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Maisto Papildai | NUTRILITE
121.76€

DOUBLE X (62 DIENOMS)

Multivitaminai Double X, tai veiklus esminių vitaminų, mineralų, fitonutrientų ir koncent

65.94€

DOUBLE X (31 DIENAI)

Multivitaminai Double X, tai veiklus esminių vitaminų, mineralų, fitonutrientų ir koncent

26.33€

DAILY (60 TABL)

Vartojamas tik kartą per dieną, šis produktas aprūpina plačia pagrindinių vitaminų ir min

15.13€

DAILY (30 TABL)

Vartojamas tik kartą per dieną, šis produktas aprūpina plačia pagrindinių vitaminų ir min

33.77€

OMEGA-3 KOMPL. (90 KAPS)

Du aktyvūs Omega-3 komplekso komponentai yra EPR ir DHR. EPR ir DHR palaiko norma

26.38€

MULTIVITAMINAI (120 TABL)

Sukurtas ir vaikams, ir suaugusiesiems, ir aprūpina vitaminais, svarbiais mineralais ir be

23.58€

VITAMINAS C (100 TABL)

Sukurtas ir vaikams, ir suaugusiesiems. Kiekvienos tabletės sudėtyje yra 120 mg aukšči

13.75€

KALCIS SU MAGNIU (80 TABL)

Sukurtas ir vaikams, ir suaugusiesiems. Kalcis yra gyvybiškai svarbus suformuojant svei

16.85€

VITAMINAS B PLIUS (60 TABL)

Dvigubo poveikio maisto papildas suteikia optimalų kiekvieno B vitamino medžiagų išsis

35.56€

VAISIAI IR DARŽOVĖS (60 TABL)

Koncentruotų vaisių ir daržovių papildas yra pagamintas iš žaliosios arbatos, granatų, ap

24.44€

CAL MAG D PLIUS (180 TABL)

Kalcis reikalingas norint palaikyti normalią kaulų būklę. Magnis prisideda prie normalių k

13.57€

CAL MAG D PLIUS (90 TABL)

Kalcis reikalingas norint palaikyti normalią kaulų būklę. Magnis prisideda prie normalių k

18.20€

CINKO LAZDELĖS (30 VNT)

Cinkas prisideda prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo ir normalios odos, pla

11.17€

MAGNIO LAZDELĖS (30 VNT)

Dirbate, sportuojate ar ilsitės, magnis padeda normaliam raumenų ir nervų funkcionavim

47.71€

VITAMINAS C PLIUS (180 TABL)

Veiksmingas papildas, sukurtas organizmą lėtai aprūpinti pastoviu vitamino C kiekiu ir p

19.94€

VITAMINAS C PLIUS (60 TABL)

Veiksmingas papildas, sukurtas organizmą lėtai aprūpinti pastoviu vitamino C kiekiu ir p

13.05€

GELEŽIS (100 TABL)

Kramtoma geležis suteikia geležies iš organizme lengvai absorbuojamo geležies fumara

13.15€

GELEŽIS SU FOLIU (120 TABL)

Aprūpina geležimi iš dviejų šaltinių kartu su folio rūgštimi. Pasidėjęs poreikis atsiranda n

39.86€

MĖLYNĖS, LIUTEINAS, A (62 TABL) Ypatinga mėlynių, liuteino ir vitamino A kombinacija padeda išsaugoti sveikas akis bet k

21.82€

ČESNAKAI (120 TABL)

Česnakas prisideda prie normalios imuniteto funkcijos, atsparumo laikinam stresui ir šir

42.08€

KOENZIMAS Q10 (60 KAPS)

Kofermentas Q10 yra riebaluose tirpi, į vitaminus panaši medžiaga, esanti beveik kiekvi

63.07€

SAW PALMETTO (100 KAPS)

Sukurta vyrams, aprūpina sabalpalmių ir dilgėlių šaknų ekstraktais. Sabalpalmė gali sus

33.99€

MAISTINĖS SKAIDULOS (30 VNT)

Tirpus trijų natūralių augalinių šaltinių skaidulų mišinys. Beskoniai, lengvai maišomi milt

21.43€

MAISTINĖS SKAIDULOS (30 TABL)

Tabletėse skaidulos iš 13 skirtingų žaliavų. Fruktooligosacharidai ir skaidulos iš akacijų,

38.28€

AUGALINIAI PROTEINAI (450 G.)

Organizmas nekaupia baltymų pertekliaus, todėl kasdienis baltymų vartojimas aprūpina

19.34€

PLAUKAMS ODAI NAGAMS (90T)

Sudėtyje yra biotino, vitamino C ir kolageno. Biotinas prisideda prie plaukų būklės palaik

26.40€

LECITINAS E (110 TABL)

Vitamino E (natūralios kilmės) ir lecitino derinys. Antioksidantas vitaminas E padeda sau

25.96€

MULTIKAROTINAS (90 TABL)

Karotinoidų mišinyje yra beta karotino, alfa karotino ir liuteino. Tai specialus kompleksa

72.13€

CLA 500 (180 KAPS)

CLA yra svarbi konjuguota riebalų rūgštis, natūraliai susidaranti mėsoje ir pieno produkt

25.20€

GLIUKOZAMINAS (150 TABL)

Gliukozaminas yra natūrali medžiaga, gaunama iš krevečių, o bosvelija (tradicinė Indijos

35.77€

SVORIO REGULIATORIUS (30 VNT) Padeda kontroliuoti svorį ir kovoti su noru persivalgyti. Padeda kontroliuoti porcijų dydį

5.42€

DĖŽUTĖ VITAMINAMS SUSIDĖTI

Labai patogi dėžutė su skirtingais skyreliais vitaminams, kad galėtumėte susidėti vitam

Grožis iš vidaus | TRUVIVITY
65.11€

GROŽIO PAPILDAS (30 D.)

Maisto papildas aprūpina maistinėmis medžiagomis, kurios padeda sumažinti odos patir

35.71€

GROŽIO GĖRIMAS (30 D.)

Skanus greipfrutų skonio geriamasis maisto papildas, kurio sudėtyje yra gaivus maistini

90.73€

GROŽIO RINKINYS (30 D.)

NUTRILITE Truvivity - novatoriškas nutrikosmetikos prekės ženklas ir didelis atradimas o

Svorio kontrolė | bodykey
35.77€
8.45€

SVORIO REGULIATORIUS (30 VNT) Padeda kontroliuoti svorį ir kovoti su noru persivalgyti. Padeda kontroliuoti porcijų dydį
ARBATA ŽOLELIŲ (25 VNT)

Tai neturinti kalorijų ir skani arbata – pagardinta citrinžolėmis, žaliąja arbata bei dilgėlėm

45.36€

BATONĖLIAI SU JUODU ŠOKOLADU Tobulas pakaitalas Jūsų 1-2 įprastiems patiekalams. Praturtinti 13 vitaminų ir 11 minera

45.36€

BATONĖLIAI SU TROPINIAIS VAISIAI Tobulas pakaitalas Jūsų 1-2 įprastiems patiekalams. Praturtinti 13 vitaminų ir 11 minera

44.25€

VANILINIS KOKTEILIS

Šis patiekalas suteikia Jums subalansuotą makroelementų kiekį greitu ir skaniu būdu! Su

44.25€

ŠOKOLADINIS KOKTEILIS

Šis patiekalas suteikia Jums subalansuotą makroelementų kiekį greitu ir skaniu būdu! Su

44.25€

VANILINIS KOKTEILIS (-RIEB.)

Kokteilis su sumažintu riebalų kiekiu padės vykdyti individualizuotą svorio metimo progr
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44.25€

ŠOKOLADINIS KOKTEILIS (-RIEB.)

Kokteilis su sumažintu riebalų kiekiu padės vykdyti individualizuotą svorio metimo progr

44.25€

VANILINIS KOKTEILIS (-ANGL.)

Kokteilis su sumažintu angliavandenių kiekiu padės vykdyti individualią svorio metimo p

44.25€

ŠOKOLADINIS KOKTEILIS (-ANGL.) Kokteilis su sumažintu angliavandenių kiekiu padės vykdyti individualią svorio metimo p

Aktyviam gyvenimui | XS
11.17€

MAGNIO LAZDELĖS (30 VNT)

Dirbate, sportuojate ar ilsitės, magnis padeda normaliam raumenų ir nervų funkcionavim

20.91€

ELEKTROLITŲ GĖRIMAS (15 VNT)

Tobulas elektrolitų atstatymas treniruotės metu. Gėrimas akimirksniu suteikia atgaivą fi

34.28€

CITRINŲ GĖRIMAS (15 VNT)

Suteikia energijos šaltinį naudodamas specialų trigubos energijos mišinį prieš treniruotė

61.11€

BALTYMŲ MILTEL. (17,5 PORCIJŲ)

Hidrolizuoti Išrūgų Baltymų Milteliai suteikia praturtintą ir galingą baltymų dozę, kad ska

34.45€

BALTYMŲ BATONĖLIAI (12 VNT)

Šokolado skonio baltymų Batonėliai skatina raumenų augimą ir jų palaikymą patogia for

34.45€

BALTYMŲ BATONĖLIAI (12 VNT)

Karamelinės vanilės skonio baltymų Batonėliai skatina raumenų augimą ir jų palaikymą

20.85€

XS GRAPEFRUIT BLAST (12 VNT)

Šio išskirtinio, gaivinančio rožinio greipfruto skonio gėrimas, kaip ir visi XS gėrimai, pasi

20.85€

XS TROPICAL BLAST (12 VNT)

B grupės vitaminai, kofeinas ir taurinas su skonį suteikiančiu augalinės kilmės kinišku že

21.99€

XS MANGO PASSION (12 VNT)

XS Juiced Power Drink Mango Passion Blast yra gaivusis gėrimas, kurio sudėtyje yra kofe

20.85€

XS ORANGE KUMQUAT (12 VNT)

Gaiviame apelsinų ir kinkanų skonio gėrime yra mažas kalorijų kiekis, daug B vitamino i

21.99€

XS DRAGON FRUIT (12 VNT)

Gaivusis gėrimas su kofeinu, kuriame gausu vitaminų, taurino ir yra 25 % vaisių sulčių (

20.85€

XS ELECTRIC LEMON (12 VNT)

B grupės vitaminai, kofeinas ir taurinas su skonį suteikiančiu augalinės kilmės kinišku že

Kava, arbata, gėrimai
23.03€

KAVA ESPRESSO (4 X 250 G)

Subtilaus skonio kava. Galima gerti juodą, galima jos pagrindu paruošti kavą „Capuccino

24.45€

KAVOS PUPELĖS (4 X 250 G)

Aukščiausios kokybės arabikos pupelės gaunamos iš labiausiai žinomų kavos auginimo

25.43€

KAVA TIRPI (4 X 100G)

Gilaus aromato kava, kuri patiks net išrankiausiems smaguriams. Džiovinta tradiciniu ša

13.41€

ARBATA JUODA (4 X 25 VNT)

Auginama ir gaminama kalnuoto Indijos Darjeelingo regione. Pasižymi unikaliu natūraliu

ARBATA ŽOLELIŲ (25 VNT)

Tai neturinti kalorijų ir skani arbata – pagardinta citrinžolėmis, žaliąja arbata bei dilgėlėm

20.91€

8.45€

ELEKTROLITŲ GĖRIMAS (15 VNT)

Tobulas elektrolitų atstatymas treniruotės metu. Gėrimas akimirksniu suteikia atgaivą fi

34.28€

CITRINŲ GĖRIMAS (15 VNT)

Suteikia energijos šaltinį naudodamas specialų trigubos energijos mišinį prieš treniruotė

20.85€

XS GRAPEFRUIT BLAST (12 VNT)

Šio išskirtinio, gaivinančio rožinio greipfruto skonio gėrimas, kaip ir visi XS gėrimai, pasi

20.85€

XS TROPICAL BLAST (12 VNT)

B grupės vitaminai, kofeinas ir taurinas su skonį suteikiančiu augalinės kilmės kinišku že

21.99€

XS MANGO PASSION (12 VNT)

XS Juiced Power Drink Mango Passion Blast yra gaivusis gėrimas, kurio sudėtyje yra kofe

20.85€

XS ORANGE KUMQUAT (12 VNT)

Gaiviame apelsinų ir kinkanų skonio gėrime yra mažas kalorijų kiekis, daug B vitamino i

21.99€

XS DRAGON FRUIT (12 VNT)

Gaivusis gėrimas su kofeinu, kuriame gausu vitaminų, taurino ir yra 25 % vaisių sulčių (

20.85€

XS ELECTRIC LEMON (12 VNT)

B grupės vitaminai, kofeinas ir taurinas su skonį suteikiančiu augalinės kilmės kinišku že

Indų priežiūra | DISH DROPS
7.21€

INDŲ PLOVIKLIS (1 L)

Koncentruotas indų ploviklis yra gaivaus, citrusinio kvapo. Plaunant indus saugo rankų o

6.22€

ŠVEISTUKAI (4 VNT)

Nerūdijančio plieno šveistukai kiekvienai virtuvei. Universalūs ir ypač tvirti, šalina pridži

16.87€

INDAPLOVIŲ TABL. (60 TABL.)

Labai veiksmingos tabletės indaplovėms. Pakuotė ištirpsta vandenyje. Didesnis efektyvu

14.63€

INDAPLOVIŲ MILT. (1,4 KG)

Be fosfatų. Aktyvioji deguonis bei natūralios kilmės fermentai lengvai įveikia riebalus ir

1.46€

BUTELIS SU ANTGALIU (1 VNT)

Turi dangtelį su patogiu dozatoriumi, kuris neleidžia išsilieti skysčiui. telpa 500 ml valym

1.75€

DOZATORIUS AMWAY (1 VNT)

Spyruoklinis mechanizmas kruopščiai atmatuoja 3 ml dozę. Labai palengvina pasirinktų

Skalbimo priemonės | SA8
12.32€

VISŲ RŪŠIŲ BALIKLIS (1 KG)

Sudėtyje esantis deguonis padidina efektyvumą, pašalina dėmes, balina baltus audinius

18.02€

SKYSTIS TAMSIEMS (1 L)

Švelnus, idealiai tinka juodiems ir tamsiems audiniams. Dėl specialių priedų drabužiai ilg

DĖMIŲ VALYMO PURŠK. (400 ML)

Rekomenduojama naudoti šalinant nešvarumus nuo apykaklių ir rankogalių. Veiksminga

16.64€

SKYSTIS KŪDIKIŲ DRABUŽ. (1 L)

Sukurtas kūdikiams koncentruotas skalbimo skystis, suteikiantis minkštumo efektą, puik

56.71€

SKYSTAS SKALBIKLIS (4 L)

Veikia ypatingai efektyviai, skalbiant visus šiuolaikinius audinius, tinka skalbti žemos te

24.79€

SKYSTAS SKALBIKLIS (1,5 L)

Veikia ypatingai efektyviai, skalbiant visus šiuolaikinius audinius, tinka skalbti žemos te

30.19€

VISIEMS AUDINIAMS (3 KG)

Sudėtyje esančių biologiškai skaidžių skalbimo sudedamųjų dalių, o taip pat dėl aktyvau

26.66€

SPALVOTIEMS AUDINIAMS (3 KG)

Sudėtyje esantis veiksmingas polimeras (Kopolimerasvinilpirolidonas/vinilimidazolas) ap

30.69€

VAIKŲ DRABUŽIAMS (3 KG)

Išsaugo jauną, jautrią odą. Saugiai pašalina dėmes, nepalieka dirginančių nuosėdų. Išba

14.21€

MIRKYMO MILTELIAI (1 KG)

Stiprūs mirkymo milteliai didina skalbimo efektyvumą dėl trijų natūralių enzimų komple

9.45€
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11.66€

ŠVELNIEMS AUDINIAMS (1 L)

Skalbti švelnius audinius (šilkas, vilna ir sintetinės medžiagos). Švelniai veikianti formulė

11.06€

VISIEMS AUDINIAMS (1 KG)

Sudėtyje esančių biologiškai skaidžių skalbimo sudedamųjų dalių, o taip pat dėl aktyvau

8.21€

MINKŠTIKLIS GARDEN (1 L)

Grąžina audiniams minkštumą, pasižymi antistatinėmis savybėmis ir sumažina audinių t

8.21€

MINKŠTIKLIS ALPINE (1 L)

Grąžina audiniams minkštumą, pasižymi antistatinėmis savybėmis ir sumažina audinių t

4.39€

DOZATORIUS SA8 (1 VNT)

Solidus dozatorius su spyruoklės mechanizmu, tinkantis 1,5 litro talpos arba 4 litrų talpo

8.58€

DĖŽUTĖ MILTELIAMS (1 VNT)

Dėžutės puikiai tinka skalbimo milteliams laikyti, todėl jie ilgiau išlaiko šviežumą. Dėžut

1.42€

UŽSUKAMAS KAMŠTELIS (1 VNT)

Daugkartinis užsukamas kamštelio tipo dozatorius. Naudoti su 1 ir 4 litrų talpos buteliais

1.10€

INDELIS MILTELIAMS (1 VNT)

Įdėkite jį tarp skalbimui paruoštų skalbinių, tokiu būdu skalbiniai turės tiesioginę prieigą

Paviršiaus priežiūra | AMWAY HOME
7.16€
15.03€

UNIVERSALUS VALIKLIS L.O.C. (1 L)Susidoros su bet kokiu purvu, nešvarumais, nuosėdomis ir apnašomis nepalikdamas bra
L.O.C. SERVETĖLES (4 X 24 VNT)

Puikiai tinka greitam tvarkymuisi ar greitai pagalbai susitepus. Servetėlės sumirkytos un

5.32€

BENDRO NAUDOJIMO (500 ML)

Stipraus poveikio švelni kreminė emulsija pašalina nešvarumus ir blizgina paviršius, jų n

4.07€

METALO PASTA (200 ML)

Grąžina natūralią metalo paviršių išvaizdą ir spindesį. Dvigubo poveikio formulė sukurta

5.87€

TUALETŲ VALIKLIS (750 ML)

Efektyviai ir greitai šalina akmenis ir panaikina nemalonius kvapus bei sunkiai įveikiama

5.25€

VIRTUVEI (500 ML)

Labai veiksmingas, koncentruotas. Sudėtyje yra natūralios kilmės komponentų, kurie be

5.25€

VONIOS KAMBARIUI (500 ML)

Lengvai pašalina kieto vandens apnašas ir akmenis. Ant paviršiaus nelieka nešvarumų.

3.86€

LANGAMS (500 ML)

Ypač veiksmingas stiklo paviršių valymo skystis. Natūrali formulė įveikia riebalus ir nešv

8.09€

PUTOS LANGAMS (500 ML)

Skirtas langams, stiklo paviršiams ir veidrodžiams valyti. Aktyvus amoniakas ir greitai iš

6.58€

ORKAITĖS VALYMO ŽELE (500 ML) Sudėtyje nėra šveičiamųjų komponentų. Pakanka geliu padengti orkaitės sieneles ir pali

6.85€

ORO GAIVIKLIS (150 ML)

Vos vieną kartą papurškus stipriai veikianti dezodoruojanti medžiaga neutralizuoja nem

7.77€

STIPRUS IR UNIVERSALUS (1 L)

ZOOM stiprus ir universalus preparatas, susidoroja su dauguma sunkiai įveikiamų dėmių

2.04€

BUTELIS SU PURKŠTUVU (1 VNT)

Antgalį galima nustatyti į padėtį „purkšti“, „putos“ arba „išjungti“, atsižvelgiant į poreik

1.46€

BUTELIS SU ANTGALIU (1 VNT)

Turi dangtelį su patogiu dozatoriumi, kuris neleidžia išsilieti skysčiui. telpa 500 ml valym

1.75€

DOZATORIUS AMWAY (1 VNT)

Spyruoklinis mechanizmas kruopščiai atmatuoja 3 ml dozę. Labai palengvina pasirinktų

1.42€

UŽSUKAMAS KAMŠTELIS (1 VNT)

Daugkartinis užsukamas kamštelio tipo dozatorius. Naudoti su 1 ir 4 litrų talpos buteliais

Virtuvės reikmenys | iCook
398.72€

7 SLUOKSNIŲ WOK

“Wok” – tai integruota sistema, padedanti gaminti sveiką maistą nedideliame drėgmės

271.14€

3 NEPRISVYLANČIOS KEPTUVĖS

Sustiprinta neprisvylančios dangos konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą, padeda išveng

VIRTUVĖS ŽIRKLĖS

Gliaudo riešutus, atidaro butelius, stiklainius, karpo mėsą, kaulus ir popierių, veikia kaip

VIRTUVĖS PEILIAI (5 VNT)

Peilio kontrolę ir stabilumą užtikrina išlenkta viršutinė ir specialiai profiliuota apatinė ran

1350.49€

ŠEIMYNINIS KOMPL. (27 VNT)

Visai šeimai. Naudodamiesi šiuo rinkiniu galėsite patenkinti visas savo kulinarines ambic

949.23€

ŠEIMYNINIS KOMPL. (17 VNT)

Rinkinys susideda iš dviejų komplektų – indų komplekto pradedantiesiems ir pagrindinio

623.05€

VIDUTINIS KOMPL. (10 VNT)

Viskas, ko reikia gaminti maistui. Integruota kelių aukštų virimo sistema su vandens žie

574.92€

PRADEDANTIEMS KOMPL. (7 VNT) Puikiai tinka pradedantiesiems susipažinti su VITALOK™ virimo metodu. Idealus gaminti

423.39€

PRADINIS KOMPL. (10 VNT)

Idealus rinkinys kasdien gaminti maistą ir jį laikyti.

GALĄSTUVAS

Padeda ilgiau išlaikyti iCook peilių ir žirklių aštrumą. Dėl specialaus pagrindo galandant

1 NEPRISVYLANTI KEPTUVĖ

iCook prekės ženklas – tai aukščiausios kokybės produktai su DURAMIC ™ neprisvylanči

47.92€
311.13€

30.20€
108.44€

Vandens valymo sistema | eSpring
878.87€

VANDENS VALYMO SISTEMA

Sumažina daugiau nei 160 teršalų rūšių, įskaitant daugiau kaip 145 teršalų, turinčių pot

878.87€

VANDENS VALYMO SISTEMA

Sumažina daugiau nei 160 teršalų rūšių, įskaitant daugiau kaip 145 teršalų, turinčių pot

87.80€

PRATĘSTA GARANTIJA (5 M)

Galima įsigyti eSpring vandens valymo sistemą su prailginta 5 metų garantija, kad tikra

204.24€

KEIČIAMAS FILTRAS (1 VNT)

Sumažina daugiau nei 160 teršalų rūšių, įskaitant daugiau kaip 145 teršalų, turinčių pot

Burnos higiena | GLISTER
5.89€

DANTŲ PASTA (150 ML)

Pastos su fluoru sudėtyje eantys specialūs komponentai valo dantis, blizgina ir šalina dė

DANTŲ ŠEPETĖLIAI (4 VNT)

Patogus, veiksmingai valantis universalus dantų šepetėlis. Su siaura galvute, švelniais ir

3.59€

DANTŲ PASTA VAIKAMS (65 ML)

Daugiafunkcinė fluorido braškių skonio dantų pasta su REMINACT saugiai ir švelniai valo

8.96€

ŠEPETĖLIAI VAIKAMS (4 VNT)

Glister™ vaikiškas burnos higienos dantų šepetėliai padaro dantų valymą smagiu ir pad

2.65€

DANTŲ PASTA MAŽA (50 ML)

Glister su fluoru sudėtyje eantys specialūs komponentai valo dantis, blizgina ir šalina dė

10.75€
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4.72€
10.41€
4.00€

GAIVINAMASIS BURNOS PURŠK.

Purškalas yra gaivaus, mėtų kvapo, kuris ilgam laikui burnai suteikia gaivų kvapą. Puršk

SKALAVIMO SKYSČIO KONCENTR.

Glister koncentruotas mėtinis burnos skalavimo skystis, skirtas išvengti dantų apnašų, –

TARPDANČIŲ SIŪLAS (30 M)

Efektyviai pašalina apnašas ir nuosėdas iš tarpdančių. Pagamintas iš plono neplyštančio

Kūno priežiūra | G&H
5.85€
12.21€

SKYSTAS MUILAS (250 ML)

Skystas rankų muilas su koncentruota formule giliai išvalo rankas, pašalina nešvarumus

RANKŲ KREMAS (3 X 30ML)

Atkuriantis ir maitinantis rankų kremas su unikaliu lipidų deriniu, kuris drėkina odą 24 v

7.12€

RUTULINIS DEZODORANTAS ANTIP.„Gryno“ kvapo, greitai džiūnantis dezodorantas ir antiperspirantas užtikrina iki 48 valan

7.81€

KŪNO PRAUSIKLIS (400 ML)

Švelnus, tačiau veiksmingas kūno prausiklis valo, drėkina ir maitina odą. Kreminė, perla

KŪNO LOSJONAS (400 ML)

Turtingas kreminis kūno losjonas atpalaiduoja ir nuramina odą, suteikdamas jai papildom

7.88€

PURŠKIAMAS DEZODORANTAS

Purškiamas dezodorantas užtikrina 24 valandų apsaugą nuo nemalonaus kvapo nedirgin

7.81€

KŪNO PRAUSIKLIS-GELIS (400 ML) Itin švelnus, bemuilis kūno valiklis atgaivina, nuramina ir lengvai sudrėkina odą, todėl ji

11.88€

11.88€

KŪNO PIENELIS (400 ML)

Lengvos konsistencijos greitai įsigeriantis kūno pienelis drėkina odą iki 24 val. Sukuria u

16.63€

MUILAS (6 X 150 G)

Išskirtinė nemalonaus kvapo neutralizavimo technologija kovoja su nemaloniu kūno kva

ŠVELNUS MUILAS (3 VNT)

Veido muilas puikiai pašalina nešvarumus. Oda tampa gaivi ir sudrėkinta. Specialaus su

26.11€

9.03€

PAPILDYMAS MUILUI (1.6 L)

Papildymas. Skystas rankų muilas su koncentruota formule giliai išvalo rankas, pašalina

26.45€

PAPILDYMAS PRAUSIKLIUI (1.6 L)

Papildymas. Švelnus, veiksmingas prausiklis valo, drėkina ir maitina odą. Kreminė, perla

26.45€

PAPILDYMAS GELIUI (1.6 L)

Papildymas. Švelnus, bemuilis kūno valiklis atgaivina, nuramina ir lengvai sudrėkina odą

Plaukų priežiūra | SATINIQUE
9.80€

DRĖKINANTIS ŠAMP. (280 ML)

Puikiai tinka pavargusiems, išsausėjusiems ir sunkiai tvarkomiems plaukams, kad jie tap

10.39€

DRĖKINANTIS KOND. (280 ML)

Puikiai tinka pavargusiems, išsausėjusiems ir sunkiai tvarkomiems plaukams, kad jie tap

21.47€

DRĖKINANTIS ŠAMP. (750 ML)

Puikiai tinka pavargusiems, išsausėjusiems ir sunkiai tvarkomiems plaukams, kad jie tap

23.19€

ATGAIVINANTI KAUKĖ (240 ML)

Stiprinantis gydymas plaukų regeneravimui, kondicionavimui prieš formavimą; giluminis

11.29€

DAŽYTIEMS ŠAMP. (280 ML)

Pavargę plaukai yra atgaivinami. Spalva išlieka ryški ilgesnį laiką. SANTINIQUE priemoni

11.99€

DAŽYTIEMS KOND. (280 ML)

Pavargę plaukai yra atgaivinami. Spalva išlieka ryški ilgesnį laiką. SANTINIQUE priemoni

APIMČIAI DIDINT ŠAMP. (280)

Šampūno ir kondicionieriaus sistema švelniai valo ir suteikia apimtiems neapsunkindam

10.39€

APIMČIAI DIDINT KOND. (280 ML)

Šampūno ir kondicionieriaus sistema švelniai valo ir suteikia apimtiems neapsunkindam

11.29€

NUO PLEISKANŲ ŠAMP. (280 ML)

Šampūnas padeda sumažinti pleiskanojimą ir drėkina galvos odą. Puikiai tinka bet kokio

11.29€

2IN1 ŠAMP. + KOND. (280 ML)

Švelnus šampūnas ir subalansuotas kondicionierius maitina, kad plaukai atrodytų sveike

25.33€

2IN1 ŠAMP. + KOND. (750 ML)

Švelnus šampūnas ir subalansuotas kondicionierius maitina, kad plaukai atrodytų sveike

11.29€

NUO SLINKIMO ŠAMP. (280 ML)

Idealiai tinka siekiant sumažinti silpnų, plonų ar retėjančių plaukų lūžinėjimą, o taip pat

11.99€

NUO SLINKIMO KOND. (280 ML)

Idealiai tinka siekiant sumažinti silpnų, plonų ar retėjančių plaukų lūžinėjimą, o taip pat

42.20€

TONIKAS NUO SLINKIMO (80 ML)

Nenuskalaujamas. Drėkina, subalansuoja odą, plaukai atrodo pilnesni, storesni. Atgaivin

18.04€

DVIGUBA APSAUGA (100 ML)

Specialiai sukurtas dažytiems plaukams, šis skaidrus purškiklis saugo plaukus nuo UV sp

16.16€

ALIEJINIS SERUMAS (100 ML)

Aliejinis plaukų serumas suteikia šilkinio paklusnumo kiekvienai sruogai ir viliojančio spi

15.07€

9.80€

MATINIS VAŠKAS (50 ML)

Matinis formavimo vaškas suteikia vidutinę, natūraliai atrodančią fiksaciją ir leidžia leng

8.35€

PUTOS APIMČIAI DIDINTI (150ML)

Plaukų formavimo putos suteikia plaukams apimties ir elastingumo bei užtikrina ilgalaik

8.32€

PLAUKŲ LAKAS (250 ML)

Smulkia dulksna purškiamas ilgalaikio poveikio plaukų lakas. Poveikis visą dieną. Baigia

Vyrų odos priežiūra | HYMM
10.56€

PUTOJANTIS GELIS (200 ML)

Putojantis skutimosi gelis buvo sukurtas siekiant,kad skutimasis būtų malonus nuo prad

12.32€

5 AŠMENŲ SKUSTUVAS (1 VNT)

Aukštos kokybės 5 ašmenų skustuvas prisitaiko prie kiekvieno veido kontūro, maloni gu

VEIDO PRAUSIKLIS (150 ML)

Šis kasdienis putojantis energijos suteikiantis veido prausiklis su švelnia formule atgaivi

12.87€

8.88€

PO SKUTIMOSI (100 ML)

Balzamas po skutimosi rytinį skutimąsi paverčia maloniu ritualu. Speciali formulė, papild

29.22€

VYR. HYMM AQUA (50 ML)

Šiuolaikiška kompozicija, įkvėpta vandenyno, gamtos paprastumo ir tikrojo vyriškumo. K

6.36€

PLAUKŲ, KŪNO ŠAMP. (250 ML)

2 viename plaukų ir kūno šampūnas yra naudojamas viso kūno – nuo galvos iki kojų – pr

7.15€

SKUTIMOSI GELIS (150 ML)

Permatomos tekstūros skutimosi gelis tinka puikios formos barzdai, švariam skutimuisi.

10.28€

KEIČIAMI PEILIUKAI (4 VNT)

Puikiai nuskuta ir gerai slysta oda. Didelė apsauginė juosta švelniai patempia odą, ją pa

DEZODORANTAS (100 ML)

Rutulinis dezodorantas suteiks saugumo jausmą visą dieną. Sudėtyje yra šalavijų lapų e

8.40€
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Kvepalai vyrams ir moterims
29.22€

VYR. HYMM AQUA (50 ML)

Šiuolaikiška kompozicija, įkvėpta vandenyno, gamtos paprastumo ir tikrojo vyriškumo. K

26.72€

VYR. OPPORTUNE PREM. (50 ML)

Opportune Premium - išskirtinis tualetinis vanduo, sukurtas šiuolaikiniam vyrui. Ilgai išl

23.58€

VYR. OPPORTUNE SPORT (50 ML)

Dinamiškas, suteikiantis energijos aromatas, sudėtyje yra citrusinių vaisių, praturtintų ju

56.89€

MOT. FLORA CHIC (50 ML)

Patraukia dėmesį citrusinėmis prancūzų Klementinos natomis ir prabangios Bulgariškos

27.34€

MOT. ANTICIPATE INTENSE(50ML) Intensyvus rytietiškas aromatas su gervuogių, trapios baltosios frezijos aromatais, atskl

26.69€

MOT. WISTFUL NO1 (50 ML)

Jausmingas, harmoningas, unikalus aromatas, susidedantis iš gaivinančių granato, pikan

34.43€

MOT. ANCESTRY PARIS (50 ML)

Prisiminimus žadinantis ANCESTRY in Paris buteliuke išgauna Prancūzijos sostinės roma

30.40€

MOT. ANCESTRY (50 ML)

Užtikrintas, labai moteriškas harmoningos struktūros aromatas. Rafinuotas kokteilis su b

27.34€

MOT. ANTICIPATE (50 ML)

Jausmingi, moteriški, švelnūs gėlių kvepalai, kurių viršutines natas sudaro ciklameno, lič

30.63€

MOT. KŪNO PURŠKIKLIS (100 ML)

Purškiklis yra praturtintas vitaminu E ir glicerinu, kurie yra gerai žinomi dėl savo minkšti

Odos priežiūra | ARTISTRY
16.18€

AKIŲ, LŪPŲ MAKIAŽO VALIKLIS

Lengvas, dviejų fazių produktas, kuris pašalina makiažą nuo akių ir lūpų greitai ir efekty

28.35€

DRĖKINAMOJI KAUKĖ (5 VNT)

Atgaivinanti ir drėkinanti odą veido kaukė iš karto drėkina, o rezultatas iki 12 val. Intens

45.14€

PERPROGRAMUOJANTI KAUKĖ 5VNTErgonomiškai suprojektuota 2 dalių kaukė su galingomis senėjimą stabdančiomis medži

26.58€

VALOMASIS ŠVEITIKLIS (125 ML)

Kreminis valomasis šveitiklis pašalina negyvą odą ir nešvarumus. Švelnus naudoti kasdi

24.38€

VALANTI KAUKĖ (100 ML)

Kreminė molio kaukė giliai veikia, ištraukia nešvarumus, tokius kaip purvas ir riebalai, p

33.25€

DRĖKINAMOJI KAUKĖ (100 ML)

Prabangi drėkinamoji kaukė, kuri iš karto drėkina, rezultatui, kuris trunka iki 12 valandų

346.64€

LX RINKINYS

Veido ir paakių kremų nuo raukšlių rinkinys, kurio dėka jūsų oda atrodys daug metų jaun

258.24€

LX KREMAS (50 ML)

Itin prabangus kremas nuo raukšlių, kuris atjaunina jūsų odą iki 15 metų. Vos per 3 dien

126.93€

LX PAAKIŲ KREMAS (15 ML)

Švelnus ir prabangus paakių kremas padaro jautrią odą aplink akis švelnią ir jaunatviška

18.28€

GAIVUS PRAUSIKLIS (125 ML)

Švelnus drėkinamasis prausiklis be muilo nuvalo riebalus, makiažo likučius ir nešvarumu

18.28€

GAIVUS TONIKAS (200 ML)

Kondicionuojantis tonikas be alkoholio bet kokio tipo odai, kuris nuvalo, suminkština, nu

31.75€

MAITINAMASIS KREMAS (75 ML)

Kreminė skaidri drėkinamoji priemonė visų tipų odai, kuri išlaiko natūralų odos drėgmės

31.75€

GAIVINANTIS GELIS (50 ML)

Gaivinanti drėkinamoji želė, sumažinanti odos blizgesį, visos dienos metu sugerdama rie

35.52€

DRĖKINAMASIS KREMAS (50 ML)

Giliai drėkinantis kremas normaliai ir sausai odai su sodria, bet odos neapsunkinančia, i

35.52€

PAAKIŲ KREMAS (15 ML)

Lengva ir gaivinanti paakių želė-kremas ne tik drėkina, bet ir sumažina paburkimą ir juo

52.24€

DRĖKINANTIS SERUMAS (30ML)

Koncentruotas odos serumas, atgaivinantis, pamaitinantis ir atšviežinantis bet kokio tip

108.79€

RINKINYS SAUSAI ODAI

3 mūsų pagrindinių drėkinamųjų produktų rinkinys užtikrins maksimalų sausos odos drė

105.46€

RINKINYS VISŲ TIPŲ ODAI

Paprasta 3 žingsnių sistema, sukurta užtikrinti optimalų rezultatą, kad oda taptų minkšt

105.46€

RINKINYS RIEBIAI, MIŠRIAI ODAI

Su šiuo 3 produktų rinkiniu oda taps ypač minkšta, švelni ir giliai sudrėkinta.

39.05€

PAŽANGUS PRAUSIKLIS (125 ML)

Maitinamosios valomosios putos pašalina nešvarumus su specialiais ingredientais, atšvi

39.05€

PAŽANGUS TONIKAS (200 ML)

Tonikas su minkštinančiu ir drėkinančiu poveikiu, paruošiančiu odą dar geriau įsisavinti

53.89€

DIENINIS LOSJONAS SPF15

Lengvai drėkinantis losjonas su SPF 15 apsauga odą saugo nuo ultravioletinių spindulių

58.56€

NAKTINIS LOSJONAS (50 ML)

Lengvas, giliai drėkinantis apsauginis losjonas nuo senėjimo, perprogramuoja, stiprina o

53.89€

DIENINIS KREMAS SPF15

Drėkinamasis poveikis patikimai apsaugo odą su antioksidantais ir priemone nuo saulės

58.56€

NAKTINIS KREMAS (50 ML)

Nakčiai skirta drėkinamoji priemonė, kovojanti su senėjimo požymiais savo galingais iš n

42.89€

PAAKIŲ KREMAS (15 ML)

Maitinamasis, nuo senėjimo odą saugantis kremas, sukurtas mažinti smulkias raukšleles

73.22€

KONCENTR. SERUMAS (30 ML)

Galingiausias mūsų produktas, kovojantis su raukšlėmis, – koncentruotas serumas – pal

202.57€

RINKINYS SU LOSJONAIS

Veiksmingi su odos senėjimu kovojantys produktai, kurių derinys užtikrina nepriekaištin

202.57€

RINKINYS SU KREMAIS

Veiksmingi su odos senėjimu kovojantys produktai, kurių derinys užtikrina nepriekaištin

15.51€

VALANTIS GELIS (125 ML)

Švelnus gelis, kuris giliai valo odą, pašalina makiažą ir kitus nešvarumus. Valo, tonizuoja

19.94€

LENGVAS LOSJONAS (50 ML)

Šis lengvas kaip vanduo losjonas be riebalų drėkina odą ir subalansuoja paviršiaus rieba

19.94€

DRĖKINAMASIS KREMAS (50 ML)

Giliai maitina sausą odą, o ilgalaikis drėkinimas visą dieną padeda sumažinti diskomfort

8.53€

MAKIAŽO SERVETĖLĖS (25 VNT)

Veiksmingos, bet švelnios vienkartinės servetėlės, kurios per kelias sekundes nuvalo ilg

39.60€

RINK. NORMALIAI, SAUSAI ODAI

Tobulai suporuoti gaminiai, skirti greitai, lengvai ir veiksmingai odos priežiūrai, tinka no

39.60€

RINKINYS MIŠRIAI, RIEBIAI ODAI

Tobulai suporuoti gaminiai, skirti greitai, lengvai ir veiksmingai odos priežiūrai, tinka mi

15.16€

TONIKAS NUO SPUOGŲ (200 ML)

Šis tonikas be aliejaus su citrinų ekstraktu, salicilo rūgštimi ir alaviju giliai valo poras, at

17.10€

GELIS NUO SPUOGŲ (30 ML)

Naikinkite spuogus, išvenkite bėrimų ateityje ir kontroliuokite savo odą su geliu nuo spu

29.02€

RINKINYS NUO SPUOGŲ

Šių produktų nuo spuogų rinkinyje yra veiksmingas kasdienis ARTISTRY essentials tonik

52.06€

PAŽANGUS SERUMAS (30 ML)

Kasdien skirta naudoti odos dailinimo priemonė akimirksniu sumažins matomų porų dyd

61.22€

PAŽANGUS ŠVEITIKLIS (20 ML)

Su šveičiamąja priemone gausite prof. rezultatą, oda taps minkštesnė ir glotnesnė per 8
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101.95€
92.98€
229.08€

PAŽANGUS RINKINYS

Du produktai, kurie idealiai veikia kartu ir pagerina odos švytėjimą ir tekstūrą. Suderink

STANGRINAMASIS SERUMAS

Tai antras gaminys ypač veiksmingų, inspiruotų profesionalių kosmetikos priemonių pov

ATSTATYMO PROGRAMA (14 D.)

Odą atstatanti programa, kuri grąžina odai jaunatvišką išvaizdą. Intensyvi 14 dienų prog

Dekoratyvinė kosmetika | ARTISTRY
21.20€

APIMTĮ DIDINANTIS TUŠAS

Blakstienų apimtį didinantis tušas iškart suteikia blakstienoms didesnę apimtį ir ryškum

21.20€

ILGINAMASIS TUŠAS

Pailgina blakstienas iki 70 proc. Išskirtinis šepetėlis padengia blakstienas nuo šaknų iki g

16.50€

BLIZGIS ROSE PETAL

Blizgis sukurtas turint omenyje komfortą, patogumą, lengvą eleganciją. Išradingai įtaisy

16.50€

BLIZGIS SWEET MELON

Blizgis sukurtas turint omenyje komfortą, patogumą, lengvą eleganciją. Išradingai įtaisy

16.50€

BLIZGIS PINK NUDE

Blizgis sukurtas turint omenyje komfortą, patogumą, lengvą eleganciją. Išradingai įtaisy

16.50€

BLIZGIS JUICY PEACH

Blizgis sukurtas turint omenyje komfortą, patogumą, lengvą eleganciją. Išradingai įtaisy

16.50€

BLIZGIS REAL RED

Blizgis sukurtas turint omenyje komfortą, patogumą, lengvą eleganciją. Išradingai įtaisy

16.50€

BLIZGIS PINK SUGAR

Blizgis sukurtas turint omenyje komfortą, patogumą, lengvą eleganciją. Išradingai įtaisy

16.50€

BLIZGIS MISTY MAUVE

Blizgis sukurtas turint omenyje komfortą, patogumą, lengvą eleganciją. Išradingai įtaisy

16.50€

BLIZGIS RASPBERRY KISS

Blizgis sukurtas turint omenyje komfortą, patogumą, lengvą eleganciją. Išradingai įtaisy

17.58€

AKIŲ PIEŠTUKAS BLACK

Šis ilgalaikis kreminės formulės ir stipriai pigmentuotos spalvos akių pieštukas padės su

17.58€

AKIŲ PIEŠTUKAS BROWN

Šis ilgalaikis kreminės formulės ir stipriai pigmentuotos spalvos akių pieštukas padės su

17.58€

AKIŲ PIEŠTUKAS GRAPHITE

Šis ilgalaikis kreminės formulės ir stipriai pigmentuotos spalvos akių pieštukas padės su

17.58€

AKIŲ PIEŠTUKAS PLUMBERRY

Šis ilgalaikis kreminės formulės ir stipriai pigmentuotos spalvos akių pieštukas padės su

2.51€

DROŽTUKAS AKIŲ PIEŠTUKUI

elegantiškas akių kontūro pieštuko drožtukas buvo sukurtas taip, kad jūsų akių pieštuku

SKYSTAS AKIŲ PIEŠTUKAS

Su šiuo užburiančiai sodriu, ryškios matinės juodos spalvos ir žvilgančiu smailiu aplikato

8.04€

ANTAKIŲ PIEŠTUKO LAIKIKLIS

Šiame laikiklyje antroje pusėje yra šepetėlis antakių plaukeliams šukuoti. Antakių pieštu

8.79€

ANTAKIŲ PIEŠTUKAS TAUPE

Sukurkite savo akims įrėminimą pasirinktu apipavidalinimu. Įdėkite į laikiklį (parduodam

8.79€

ANTAKIŲ PIEŠTUKAS SOFT BLACK Sukurkite savo akims įrėminimą pasirinktu apipavidalinimu. Įdėkite į laikiklį (parduodam

8.54€

LŪPŲ PIEŠTUKO LAIKIKLIS

Automatinį lūpų kontūro pieštuko laikiklį patogu naudoti kartu su pieštuku (parduodama

10.39€

LŪPŲ PIEŠTUKAS PINK NUDE

Leidžia tiksliai nubrėžti kontūrą ir išvengti lūpdažio nubėgimo ir susisluoksniavimo. Šio p

10.39€

LŪPŲ PIEŠTUKAS DUSTY ROSE

Leidžia tiksliai nubrėžti kontūrą ir išvengti lūpdažio nubėgimo ir susisluoksniavimo. Šio p

10.39€

LŪPŲ PIEŠTUKAS SPICED WINE

Leidžia tiksliai nubrėžti kontūrą ir išvengti lūpdažio nubėgimo ir susisluoksniavimo. Šio p

19.44€

LŪPŲ DAŽAI BEIGE PEACH

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI BELLINI

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI SWEET BLUSH

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI DARING RED

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI BALLET PINK

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI ROSE PETAL

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI NUTMEG

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI PRIMROSE

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI BOUGAINVILLEA

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI SILK LILAC

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI TAFFETA ROSE

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI WILD ORCHID

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

LŪPŲ DAŽAI VELVET

Elegantiškai slysdami lūpomis, dažai joms suteikia daug grožio. Jūsų lūpos tampa praba

19.44€

SKAIDR. L. DAŽAI CLEAR BALM

Išbandykite geidulingus, skaisčius, lengvus ir skaidrius lūpų dažus, sukurtus pagal inten

19.44€

SKAIDR. L. DAŽAI APRICOT GLACE Išbandykite geidulingus, skaisčius, lengvus ir skaidrius lūpų dažus, sukurtus pagal inten

19.44€

SKAIDR. L. DAŽAI CANDY

Išbandykite geidulingus, skaisčius, lengvus ir skaidrius lūpų dažus, sukurtus pagal inten

19.44€

SKAIDR. L. DAŽAI NATURAL PINK

Išbandykite geidulingus, skaisčius, lengvus ir skaidrius lūpų dažus, sukurtus pagal inten

19.44€

SKAIDR. L. DAŽAI HONEY

Išbandykite geidulingus, skaisčius, lengvus ir skaidrius lūpų dažus, sukurtus pagal inten

21.55€

MASKUOKLIS LIGHT

Atsisveikinkite su odos netobulumais, džiaukitės nepriekaištinga oda - Exact Fit™ masku

21.55€

MASKUOKLIS LIGHT MEDIUM

Atsisveikinkite su odos netobulumais, džiaukitės nepriekaištinga oda - Exact Fit™ masku

21.55€

MASKUOKLIS MEDIUM

Atsisveikinkite su odos netobulumais, džiaukitės nepriekaištinga oda - Exact Fit™ masku

21.55€

MASKUOKLIS MEDIUM DEEP

Atsisveikinkite su odos netobulumais, džiaukitės nepriekaištinga oda - Exact Fit™ masku

21.55€

MASKUOKLIS BRIGHTENER

Atsisveikinkite su odos netobulumais, džiaukitės nepriekaištinga oda - Exact Fit™ masku

35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L1 N1

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L1 W1

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

24.46€
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35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L1 W2

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L2 W1

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L2 N1

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L2 N2

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L2 C1

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L3 N1

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

35.91€

ILGALAIKIS PAGRINDAS L3 C1

Šis nepriekaištingas atsparus karščiui ir drėgmei makiažo pagrindas paslepia trūkumus

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L1 N1

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L1 W1

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L1 W2

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L2 C1

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L2 N1

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L2 N2

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L2 W1

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L3 N1

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

41.08€

LYGINAMASIS PAGRINDAS L3 C1

Pakeliamasis lyginamasis makiažo pagrindas, kuris tinka visiems odos tipams, tame tarp

33.98€

KREMAS CC LIGHT

Išskirtinė vieno žingsnio spalvą koreguojanti formulė apsaugo, pašviesina ir patobulina.

33.98€

KREMAS CC MEDIUM

Išskirtinė vieno žingsnio spalvą koreguojanti formulė apsaugo, pašviesina ir patobulina.

33.98€

KREMAS CC LIGHT MEDIUM

Išskirtinė vieno žingsnio spalvą koreguojanti formulė apsaugo, pašviesina ir patobulina.

38.85€

BIRI PUDRA LIGHT

Ši prabangi, švelni lyg šilkas biri pudra atkuria natūralią odos išvaizdą; oda atrodo nepri

38.85€

BIRI PUDRA MEDIUM

Ši prabangi, švelni lyg šilkas biri pudra atkuria natūralią odos išvaizdą; oda atrodo nepri

38.85€

BIRI PUDRA DARK

Ši prabangi, švelni lyg šilkas biri pudra atkuria natūralią odos išvaizdą; oda atrodo nepri

17.16€

DĖŽUTĖ PUDRAI

“Crescendo” dizaino pudrinė yra gražaus dizaino, lengva ir patogi naudoti. Su dviem sky

20.13€

BEVEIK PERMATOMA PUDRA

Ši prabangi, švelni lyg šilkas, suspausta, beveik permatoma pudra tolygiai padengia odą

21.71€

PRESUOTA PUDRA L1 N1

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

21.71€

PRESUOTA PUDRA L1 W1

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

21.71€

PRESUOTA PUDRA L1 W2

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

21.71€

PRESUOTA PUDRA L2 C1

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

21.71€

PRESUOTA PUDRA L2 N1

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

21.71€

PRESUOTA PUDRA L2 N2

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

21.71€

PRESUOTA PUDRA L2 W1

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

21.71€

PRESUOTA PUDRA L3 C1

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

21.71€

PRESUOTA PUDRA L3 N1

Makiažo pagrindas - pudra padengia veidą vidutinio storio danga ir suteikia ilgalaikį pov

15.35€

DĖŽUTĖ ŠEŠĖL. IR SKAIST.

Kompaktinė dėžutė tinka arba akių vokų šešėliams arba skaistalams. Pakaitalus lengva

31.51€

ŠEŠĖLIAI SMOKY EYE

Akių šešėlių kvadratėliai pakeitimui suteikia galimybę sukurti daugybę įvaizdžių daugiam

31.51€

ŠEŠĖLIAI NATURAL GLOW

Akių šešėlių kvadratėliai pakeitimui suteikia galimybę sukurti daugybę įvaizdžių daugiam

31.51€

ŠEŠĖLIAI SPICE BRONZE

Akių šešėlių kvadratėliai pakeitimui suteikia galimybę sukurti daugybę įvaizdžių daugiam

31.51€

ŠEŠĖLIAI PINK CHOCOLATE

Akių šešėlių kvadratėliai pakeitimui suteikia galimybę sukurti daugybę įvaizdžių daugiam

31.51€

ŠEŠĖLIAI PLUMBERRY

Akių šešėlių kvadratėliai pakeitimui suteikia galimybę sukurti daugybę įvaizdžių daugiam

17.91€

SKAISTALAI GOLDEN LIGHT

Šie aksominiai gryni skaistalai suteikia sveikos odos efektą. Šviesą atspindinčios techno

17.91€

SKAISTALAI PEACHY PINK

Šie aksominiai gryni skaistalai suteikia sveikos odos efektą. Šviesą atspindinčios techno

17.91€

SKAISTALAI SOFT ROSE

Šie aksominiai gryni skaistalai suteikia sveikos odos efektą. Šviesą atspindinčios techno

17.91€

SKAISTALAI SWEET PINK

Šie aksominiai gryni skaistalai suteikia sveikos odos efektą. Šviesą atspindinčios techno

56.85€

7 ŠEPETĖLIŲ RINKINYS

Visiškai sukomplektuotas ARTISTRY™ šepetėlių rinkinys susideda iš 7 šepetėlių, bendram
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