmentu są 

odporne na działanie potu 

i sebum.

FM | fl01

FM | fl02

FM | fl03

FM | fl04
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Poproś swojego Dystrybutora 
o próbkę fluidu.
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1650,00 PLN / 100 g

1650,00 PLN / 100 g

CEN
A: 36,30 PLN

 / 2,2 g

CENA: 36,30 PLN / 2,2 g

lIgHT CONCEAlEr 
Korektor rozświetlający
luminous effect

»» oparty na formule typu „woda  
 w silikonie”

»» rozpraszające światło pigmenty  
 rozświetlają skórę i sprawiają,  
 że twarz wygląda na wypoczętą 

»» lekka, kremowa konsystencja  
 sprawia, że korektor nie gromadzi  
 się z załamaniach delikatnej skóry  
 pod oczami 

»» dzięki wygodnemu pędzelkowi  
 precyzyjna aplikacja staje się  
 niezwykle prosta

»» waga: 2,2 g
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Delikatny korektor o kremowej konsystencji pięknie rozświetla 

spojrzenie i optycznie ujmuje lat, sprawiając,  

że twarz wygląda na świeżą i rozpromienioną. Dzieje się tak  

za sprawą odpowiednio dobranych pigmentów, które 

załamują i rozpraszają światło. Możesz go użyć zarówno  

do rozświetlenia spojrzenia, jak i do zamaskowania drobnych 

niedoskonałości.

Zapomnij oniedoskonałościachOlśniewaj
nieskazitelną cerą

Jeśli chcesz zatuszować 

np. cienie pod oczami, 

korektor stosuj zawsze przed 

nałożeniem podkładu. 

W przypadku, gdy dokonujesz 

drobnych końcowych korekt, 

stosuj korektor na podkład, ale 

przed użyciem pudru. 
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504,29 PLN / 100 g 393,75 PLN / 100 g
CENA: 31,50 PLN / 8 gCENA: 35,30 PLN / 7 g

Ambergolden Brown

MINERAL POWDER 
Mineralny puder
Bronzing effect 

»» idealnie dobrane pigmenty   
 przyciemniają koloryt cery, stwarzając  
 efekt naturalnej opalenizny 

»» pył perłowy subtelnie rozświetla cerę  
 i zapewnia równomierne wykończenie  
 makijażu 

»» jedwabista konsystencja 
»» prasowany
»» do wszystkich rodzajów skóry
»» puszek i lusterko w dwupoziomowej  

 kasetce
»» waga: 8 g

FM | p002

Poddaj się
słonecznym

pocałunkom

AmBEr

BAKED POWDER
Spiekany puder do ciała
sun-kissed effect

»» mineralne pigmenty odbijając światło  
 tuszują niedoskonałości oraz rozświetlają 
 twarz, dekolt i ramiona 

»» nadają ciału piękny, lekko złocisty odcień
»» olejki i wyciągi roślinne zapewniają skórze  

 właściwe nawilżenie   
»» puder można stosować na sucho  

 lub na mokro
»» świetnie się sprawdza także jako cień  

 do powiek i modelujący rysy twarzy róż;  
 warto nim musnąć także ręce i nogi 

»» spiekany
»» waga: 7 g

FM | p004

gOlDEN BrOwN

Olej	z	orzechów	
makadamia

doskonale zmiękcza 
skórę i wchłania 

nadmiar wilgoci.

Wyciąg	z	cebulek	
białej	lilii

posiada właściwości 
kojąco-zmiękczające.

Olej	z	nasion	
jojoby

zapewnia skórze 
optymalne 
nawilżenie 

i sprężystość.

Zaufaj naturze
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406,25 PLN / 100 g381,25 PLN / 100 g
CENA: 32,50 PLN / 8 g

opal

Romantyczny
BLASK
MINERAL POWDER 
Mineralny puder
illuminAting effect 

»» mikroskopijnej wielkości  
 opalizujący pył  
 perłowy sprawia,  
 że cera wygląda  
 promiennie i świeżo

»» rozpraszające światło pigmenty  
 ukrywają niedoskonałości cery

»» delikatna, satynowa  
 konsystencja

»» prasowany
»» do wszystkich rodzajów skóry
»» puszek i lusterko  

 w dwupoziomowej kasetce
»» waga: 8 g

FM | p003

OPAl

Perfekcyjny
MAT

MINERAL POWDER
Mineralny puder
mAttifying effect 

»» odpowiednia gradacja mikrocząsteczek 
 talku, miki i tlenku tytanu nadaje skórze  
 optycznie matowy efekt naturalnej cery

»» perfekcyjnie pokrywa drobne  
 niedoskonałości

»» lekka, atłasowa konsystencja
»» prasowany
»» do wszystkich rodzajów skóry
»» puszek i lusterko w dwupoziomowej  

 kasetce 
»» waga: 8 g

FM | p001

»» CENA: 30,50 PLN / 8 g

desert rose

WYBIERZ 
WYMARZONY 

EFEKT

DESErT rOSE
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1650,00 PLN / 100 g

BAKED BLUSH
Spiekany róż

»» duże zagęszczenie mikroskopijnych  
 drobinek perłowych gwarantuje  
 niezrównany połysk 

»» zawiera olej z orzechów makadamia  
 o właściwościach nawilżających  
 i zmiękczających

»» może być stosowany na sucho  
 i na mokro

»» fantastyczny także jako cień do powiek
»» spiekany
»» niezwykle wydajny
»» waga: 1,4 g

CEN
A

: 23,10
 PLN / 1,4 g

ŚWIEŻOŚCIĄ
ROZKWITAJ 

DElICIOUS PAPAyA BlOOmINg rOSE

Tworząc nową linię róży zdecydowaliśmy się na wykorzystanie technologii spiekania. Proces ten przypomina 

produkcję porcelany: masa jest najpierw formowana, a następnie wypiekana w wysokiej temperaturze. Pozwala to 

na uzyskanie produktu o zawartości nawet 90% pigmentów perłowych, dzięki czemu kolory są znacznie bardziej 

intensywne i połyskliwe. Dodatkową zaletą spiekania jest możliwość stosowania kosmetyków zarówno na mokro 

(kolory są wówczas żywsze i głębsze), jak i na sucho (otrzymamy bardziej pastelowe odcienie).

Prosto z pieca

FM | r003 FM | r004
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281,25 PLN / 100 g

281,25 PLN / 100 g

MINERAL BLUSH
Mineralny róż

»» efekt optycznie ożywionej cery
»» stworzony na bazie mikroskopijnej  

 wielkości minerałów
»» drobinki perłowe sprawiają, że kolor  

 jest migotliwy a cera nabiera blasku
»» idealny do modelowania konturów  

 twarzy i delikatnego wykończenia  
 makijażu 

»» prasowany
»» przeznaczony do każdego rodzaju skóry
»» waga: 8 g

FM | r002

MINERAL BLUSH 
Mineralny róż
Bronzing effect

»» efekt naturalnej opalenizny
»» subtelnie ociepla koloryt cery
»» stworzony na bazie  

 mikroskopijnej wielkości  
 minerałów

»» doskonale modeluje kształt  
 twarzy

»» prasowany
»» przeznaczony do każdego  

 rodzaju skóry
»» waga: 8 g

FM | r001

CENA: 22,50 PLN / 8 g

sun touch

CENA: 22,50 PLN / 8 g

Wymodeluj
RYSY TWARZY

coral

Róż nakładamy  
na sam środek 

policzków (podkreślamy 
regularność rysów).

Cieniujemy różem 
miejsce między nasadą 

włosów a brwiami 
i kładziemy lekkie smugi 

od skroni do kącików 
ust (dodajemy rysom 

wyrazistości). 

Róż kładziemy poniżej 
kości policzkowych, 

odrobinę na żuchwie 
i w kątach czoła 

(zmiękczamy rysy). 

Róż aplikujemy  
na czubek brody  

i na policzkach aż do 
skroni (sprawiamy, 
że twarz staje się 

delikatniejsza, a rysy 
bardziej subtelne).

twArz owAlnA twArz okrągłA twArz kwAdrAtowA twArz trójkątnA
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267,00 PLN / 100 g
CENA: 26,70 PLN / 10 g

MINERAL EYESHADOWS
Mineralne cienie do powiek

»» skomponowane na bazie specjalnie  
 wyselekcjonowanych składników  
 mineralnych

»» duża koncentracja pigmentów zapewnia  
 intensywny kolor

»» delikatny perłowy połysk pięknie rozświetla  
 spojrzenie 

»» w kasetce znajduje się paleta trzech  
 harmonijnie dopasowanych odcieni 

»» jedwabista konsystencja
»» prasowane
»» waga: 10 g
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intensywną barwą
oczyacieszN

FM | c001

FM | c003

FM | c002

FM | c004

Wypróbuj 
pędzelek i aplikator do cieni 

(s. 34-35)
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CEN
A

: 18,60
 PLN / 3 g

DUET PERŁOWO-MATOWY

DUET SATYNOWO-PÓŁMATOWY

VOlCANIC BrOwN
Oryginalne odcienie oranżu i brązu 

umożliwiają uzyskanie naturalnego efektu 
lekko roziskrzonego spojrzenia. 

Możesz je stosować razem 
z kredką do oczu Deep Maroon (s. 23).

FM | c008

BlUr BUrgUNDy
Elegancka burgundowo-różowa barwa 

idealnie nadaje się do stworzenia makijażu 
typu „smoky eye”. Pięknie podkreśla  

ją kredka do oczu Icy Amethyste (s. 22).
FM | c006

INKy NIgHT
Dopełniająca się granatowo-różowa 
tonacja pozwala uzyskać na powiece 
wrażenie świeżej i lekkiej mgiełki. 
Świetne efekty daje w połączeniu 
z kredką do oczu Dark Blue (s. 22).
FM | c005

SANDy EmErAlD
Kontrastowa szmaragdowo-piaskowa 
kolorystyka dynamizuje makijaż i optycznie 
ożywia spojrzenie. Doskonale współgra 
z kredką do oczu Malachite Green (s. 22).
FM | c007

DUO EYESHADOWS
Podwójne cienie do powiek 

»» ultradelikatne pigmenty powodują,  
 że cienie doskonale przylegają  
 do powieki, nie obsypują się  
 i nie osadzają w załamaniach skóry

»» w kasetce znajdują się dwa odcienie  
 w modnych zestawieniach  
 kolorystycznych

»» prasowane
»» waga: 3 g

BAW SIĘ 
KOLORAMI

620,00 PLN / 100 g
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mAlACHITE grEEN 
Intr ygująca malachitowa 
zieleń doskonale oż y wia 
spojr zenie i dodaje mu 
uroku.
FM | kr06

DArK BlUE  
Ciemny b łękit poz wala 
pr zemycić do codziennego 
make up’u nieco 
ek strawagancji.
FM | kr05

ICy AmETHyST 
Lekko oszroniony 
f iolet sprawia, że 
makijaż w ygląda  
i romant yc znie,  
i  awangardowo.
FM | kr07
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PODKREŚL 
KONTUR

AUTOMATIC EYE PENCIL   
Automatyczna kredka do oczu 
long-lAsting effect

»» precyzyjnie rysuje zarówno grube,  
 jak i cienkie linie

»» wzbogacona pielęgnującymi woskami  
 i lotnymi olejkami 

»» wodoodporna
»» nie rozmazuje się
»» automatycznie wysuwany  

 i chowany sztyft 
»» wygodna temperówka  

 u nasady kredki
»» waga: 0,31 g

CENA: 17,50 PLN / 0,31 g

DECADENCE BlACK
FM | kr01

DEEP mArOON
FM | kr02

STrONg grAPHITE 
FM | kr03

FrOzEN grAy
FM | kr04 
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A
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5645,16 PLN / 100 g
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NEW DIMENSION 
LASH MASCARA 
Tusz do rzęs

»» innowacyjna formuła oparta na czystym  
 ekstrakcie węglowym gwarantuje  
 rzęsom głęboki czarny kolor

»» specjalnie dobrane polimery  
 wzmacniają rzęsy, zapewniając efekt  
 subtelnego pogrubienia i wydłużenia 

»» olejki z łopianu, soi i nasion jojoby są  
 odpowiedzialne za optymalne  
 nawilżenie

»» naturalne woski owocowe  
 uelastyczniają rzęsy

»» lekka konsystencja nie obciąża  
 nadmiernie rzęs

»» odpowiednio dobrana szczoteczka 
 pozwala na perfekcyjną aplikację 
 tuszu, rozdziela rzęsy i zapobiega  
 powstawaniu grudek 

»» pojemność: 7 ml
FM | m001

NAJLEPIEJ 

SPRZEDAJĄCY SIĘ 

PRODUKT

katalogu nr 1!

CEN
A

: 23,20
 PLN / 7 ml

H
ypnotic Black

Wyczaruj 
zalotne
spojrzenie

Przechowuj 
eyeliner 

w pozycji 
poziomej!

LIQUID EYELINER  
Pł ynny eyeliner 
cAlligrApHic effect 

»» głęboka czerń uzyskana została  
 w oparciu o czysty ekstrakt  
 węglowy

»» posiada idealnie wyprofilowaną  
 końcówkę

»» kapilarny system dozowania  
 i doskonale dobrana konsystencja  
 ułatwiają perfekcyjną aplikację

»» długotrwały
»» wodoodporny
»» pojemność: 1,1 ml

FM | el01

CENA: 22,20 PLN / 1,1 ml

carbon Black

Kreskę eyelinerem maluj jedynie na górnej 

powiece, tuż nad linią rzęs. Zacznij od 

wewnętrznego kącika oka i prowadź 

eyeliner na zewnątrz. W zależności od tego, 

jaki efekt chcesz uzyskać, możesz kreskę 

zakończyć równo z linią rzęs lub pociągnąć 

ją ku górze (optycznie otworzysz oko). Staraj 

się namalować kreskę jednym płynnym 

pociągnięciem. Aby nie drżała Ci dłoń, 

oprzyj łokieć o coś twardego (np. stół),  

a nadgarstek o policzek. Maluj kreskę mając 

otwarte oko!

WERSjA dzIENNA
Piękny, subtelny efekt uzyskasz nakładając jedną 

warstwę tuszu na rzęsy dolnej i górnej powieki. 

Pamiętaj, by aplikować tusz równomiernie.  

Nie zapominaj o rzęsach znajdujących się  

w wewnętrznych i zewnętrznych kącikach (jeśli  

ich nie pomalujesz, optycznie zmniejszysz oko). 

WERSjA WIECzOROWA 
Przed nałożeniem tuszu lekko przypudruj rzęsy. 

Następnie użyj eyelinera – wykonana nim kreska 

optycznie zagęści rzęsy. Tusz nakładaj warstwami: 

odczekaj, aż jedna wyschnie, po czym aplikuj 

kolejną. Ostatnią warstwę nałóż jedynie  

na końcówki rzęs. Nie zapomnij o dolnej powiece. 

Maluj rzęsy mając zamknięte oko. dzięki temu 

uzyskasz naturalny efekt zalotnego podkręcenia.

To 
prostsze 
niż 
myśliszN

au
ka

 p
isa

ni
a

2018,18 PLN / 100 ml

331,43 PLN / 100 ml
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EXTRA RICH LIPSTICK 
Pomadka

»» zawarte w pomadce oligopeptydy  
 remodelują kształt ust nadając im  
 kuszący wygląd

»» bogata mieszanka wosków, olejków  
 i substancji odżywczo-nawilżających  
 zapewnia wargom odpowiednie 
 natłuszczenie, zapobiega ich pierzchnięciu  
 i pękaniu

»» doskonale dobrana kompozycja  
 pigmentów dokładnie kryje usta  
 zapewniając im oszałamiającą barwę 
 i zmysłowy połysk

»» zawiera antyoksydanty i filtry UV
»» do każdej pomadki dobierzesz  

 odpowiednią automatyczną konturówkę  
 (s. 28-29)

»» waga: 4 g 
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O POWABNYCH 
USTACH

SPEŁNIJ MARZENIE

Ho
t Red

Ponadczasowa. 

Zmysłowa. Stylowa. 

Gorąca czerwień. 

Musisz ją mieć.

Masło Shea 
sprawia, że usta są doskonale 
nawilżone, niezwykle miękkie  
i idealnie gładkie.

Wosk z liści wilczomleczu 
znakomicie wygładza, natłuszcza  
i nabłyszcza wargi.

Olej z pestek winogron 
to nieprzebrane bogactwo 
witaminy E, która opóźnia efekty 
starzenia.  

Olej z krokoszu barwierskiego 
posiada niezwykłe właściwości 
natłuszczające, wykorzystywane 
do pielęgnacji ust już  
w starożytności.

Olej sojowy 
zawiera nienasycone kwasy 
tłuszczowe, które pomagają 
skórze odbudować uszkodzoną 
warstwę ochronną.

Jedwab 
jest naturalnym źródłem 
borokrzemianów, pozwalających 
uzyskać efekt intensywnego 
nabłyszczenia ust.

CENA: 24,30 PLN / 4 g

Ze
natury

skarbca

FM
 | l
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1

FM
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2
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4

FM
 | l
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5

607,50 PLN / 100 g
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AUTOMATIC LIPLINER
Automatyczna konturówka 

»» z niezwykłą precyzją podkreśla kontur ust 
 uwypuklając ich naturalne piękno

»» zawiera intensywnie pielęgnujące woski 
»» wodoodporna
»» kolory idealnie dopasowane do odcieni  

 pomadek (s. 26-27)
»» automatycznie chowany i wyciągany sztyft
»» wbudowana temperówka
»» waga: 0,31 g

OdKRYj 
NIEOdPARTY
UROK PERFEKCjI

CENA: 17,50 PLN / 0,31 g

NATYCHMIASTOWA
KOREKTA

Namaluj kreskę na zewnątrz ust, 
tuż nad naturalną linią warg. 

Lekko rozmaż kontur do wnętrza 
ust, resztę wypełnij pomadką. Na 

koniec muśnij błyszczykiem środek 
dolnej i górnej wargi. Stosuj kolory 

jasne, połyskliwe.

Nałóż podkład i przypudruj usta. 
Poprowadź konturówkę wewnątrz 

ust, poniżej naturalnej linii warg. 
Wybieraj kolory ciemne, matowe. 

Węższą wargę powiększ optycznie 
malując kontur nad naturalną 

linią ust. Na szerszą wargę nałóż 
podkład, przypudruj i obrysuj 

jej wewnętrzną krawędź. Nałóż 
pomadkę, a węższą wargę lekko 

podkreśl błyszczykiem.

ustA zByt 
wąskie

ustA zByt 
szerokie

ustA 
Asymetryczne
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HOT rED

SUNrISE PINK
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FM | li06

PAlE FUCHSIA

FM | li07

SUNrISE PINK

FM | li10

SwEET lATTE 
FM | li09

AUSTrAlIAN SAND 
FM | li08

5645,16 PLN / 100 g

56
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,16
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N /
 10

0 g

CE
NA

: 17
,50

 PL
N /

 0,
31
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216,67 PLN / 100 ml

216,67 PLN / 100 ml

211,11 PLN / 100 ml

211,11 PLN / 100 ml

SPICY NUDE
LIP GLOSS
Bł yszczyk do ust  
plump lip effect

»» efekt subtelnie powiększonych ust
»» formuła pielęgnująca (oleje z winogron,  

 krokoszu barwierskiego i soi)
»» może być stosowany samodzielnie lub na  

 pomadkę (nałożony na pomadkę podkreśla jej  
 kolor oraz znacznie przedłuża jej trwałość)

»» idealny do makijażu typu „nude look”
»» zawiera filtry przeciwsłoneczne
»» wygodny aplikator
»» objętość: 9 ml 

FM | lip1

INNOCENT PINK
LIP GLOSS
Bł yszczyk do ust  
wet lip effect

»» efekt zmysłowo zwilżonych ust
»» opalizujący pył perłowy oraz refleksy  

 odbijające światło optycznie  
 wyrównują powierzchnię warg  
 i sprawiają, że usta intensywnie lśnią

»» formuła pielęgnująca  
 (oleje z winogron, krokoszu  
 barwierskiego i soi)

»» zawiera filtry przeciwsłoneczne
»» wygodny aplikator
»» objętość: 9 ml

FM | lip2

BĄdŹ 
SUBTELNĄ 

KUSICIELKĄ

POFLIRTUj  

z KRYSTALICzNYM 

POŁYSKIEM

Poczuj na 
ustach przyjemne 
mrowienie ZACHWYCAJ 

SOCZYSTĄ 
BARWĄ

LIP GLOSS 
Bł yszczyk do ust   

»» składniki pielęgnujące 
»» nienasycone kwasy tłuszczowe  

 NNKT zapobiegające  
 nadmiernemu  wysuszeniu warg 
 i przedwczesnemu starzeniu się  
 skóry wokół ust

»» filtry przeciwsłoneczne
»» wygodny aplikator
»» objętość: 9 ml

PlUm gOlD
Fascynujący śliwkowy 

kolor przetykany 
drobinkami złotego 

brokatu pięknie 
zaakcentuje 

i rozświetli usta.
FM | lip4SUBTlE r

OSE 

Elegancka barwa 

pomaga wydobyć 

naturalne piękno 

ust, subtelnie 

podkreślając ich kształt 

i zapewniając im 

delikatny połysk. 

FM | lip
3

Błyszczyk Spicy Nude zawiera substancję 

tonizująco-chłodzącą, stymulującą mikrokrążenie  

i poprawiającą ukrwienie warg.  

Po nałożeniu go na usta poczujesz

przyjemne mrowienie.

CEN
A

: 19,00
 PLN / 9 ml

CEN
A

: 19,50
 PLN / 9 ml

CEN
A

: 19,50
 PLN / 9 ml CENA: 19,00 PLN / 9 ml

30	 Produkty FM GROUP MAKE UP są oryginalnymi produktami FM GROUP World. 31



STARANNIE 
OCZYŚĆ 
CERĘ
MICELLAR LOTION
Pł yn micelarny do demakijażu

»» stworzony na bazie wody różanej otrzymywanej  
 z płatków róży stulistnej (Rosa centifolia)

»» dokładnie oczyszcza skórę twarzy i oczu
»» usuwa nawet wodoodporny makijaż 
»» pozostawia delikatny film lipidowy  

 (nie narusza warstwy hydrolipidowej naskórka)
»» zawarte w nim składniki łagodzą podrażnienia,  

 odświeżają i ujędrniają skórę
»» nadaje się do każdego rodzaju skóry, także suchej  

 i wrażliwej 
»» przeznaczony do codziennego stosowania
»» pojemność: 200 ml

FM | mi01

Micele zawierają NNKT i NMF.

NNKT, czyli niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe, są elementem tworzącym błony 
komórkowe. Korzystnie wpływają na przyswajanie 
witamin A i D,  przyspieszają regenerację naskórka 
i odbudowują jego płaszcz lipidowy, czyli warstwę 
ochronną. Zapobiegają starzeniu się skóry i sprawiają, 
że cera wygląda zdrowo.

NMF (Natural Moisturizing Factor) to naturalny 
czynnik nawilżający skórę. Jego obecność w płynie 
zabezpiecza skórę przed utratą wody i pozwala  
na szybkie uzupełnienie jej niedoborów. Dzięki temu 
cera dłużej pozostaje jędrna i świeża.

Micele są kulistymi cząstkami złożonymi z wielu związków 
chemicznych. dzięki swej amfifilowej budowie mogą łączyć się 

zarówno z wodą, jak i z tłuszczami, co umożliwia im wchłanianie 
różnego typu zanieczyszczeń i dogłębne oczyszczenie cery.

Pokochaj micele

Po użyciu płynu nie musisz już 

spłukiwać twarzy.  

Płyn z powodzeniem zastępuje 

łagodzący tonik i nawilżające 

mleczko do twarzy.

Czystość 
bez 

spłukiwania

CENA: 24,40 PLN / 200 ml
12,20 PLN / 100 ml

32	 Produkty FM GROUP MAKE UP są oryginalnymi produktami FM GROUP World. 33



MAKE UP BAG 
Kosmetyczka

»» wykonana z eleganckiej,  
 kremowo-złotej satyny  
 z czarnymi dodatkami

»» posiada wygodną rączkę
»» zamykana na zamek  

 błyskawiczny
»» bardzo starannie wykończona
»» wymiary: ok. 19 x 9,5 x 7 cm 

FM | g59

POWDER BRUSH
Pędzel do pudru

»» gruby pędzel o perfekcyjnie  
 wyprofilowanym, lekko  
 zaokrąglonym kształcie 

»» wykonany z miękkiego, przyjemnego  
 w dotyku syntetycznego włosia

»» nie absorbuje nadmiernej ilości produktu  
 i pozwala na jednolitą aplikację kosmetyków

»» muskając delikatnie twarz czystym pędzlem  
 zbierzesz nadmiar kosmetyków  
 nie uszkadzając makijażu

»» długość: 19 cm
FM | w001

EYESHADOW 
SPONGE
Aplikator do cieni 

»» wykonany z dobrze  
 wyprofilowanej gąbki  
 lateksowej

»» pozwala na perfekcyjne  
 nałożenie cieni na sucho  
 lub na mokro

»» świetnie rozciera cienie
»» długość: 16 cm

FM | w003
EYESHADOW BRUSH
Pędzelek do cieni

»» płasko zakończony
»» wykonany z miękkiego  

 syntetycznego włosia
»» ułatwia równomierne nałożenie cieni  

 do powiek
»» z jego pomocą można precyzyjnie  

 aplikować zarówno kosmetyki sypkie,  
 prasowane, jak i produkty o konsystencji 
 płynnej lub kremowej

»» znakomicie rozmazuje cienie pozwalając 
 na uzyskanie harmonijnych przejść  
 tonalnych pomiędzy poszczególnymi  
 barwami i uwodzicielskiego efektu  
 światłocieniowego

»» świetnie usuwa nadmiar kosmetyku,  
 bez uszkadzania makijażu

»» długość: 17 cm
FM | w002

ZESTAW

SKOMPLETUJ
PROFESJONALNY 

CEN
A

: 20,00
 PLN

CEN
A

: 13,00
 PLN

CEN
A

: 30,00
 PLN

CENA: 15,00 PLN
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Twój Dystrybutor

fm group polska Artur trawiński
NIP: 898-195-35-47
zakład główny: 
ul. Żmigrodzka 247 
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny: 
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała

sAlon sprzedAŻy:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. (71) 328 98 90 

dziAł zAmówieŃ:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała 
tel. (71) 327 00 00
tel. kom. +48 727 92 00 13 (14, 15, 16, 17, 18) 
fax (71) 327 00 53, (71) 327 00 54
e-mail: zamowienia@perfumy.fm

dziAł reklAmAcji:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała 
tel. (71) 327 00 23, (71) 327 00 24, (71) 327 00 25
tel. kom. +48 727 92 00 12
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
adres siedziby: 
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław 
adres korespondencyjny: 
ul. Wrocławska 2a, Szewce 
55-114 Wisznia Mała

Salon sprzedaży:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. kom. +48 727 901 638

Biuro Obsługi Klienta FM GROUP Mobile:
tel. +48 727 900 900
e-mail: bok@fmgroupmobile.pl
Automatyczne Biuro Obsługi Klienta: 
tel. +48 727 900 200
Poczta Głosowa: 
tel. +48 727 900 700

wypróbuj także inne produkty fm group:
•  perfumy i produkty perfumeryjne z katalogu produktów fm group
•  chemię gospodarczą z katalogu produktów fm group for Home
•  usługi telekomunikacyjne i produkty z nimi związane z katalogu produktów fm group mobile. 

Szczegółowe informacje uzyskasz:
www.fmgroupmobile.pl

ARTUR TRAWIńSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA WROCŁAWIA POD NR. 171159

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NIE POWIELAĆ. 
NAŚLADOWNICTWO NASZYCH ORYGINALNYCH PRODUKTÓW 

BĘDZIE UZNAWANE ZA AKT NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.
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