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Beautifly

BR-214
Πινέλο χειλιών
Πινέλο μακιγιάζ για κραγιόν και lip gloss σε επίπεδο σχήμα για ακρίβεια και ευκολία στην 
εφαρμογή.
Από συμπαγείς, συνθετικές τρίχες, σε επίπεδο σχήμα για ακρίβεια κι ευκολία στην εφαρμογή. 
Κατάλληλο για να αναμείξετε προϊόντα και να πετύχετε την απόχρωση που επιθυμείτε.

BR-523
Σετ πινέλων μακιγιάζ σε θήκη με φερμουάρ 12 τμχ
Πινέλα μακιγιάζ από συνθετικές τρίχες υψηλής ποιότητας, σε θήκη για 
εύκολη μεταφορά κι αποθήκευση. Το σετ περιλαμβάνει 12 πινέλα: πούδρας, 
ρουζ, make up, concealer, χειλιών, eyeliner, σκιάς, blender, smudger, 
βεντάλια, σφουγγαράκι και βουρτσάκι φρυδιών-βλεφαρίδων. Κατάλληλα και 
για επαγγελματική χρήση.

6 937455 629521

BR-524
Πινέλα μακιγιάζ με ξύλινη λαβή σε θήκη 24τμχ
Πινέλα μακιγιάζ από συνθετικές τρίχες υψηλής ποιότητας, σε θήκη για εύκολη μεταφορά κι αποθήκευση. Το σετ 
περιλαμβάνει 12 πινέλα: πούδρας, ρουζ, make up, concealer, χειλιών, eyeliner, σκιάς, blender, smudger, βεντάλια, 
σφουγγαράκι και βουρτσάκι φρυδιών-βλεφαρίδων. Κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση.
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47-338125 
Isana Gel Αποτρίχωσης με Εκχύλισμα Μήλου 
150ml
Το Gel Isana πράσινο μήλο μετατρέπει το ξύρισμα σε μια 
ιδιαίτερη εμπειρία με μια οσμή φρεσκάδας. Η φιλική προς το 
δέρμα φόρμουλα με τα ενεργά συστατικά ενυδάτωσης όπως 
η Aloe Vera και η γλυκερίνη δίνουν στο δέρμα την απαραίτητη 
απαλότητα κατά την διάρκεια του ξυρίσματος. 

47-577028
Aiko Styling Factory Λακ Μαλλιών για Όγκο 
300ml
Με τη βοήθεια της φόρμουλας Ultra-Volume Boost αποκτήστε 
τώρα αστραπιαία μια υπεροχή εμφάνιση στα μαλλιά σας. Διπλός 
όγκος 24ωρο κράτημα, με λάμψη. Ψεκάστε από απόσταση 30 
εκ.. Για πλούσιο όγκο ψεκάστε απευθείας στις ρίζες. Για γενικό 
όγκο της κόμμωσης ψεκάστε πάνω από το κεφάλι.

47-577196
Aiko Styling Factory Λακ Μαλλιών Day & 
Night 48h 300ml
Hangover ίσως, όχι όμως για τα μαλλιά σας. Αυτό το hairspray 
είναι τόσο δυνατό χάρη στη φόρμουλα Mega Hold Formel, 
48ωρο κράτημα γρήγορο στέγνωμα, εύκολο ξέβγαλμα. 
Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ.. Για διαμόρφωση συγκεκριμένης 
περιοχής μαλλιών, ψεκάστε αρχικά και διαμορφώστε.

47-577264
Aiko Styling Factory Αφρός Μαλλιών για 
Όγκο 200ml
Αφρός μαλλιών Κρέμα-Μους για αύξηση όγκου Push-up δράση 
24ωρο κράτημα, με γυαλάδα. Ανακαινίστε καλά πριν τη χρήση 
και ψεκάστε αφρό στο χέρι. Τρίψτε σε στεγνωμένα μαλλιά και 
διαμορφώστε. Για ογκώδη στυλ χρησιμοποιήστε βούρτσα και 
πιστολάκι στο επιθυμητό σημείο.

Beautifly

BR-215
Beautifly Πινέλο Σκιάς Blender

47-008918
Jeden tag Λακ μαλλιών με προβιταμίνη Β5 
24h 400ml
Λακ μαλλιών με προβιταμίνη Β5 για πολύ δυνατό κράτημα έως 
και 24 ώρες. Για βαμμένα ή με ανταύγειες μαλλιά. 
Δίνει έντονη λάμψη ενισχύοντας το χρώμα των μαλλιών, ενώ 
δε κολλάει και φεύγει εύκολα με το βούρτσισμα.
Δερματολογικα ελεγμενο

47-072141
As Αφρός μαλλιών για μπούκλες κατά του 
φριζαρίσματος 150ml
Αφρός με νέα, ειδικά μελετημένη σύνθεση για μαλλιά με 
μπούκλες. Χάρη στα νέα ενεργά συστατικά του προηγμένης 
τεχνολογίας, κλειδώνει την μπούκλα, δίνει σώμα και 
ελαστικότητα στα μαλλιά με μπούκλες ή με περμανάντ, 
προσφέρει πολύ δυνατό κράτημα μεγάλης διάρκειας, ενώ 
ελέγχει το φριζάρισμα.



4

HR-714
Μπαντάνα λαχούρ μονόχρωμη

5 210074 340772

MR-214 
 Καθρέφτης επιτοίχιος /
επιτραπέζιος 17x12cm
Καθρέπτης σε τέσσερα υπέροχα χρώματα που 
μπορεί είτε να κρεμαστεί από το κλιπ είτε να 
γίνει επιτραπέζιος με την ειδική βάση στην 
πλάτη που διαθέτει. Διαστασεις: 17x12cm

8 027501 481116

MR-314 
 Χτένα και πιρούνα μαλλιών 
πλαστική 2σε1
Χτένα μαλλιών με πυκνά και αραιά δόντια για 
εργασίες styling.
Με το ένα άκρο μπορείτε να χτενίσετε και 
να κρεπάρετε τα μαλλιά, ενώ με το άλλο να 
δουλέψετε πάνω σε επιμέρους τούφες και να 
τελειοποιήσετε το χτένισμα.

8 027501 117251

 Beautifly

HR-516
Λαστιχάκια μαλλιών μαύρα 3τμχ 
12cm

8 034048 447963

HR-556
Λαστιχάκι μαλλιών βελούδινο 
μονόχρωμο 2τμχ 10cm

6 932179 042007

HR-517
Λαστιχάκι μαλλιών μονόχρωμο 
5τμχ. 7cm

8 034048 447963
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DIV-003
Divine Matte Make up Base 30ml
Χαρίζει ομοιόμορφη επιδερμίδα και ματ αποτέλεσμα, ενώ διατηρείται αναλλοίωτο για πολλές 
ώρες έχοντας ανάλαφρη αίσθηση. Με φίλτρα UV που προστατεύουν την επιδερμίδα από την 
ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογήρανση, και Βιταμίνη Ε για ενυδάτωση.
Tips: Για να σταθεροποιήσετε το make up, εφαρμόστε από πάνω πούδρα, κατά προτίμηση σε 
μορφή loose.

3800200003000

DIV-004
Make up (New)
Χαρίζει ομοιόμορφη επιδερμίδα και ματ αποτέλεσμα, ενώ διατηρείται αναλλοίωτο για πολλές 
ώρες έχοντας ανάλαφρη αίσθηση. 
Με φίλτρα UV που προστατεύουν την επιδερμίδα από την ηλιακή ακτινοβολία και τη 
φωτογήρανση, και Βιταμίνη Ε για ενυδάτωση

47-013939
My Men Αφρός Ξυρίσματος Cool Fresh 300ml
Ο Αφρός Αποτρίχωσης με εκχύλισμα Αλοής Elkos ενυδατώνει, καταπραΰνει και προστατεύει τα 
ευαίσθητα σημεία του σώματος από ερεθισμούς.

8-DAV-01.61 
Davis Μολύβι ματιών & χειλιών με ξύστρα 3.5gr
Με κρεμώδη σύνθεση για εύκολη εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε το για να σχεδιάσετε το 
περίγραμμα του ματιού, καθώς και στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου για να δώσετε ένταση 
στο βλέμμα. Εφαρμόστε στα χείλη για ακριβές περίγραμμα ώστε να διατηρείται το κραγιόν στη 
θέση του. 
Tips: Η ενσωματωμένη ξύστρα στο καπάκι διευκολύνει την χρήση του όπου κι αν βρίσκεστε.

40-NR-117
Νεσεσέρ - τσαντάκι σε ιριδίζοντα 
χρώματα και σχέδια
Μικρό νεσεσέρ τσαντάκι σε ιριδίζον χρώμα με 
διάφορα σχέδια. Κατάλληλο για αποθήκευση 
χρημάτων, καλλυντικών και προσωπικών 
αντικειμένων για να είναι η τσάντα σας πάντα 
οργανωμένη

40-NR-112
Νεσεσέρ - τσαντάκι Snake Patern
Γυναικείο snake print νεσεσέρ – τσαντάκι 
καλλυντικών. Κλείνει με φερμουάρ, σε γκρι 
χρώμα και διαθέτει λουράκι χειρός

40-NR-113
Νεσεσέρ σε ιριδίζοντα χρώματα 
18x18cm
Νεσεσέρ σε ιριδίζοντα χρώματα. Σε πρακτικό 
μέγεθος για να το έχεις κάθε στιγμή μαζί σου!

40-NR-114
Νεσεσέρ σε ιριδίζοντα χρώματα
 Νεσεσέρ σε σχήμα κασετίνας σε ιριδίζοντα 
χρώματα. Αποτελείται από μιά ενιαία θήκη, η 
οποία κλείνει με φερμουάρ.

40-NR-115
Νεσεσέρ σε ιριδίζοντα χρώματα
Ιριδίζον νεσεσέρ σε σχήμα κασετίνας με 
φερμουάρ-μπρελόκ. Πρακτικό μέγεθος για να 
το έχετε παντού μαζί σας

40-NR-116
Νεσεσέρ - τσαντάκι σε ιριδίζοντα 
χρώματα
Τετράγωνο τσαντάκι σε ιριδίζον χρώμα με 
φερμουάρ- μπρελόκ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν πορτοφολάκι ή για αποθήκευση 
προσωπικών αντικειμένων 
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53-067684
Brevia Υγρά Μαντηλάκια Ντεμακιγιάζ με υγρό 
micellar 15τμχ

8 410800 067684

53-009202
Brevia Υγρά Μαντηλάκια τσέπης 
20τμχ

8 410800 009202

53-058002
Brevia Υγρά Μωρομάντηλα με 
χαμομήλι 24τμχ

8 410800 058002

53-003804
Brevia Υγρά μαντηλάκια ντεμακιγιάζ με 
εκχυλίσματα από αγγούρι 20τμχ

8 410800 003804

Beautifly

53-067691
Brevia Υγρά Μαντηλάκια Ντεμακιγιαζ με 
άρωμα τριαντάφυλλο 15τμχ
 

8 410800 067691

53-067707
Brevia Υγρά Μαντηλάκια 
Ντεμακιγιαζ Waterproof 15τμχ

8 410800 067707

53-068179
Brevia Υγρά Μαντηλάκια με τους 
Πιτζαμοήρωες 15τμχ

8 410800 068179
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37-506887
Senzate Romantic Make up        
removal Cherry Blossom 25pcs
Τα υγρά μαντηλάκια γεμάτα με αρώματα 
άνθεων παρέχουν μια εναλλακτική λύση στα 
προϊόντα καθαρισμού για το πρόσωπο.
Δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις 
και δεν περιέχουν αλκοόλ. 
Δερματολογικά αποδεδειγμένο.

37-506894
Senzate Romantic Make up 
removal Λεβάντα 25pcs
Τα υγρά μαντηλάκια γεμάτα με αρώματα 
άνθεων παρέχουν μια εναλλακτική λύση στα 
προϊόντα καθαρισμού για το πρόσωπο.
Δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις 
και δεν περιέχουν αλκοόλ. 
Δερματολογικά αποδεδειγμένο.

37-506900 
Senzate Romantic Make up 
removal Pink Rose 25pcs
Τα υγρά μαντηλάκια γεμάτα με αρώματα 
άνθεων παρέχουν μια εναλλακτική λύση στα 
προϊόντα καθαρισμού για το πρόσωπο.
Δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις 
και δεν περιέχουν αλκοόλ. 
Δερματολογικά αποδεδειγμένο.

 Beautifly

37-507273
Senzate μαντηλάκια τσέπης   
Cherry Blossom 15 τμχ
Τα υγρά μαντηλάκια με άρωμα από Άνθη 
παρέχουν μια προστασία για την υγεία σας. 
Δερματολογικά αποδεδειγμένο.

37-507280
Senzate Romantic μαντηλάκια 
τσέπης Λεβάντα 15pcs
Τα υγρά μαντηλάκια με άρωμα από Άνθη 
παρέχουν μια προστασία για την υγεία σας. 

Δερματολογικά αποδεδειγμένο.

37-507297
Senzate Romantic μαντηλάκια 
τσέπης Pink Rose 15pcs
Τα υγρά μαντηλάκια με άρωμα από Άνθη 
παρέχουν μια προστασία για την υγεία σας. 

Δερματολογικά αποδεδειγμένο.

37-513007
Hygienium Αντιβακτηριδιακό - Aντισηπτικό 
Gel χεριών Apple Fresh 85ml
Αντισηπτικό χεριών εξαιρετικά φιλικό προς 
το δέρμα ακόμη και σε μακροχρόνια χρήση. 
Ενυδατώνει το δέρμα και προσφέρει ήπια 
αντισηπτική δράση εντός  δευτερολέπτων 
Για όλους τους τομείς υγιεινής όπου απαιτείται 
πλήρης αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση νερού.

37-513014
Hygienium Αντιβακτηριδιακό - Aντισηπτικό 

Gel χεριών Floral 85ml
Αντισηπτικό χεριών εξαιρετικά φιλικό προς 
το δέρμα ακόμη και σε μακροχρόνια χρήση. 
Ενυδατώνει το δέρμα και προσφέρει ήπια 
αντισηπτική δράση εντός  δευτερολέπτων 
Για όλους τους τομείς υγιεινής όπου απαιτείται 
πλήρης αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση 
νερού.

37-513021
Hygienium Αντιβακτηριδιακό - Aντισηπτικό 
Gel χεριών Ocean Fresh 85ml
Αντισηπτικό χεριών εξαιρετικά φιλικό προς 
το δέρμα ακόμη και σε μακροχρόνια χρήση. 
Ενυδατώνει το δέρμα και προσφέρει ήπια 
αντισηπτική δράση εντός  δευτερολέπτων
Για όλους τους τομείς υγιεινής όπου απαιτείται 
πλήρης αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση 
νερού.
Χρήση: Τρίψτε τα χέρια σας με τουλάχιστον 
3 ml για 30’’, κρατώντας τα υγρά. Περιέχει 
αιθανόλη 850 mg/g. Αποφύγετε την επαφή με 
τα μάτια.

37-513335
Hygienium Αντιβακτηριδιακό - Aντισηπτικό 
Gel χεριών Ocean Fresh 50ml
Αντισηπτικό χεριών εξαιρετικά φιλικό προς 
το δέρμα ακόμη και σε μακροχρόνια χρήση. 
Ενυδατώνει το δέρμα και προσφέρει ήπια 
αντισηπτική δράση εντός  δευτερολέπτων 
Για όλους τους τομείς υγιεινής όπου απαιτείται 
πλήρης αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση 
νερού.
Χρήση: Τρίψτε τα χέρια σας με τουλάχιστον 
3 ml για 30’’, κρατώντας τα υγρά. Περιέχει 
αιθανόλη 850 mg/g. Αποφύγετε την επαφή με 
τα μάτια.

37-513342
Hygienium Αντιβακτηριδιακό - Aντισηπτικό 
Gel χεριών Floral 50ml
Αντισηπτικό χεριών εξαιρετικά φιλικό προς 
το δέρμα ακόμη και σε μακροχρόνια χρήση. 
Ενυδατώνει το δέρμα και προσφέρει ήπια 
αντισηπτική δράση εντός  δευτερολέπτων 
Για όλους τους τομείς υγιεινής όπου απαιτείται 
πλήρης αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση 
νερού.
Χρήση: Τρίψτε τα χέρια σας με τουλάχιστον 
3 ml για 30’’, κρατώντας τα υγρά. Περιέχει 
αιθανόλη 850 mg/g. Αποφύγετε την επαφή με 
τα μάτια.

37-513359
Hygienium Αντιβακτηριδιακό - Aντισηπτικό 

Gel χεριών Apple Fresh 50ml
Αντισηπτικό χεριών εξαιρετικά φιλικό προς 
το δέρμα ακόμη και σε μακροχρόνια χρήση. 
Ενυδατώνει το δέρμα και προσφέρει ήπια 
αντισηπτική δράση εντός  δευτερολέπτων 
Για όλους τους τομείς υγιεινής όπου απαιτείται 
πλήρης αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση 
νερού.
Χρήση: Τρίψτε τα χέρια σας με τουλάχιστον 
3 ml για 30’’, κρατώντας τα υγρά. Περιέχει 
αιθανόλη 850 mg/g. Αποφύγετε την επαφή με 
τα μάτια.


