
שנת 2011 קטלוג מוצרים של FM GROUP מספר 14

          FM GROUP Israel



תוכן עניינים
       

ניחוחות מכשפים   

   קולקציה יוקרתית                                                                                                                                                   עמוד 4-43

4-30
                                                                                                                                             

נשים
    

31-43
        גברים                                                                                                                                        

                          
קולקציה קלאסית                                               עמוד 44-53

31-43              נשים  
31-43       גברים    
   

קולקציה פרומונים  עמוד 54-55

קולקציה פרחונית עמוד 56

קולקצית פירות עמוד 57

קולקצית חושי הספא   עמוד 58-61

קולקצית הנעורים עמוד 62-63
63             פרי התות   62-63
63             נער אופנתי   63

קולקציה לטיפוח הגוף לנשים   עמוד 58-61
64           ג'ל רחצה     64
64           תחליב לגוף     64
64           קרמים לידיים ולציפורניים    64-65
65           מיניאטורות    65
66           תרסיסי שיער ריחניים    66
67

    
דאודורנטים כדוריים

           
67

קולקציה לטיפוח הגוף יוניסקס עמוד 67
67          דאודורנטים כדוריים חסרי ריח    67

קולקציה לטיפוח הגוף לגברים   עמוד 68-69
66          ג'ל רחצה    68-69
69          תחליב לגוף      69
69          דאודורנטים כדוריים    69
קולקציה התרעננות לגברים         עמוד 70-71
69         תחליב אפטר-שייב  70
69         קצף גילוח     71
69         אפטר-שייב    71
   
 קולקציה לטיפוח הגוף             עמוד 72-77
69        מוצרי טיפוח לשיער  עמוד 72-75
69         שמפו ומרכך לשיער רגיל     73
  69         שמפו ומרכך לשיער עדין שטוח    74
69         שמפו ומרכך לשיער יבש ופגום  75
75 

שמפו לגבר 
שמפו נגד קשקשים 69         
         69

69        מוצרים לטיפוח כף הרגל  עמוד 76-77
69         קילוף    76
69         קרם להחדרה עמוקה של לחות   76
69         ג'ל מרגיע ומרענן   76-77
69         תכשיר מונע הזעה   77

78המדריך לניחוחות  
 
עמוד

 
 
טבלאות השוואה בהתאם למשפחות הניחוח עמוד 79

בעונג רב קבלנו את הידיעה כי קולקציית חושי הספא זכתה בפרס בתחרות לאומית השנתית לאריזה הטובה ביותר –

"אמנות האריזה 2010" – בקטגורייה: אריזות לתחום הבריאות והיופי. בתחרות זו נהוג לקדם ולהעניק כבוד לאריזות

החדשניות והיצירתיות ביותר עבור צורה, ערך שימושי, עיצוב ואמנות אסטטית. כך שהפרס מוענק לאותן האריזות אשר

  אשר עתידות  להתאים לטעמו של הלקוחות הבררניים ביותר. אי לכך אנחנו מרוצים ביותר מן העובדה כי הקולקציה של

חושי הספא, הזוכה לאהבת הלקוחות,  זכתה גם להערכתם של המומחים.

 

כולנו אוהבים להיות עטופים ביופי. כאשר בקבוק נאה משולב עם ניחוח מפתה, הרי שהעונג כפול ומכופל. לכן, אפשר למצוא  

בין מוצרי FM החדשים, פרי יצירתו של פדריקו מהורה, מספר ניחוחות בושם חדשים, המופיעים בבקבוקים מצודדי עין של

"הקולקציה היוקרתית".בהתאם למגמות העדכניות הם בעיקר ניחוחות מעוררי סקרנות ומעורפלים, לעתים בעלי רמז תבליני. 

אני משוכנע, כי מוצרים חדשים אלה יענו על צפיותיכם.

אני מקווה כי תיהנו לקרוא ולקנות!

ארתור טרבינסקי                               

                 FM GROUP World



FM 320  | תערובת רומנטית של ורד דמשק, סיגלית ואוכמניות                        
new .עסיסיות יחד עם עץ אלגום ופצ'ולי

                            
  

                  

EAU DE PARFUM  100 ml |   (פרפום 16%)

₪ 144.99 

                                                          FM 321  | קוקטייל פרי האגס, אפרסק ונקטרינה,                           
                new .אשר פורחים בארומה מענגת של יסמין, ורד ומוסק

EAU DE PARFUM  100 ml |   (פרפום 16%)

גן של חושים 144.99 ₪

קולקציה יוקרתית
לנשים
 

קולקציה יוקרתית
 לנשים
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FM 323  | ניחוח מתוק ומאד נשי אשר מדיף שילוב של ניחוח הורדים,     
 new  .מגנוליה, אבטיח, תפוחי עץ ועץ הארז

EAU DE PARFUM  100 ml |   (פרפום 16%)

₪ 144.99 

FM 322  | תערובת רוגעת של אשכולית עסיסית, נגיעות חושניות
new .של יסמין ויקינטון יחד עם הניחוח החמים של עץ הארז ומוסק לבן

EAU DE PARFUM  100 ml |   (פרפום 16%)

₪ 144.99 

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
 לנשים

אינסוף
טעמים
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 FM 305  | ניחוח מקסים שבו הנגיעות של ברגמוט,
new .ריבס ורד, פצ'ולי ופקעות שלובות יחדיו

PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום)

₪ 164.99
| תאנה ריחנית, פירות הדר, קוויאר, עץ התאנה   FM  319
                    new .מוסק וענבר אפור – ניחוח עז וערפילי 

PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום)  

₪ 144.99
 FM  306  | שילוב מתוחכם של אגס, יסמין, פצ'ולי, לבנה,                         
                                                                                                          new  .קמליה  יפנית  ותבלינים  חריפים  : ג'ינג'ר  וזעפרן

PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום) 

₪ 164.99 

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קשת
של ניחוחות
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דמיינו את הניחוח אותו תרצו או איזה
רושם תרצו להשיג באמצעותו. האם תרצו להופיע לעבודה מבושמים באופן הולם?
FM או שמא לשאת ניחוח מפתה לפגישה רומנטית? השתמשו ב"מדריך לניחוחות

     ייחודיים" או ראו את טבלת הניחוחות בעמוד 78 ומצאו את הבושם הנכון לכל אירוע.

   

 FM 294  | מיזוג משעשע של טעם הפלפל הוורוד, 
פרסיה, וורד, פצ'ולי וארז יחד עם  אדמונית, ליצ'י         
וענבר אפור.                                                                

PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום)

₪ 164.99
FM 296   | האלגנטיות הקלאסית המצויה         
                                          בקומפוזיציה ומנדרינה הנשגבת של חבצלת,          
יסמין, הל ומנדרינה ירוקה, מודגשת על ידי              
הרעננות של צבר, זית ועצי ארז.                             

PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום)

₪ 164.99 PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום)

₪ 164.99 

 FM 318  | שילוב קליל המורכב ממנטה אנרגטית, אדמונית
                                  new .משכרת, יסמין, עץ ארז ושרף

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
 לנשים

משב
רוח רענן
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  FM 317   |  ארומה מפתה של אפרסק עסיסי המשולב         
      new  .עם ריח הלילך, פלפל ורוד, פצ'ולי וענבר אפור

         

PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום)   

₪ 129.99
 FM 289  | אטיוד נפלא שבו עץ האלגום, שושנה,       
היסמין והזערפן משחקים בתפקידים ראשיים.                       

PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום)

₪ 129.99  

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
 לנשים

עונג
לחושים
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FM 297   | שילוב נועז של מסורת ומודרנה :          
קולאז' ריחות של שושן צחור, אדמונית, פצ'ולי ,       

התפוז וניחוח של תפוחים ירוקים, עץ האלגום והווניל.

PERFUME 50 Ml  |  (20%  פרפום)

₪ 208.99 
PERFUME 50 ml | (פרפום 20%)

₪ 208.99
FM 313  | שילוב משכנע של נגיעות לימון, פטל

מתוק ודבש עם טעם משכר של פריחת הדרים, יסמין ניחוח 
ניחוח צמחים של פצ'ולי.

קולקציה יוקרתית
 לנשים

  הידור

 מלכותי

קולקציה יוקרתית
 לנשים

 Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World 15w w w. fmgroupi srael . com  15  FM GROUP World הם מוצרים מקוריים של FM 14 מוצרי



PERFUME 50 Ml  |  (20% פרפום)

₪ 208.99 

| ניחוח מפתה עם נגיעות של  FM 303 
דומדמנית שחורה ואגס, משולב בריח של 

אדמונית ,פרח הכותנה ונגיעות עץ.

FM 304  | שילוב מהודר של פרח הפסיפלורה,
  פרסיה, אירוס וילנג - ילנג יחד עם הרעננות של
מנדרינה, קומקוואט וגוונים אוריינטליים של עץ

 האלגום.

PERFUME 50 Ml  |  (20% פרפום)

₪ 208.99

קולקציה יוקרתית
  לנשים

קולקציה יוקרתית
לנשים

עכשויות

וסגנון
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   FM 309  | שילוב אקזוט של תמצית 
תה שחור, יסמין, הל ועץ אלגום.

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 164.99
  FM 308   | ארומה עדינה וקסומה של יסמין, 

 דבש, פרח התפוז ועלי תה. 

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 164.99

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
לנשים

 

ניחוח מותאם היטב הוא זה שבו תרגישו בטוחים 
בעצמכם ומפתים. הוא "יושב עליכם" היטב,

מאיר את אישיותכם. עם זאת, אין זה אומר כי
אתם צריכים להרגיש אותו במשך היום כולו. מהר
מאד תתרגלו לאופן בו אתם מריחים ואילו אחרים

ימשיכו להתענג על הניחוח של הבושם שלכם.

תגלית
 יוצאת דופן
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חישבו על הריח אותו אתם אוהבים. 
אולי אתם נזכרים בילדותכם או ברגעי אושר גדול? 

או אז נסו למצוא את המרכיב הזה בבשמים. תתפלאו
מהארומה החושנית של פרח הלוטוס, הרעננות

של ברגמוט, אצילות השושנה, הניחוח
המשכר של יסמין, חמימות עץ האלגום והוונילה.

FM 312  | אדמונית, שוקולד כהה, קפה, וניל 
ונגיעות פרי הדר - רושם כובש לב.

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 164.99
FM 311  | שילוב קלאסי של מגנוליה,

יסמין וקנמון יחד עם תפוז חמוץ ועץ אלגום.  

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 164.99 

FM 310  |   ניחוח עדין של ורד בולגרי, חבצלת העמקים,
פרסיה, לילך ופצ'ולי, משולבים עם מוסק לבן חושני.

 

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 164.99 

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
לנשים

 

  בגן
הקסום
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FM 162  | ניחוח אוריינטלי של מוסק
מצרי משולב עם מתיקותם של הדבש    
והווניל.                                                  

           FM 192  | נגיעות קסומות  של פרח                            
   הנזר, חבצלת, תפוז ודבש מתוק.                                      

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 129.99

FM 293  | פיתוי של ניחוח חמים של וניל, 
אזוב, מנדרין, יסמין וארז.

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 129.99  

FM 287  | ארומה מפתה של פולי טונקה,שוש
סינית, ענבר אפור, עץ השקדייה ויסמין.

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 129.99 

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
לנשים

 

  שילובים
מפתיעים
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PERFUME 50 ml  |  (פרפום 20%)

₪ 129.99
FM 298  | התפרצות של אנרגיית ההדרים

עטופה בניחוח שושנים,אוסמנטוס, אדמונית, 
 עץ אלגום ופצ'ולי.

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 129.99
  FM 291  | טעם ערב לחך של פטל עסיסי,

 שושנה, וניל ופצ'ולי.

PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 129.99 

FM 290  | העוצמה המפתה של ניחוחות, העץ
מרוככים על ידי ריח הניחוח של חבצלת העמקים, 

מגנוליה, יסמין ודבש.

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
 לנשים

עדינות
 עם פרח הציפורן
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ניחוח המדגיש את אישיותכם, ומשקף את מצב רוחכם. אין כמו להחזיק 
שלושה עד חמשה בקבוקי בושם על שידת חדר השינה. כך תוכלו לבשם

 עם הריח המתאים לזמנים שונים: קליל לשעות היום - כבד ומפתה ללילה.

FM 292  | שילוב נעים ומרענן של ליצ'י, שזיף,
 מימוזה, סיגלית, יסמין, עץ תיק. 

PERFUME 50 ml  |  (פרפום 20%)

₪ 129.99
   FM 281  |  ניחוח חם ונמרץ של השושנים היפות

ביותר, דמדמניות ותותי שדה.

PERFUME 50 ml  |  (פרפום 20%)

₪ 129.99  

5

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
 לנשים

חושניות

וכישוף
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הריח שעל העור
מתפתח לאטו לניחוח

מיוחד במינו. לכן 
אל תשפשפו אותו, אל
תחממו אותו עם היד.
הניחו לו לפרוח בקצב

הייחודי לו.

 
ראשית, הוא

יענג אתכם ברמז
העדין שלו, ואז 

בתווי לב האופייניים
לו ביותר ולבסוף עם
ניחוח הבסיס ביותר

וידוע כשכבת הבסיס.

 

FM 283  | ניחוח מתגרה וחושני של נקטרינה, תפוז 
  ומושק.

 FM 284    | שילוב מענג ומלא אנרגיה של פומלה, 
 ג'ינג'ר וסחלב.

EAU DE PARFUM  100 ml |  (פרפום  16%)

₪ 129.99 
FM 147  | זוהי הקומפוזיציה היחידה שבה גוונים

של מנדרינה, ליצ'י, שזיף וחבצלת העמקים יוצרים 
שילוב מושלם.

  FM 149  | שילוב מפתה של פרחי דובדבן, פרחי
עץ פלומריה ועץ הטנקה.

          FM 141  | אקורד צלול של קרח מחומם על ידי
נגיעות של רימון, אדמונית, ענבר אפור ומושק. 

 FM 142  | תערובת ממכרת מאד של וניל, עץ 
התה, שושנה בולגרית ופקעת החבצלת. 

FM 146  | שילוב מסתורי של פלפל ג'מייקה 
טרי,  פרסיה והיביסקוס.

PERFUME 50 ml |  (פרפום 20%)

₪ 129.99  

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קסם
מופלא
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FM 300  | שילוב דינמי וקליל של אשכולית, לימון,
ברגמוט יחד עם לבנדר וארז.

FM 198  | שילוב אקסטרוגנטי למדיי של עלי טבק,
 ברגמוט, ברוש, יסמין ופצ'ולי.

PERFUME 50 ml |  (פרפום 20%)

₪ 129.99 

 FM 288   | שילוב אמיץ וייחודי של ניחוח הטירמיסו,
 וניל, מגנוליה,אדמונית ויערת הדבש.

 FM 286   | ארומה בוגרת המדגישה את החושניות
של שושנה, פצ'ולי, ענבר אפור, ברגמוט ותפוז.

PERFUME 50 ml |  (פרפום  20%)

₪ 129.99 

קולקציה יוקרתית
 לנשים

קולקציה יוקרתית
 גברים

זיווג  מותאם בשלמות 
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 FM 329  | חושני ומודרני - זוהי הארומה של ברגמוט 
new .ולבנדר המשולבת עם עשב וטריבר, אניס ופלפל שחור     

   

EAU DE PARFUM  100 ml |   (פרפום 16%)

₪ 129.99 

FM 327  | ארומה פראית של אשכולית, עשב וטריבר,
new .פצ'ולי ושרף בתוספת נגיעות עץ ופלפל ורוד

EAU DE PARFUM  100 ml |  (פרפום 16%)

₪ 129.99

מיסתורי 
וחושני 

קולקציה יוקרתית
גברים

קולקציה יוקרתית
גברים
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 FM 326  | תערובת מפתה של ריח עלי הלבנה, סיגלית  
new .אפריקאית, הל ומוסק חושני

EAU DE PARFUM  100 ml |  (פרפום 16%)

₪ 129.99 

FM 328  | הידור וחן משולבים על תערובת ייחודית של הל,
new .שומר, לבנדר, פצ'ולי ווניל  

EAU DE PARFUM  100 ml  |   (פרפום 16%)

₪ 129.99

קולקציה יוקרתית
גברים

קולקציה יוקרתית
גברים

תגלית של אנרגיה
מתפרצת
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  FM 325  | רעננות ואנרגיה של ניחוח הנרולי משולבת
עם נגיעות מפתות של הל, פצ'ולי, עץ ארז, עשב

new .ורטיבר ואבסינת

EAU DE PARFUM  100 ml  |    (פרפום 16%)

₪ 164.99 

   FM 302  | ניחוח פשוט ומאד גברי, המבוסס על פרחים,
קליפת תפוז, תבלינים וענבר אפור.

EAU DE PARFUM  100 ml  |   (פרפום 16%)

₪ 164.99 

הראו
 מהו רצונכם!

קולקציה יוקרתית
גברים

קולקציה יוקרתית
גברים
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בקולקציה היוקרתית תמיד תמצאו משהו מתאים לכם.
חישבו על הריחות האהובים עליכם. על אודות השילוב החם של התבלינים,

ניחוחות הטבק ועלי העגבניה – התצלילים הממריצים של הפרי.
עם ניחוח נבחר בקפידה לא תהיו בלתי מורגשים.

FM 324  | שילוב ניפלא של אשכולית טריה עם תווים עציים
new .ותפוחים ארומטיים עם מעט טקילה ומוסק

EAU DE PARFUM  100 ml  |    (פרפום 16%)

₪ 129.99
FM 195  | תערובת של גד השדה והל מעושנים עם נגיעה של

   טבק יקר-ערך.

EAU DE PARFUM  100 ml  |    (פרפום 16%)

₪ 129.99

₪

קולקציה יוקרתית
גברים

אין לעמוד
בפניו

קולקציה יוקרתית
גברים
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FM  199  | שילוב עשיר ומורכב שבו אפשר למצוא 
מנטה, מנדרינה אדומה , קינמון, הל, שושנה ונגיעות עור.

זיכרו כי בשמים עשויים להריח קצת אחרת על אנשים שונים,
תלוי בריח הייחודי של העור ושל הלחות.

לכן, אל תרכשו בקבוק רק כיוון שאהבתם את הריח
על מישהו שאתם מכירים. אולי הבושם יצר שילוב

ייחודי מהעור של האיש וניחוח אחר מתוך המגוון הרחב של
הניחוחות שיצר Federico Mahora עבור FM יתאים לכם?

EAU DE PARFUM  100 ml  |  (פרפום 16%)

₪ 129.99
  FM 301  | ארומה חזקה של עץ ארז, הל, ענבר אפור ושרף,

המודגשת עם נגיעות אנרגטיות של לימון ומנדרינה.

EAU DE PARFUM  100 ml  |  (פרפום 16%)

₪ 129.99

תוי
פי

וח
יח

 נ
עם

קולקציה יוקרתית
 גברים

קולקציה יוקרתית
 גברים
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הדורים? אמיצים?
הראו מי אתם כאשר תבחרו את הבשמים  

של הקולקציה היוקרתית. הניחוח יכול להקסים,
למשוך תשומת לב או פשוט להדגיש את סגנונכם.
החלוקה של הניחוחות לקטגוריות, אותה אפשר 
למצוא בעמוד 78 תסייע לכם לבחור באופן נכון. 

   
FM 151  |  ארומה מתוחכמת של מושק, ענבר,

 רוזמרין וגרניום אפריקאי.

FM 152  | שילוב נבחר בקפידה של גווני תבלין  
עם פלפל לבן.

FM 155  | ניחוח יוקרתי ממכר של הל, זעפרן וגרניום.

FM 156   | ניחוח אוריגינאלי של פצ'ולי שחור, מנגו, 
מושק הבנה.

EAU DE PARFUM  100 ml  |  (פרפום 16%)

₪ 129.99
FM 158    | קומפוזיציה של שמן ארומטי חמוץ המופק מגבעולים

  ועלים של תפוז מר ושמן מעלי גרניום.

FM 159  | ניחוח מפתה ולוהט של הדרים, שרכים ועשב וטיבר.  

FM 160  | ניחוח מעודן של עלי עגבניה, אוכמניות שחורות
ופרחי מים.

FM 169  | ניחוח מרגיע של מנדרינה סיציליאנית ותבלינים. 

EAU DE PARFUM  100 ml  |  (פרפום 16%)

₪ 129.99

מה 
עוצ

ו
יה

רג
אנ

  
מה

עוצ
ו

קולקציה יוקרתית
גברים

קולקציה יוקרתית
גברים
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כל אחת יכולה למצוא משהו
 מתאים בקולקציה הקלאסית.
תוכלו להתאים בשמים למצב

הרוח, לעונת השנה ולכל
עת. ארומה קלילה, רעננה,

פירותית ופרחונית מתאימה
יותר להליכה או לביקור

בבית הקולנוע. בחרו בניחוחות
 מהודרים יותר לעבודה,

בעוד ניחוחות כבדים וחושניים
יותר מתאימים בצורה מושלמת

 לבילוי לילי או למפגש רומנטי.

PERFUME 30 ml |  (פרפום 20%)

₪ 94.99

  FM 05   | ניחוח מענג ומושך של עץ אלגום, הל, שושן ווניל. 

FM 06  | תערובת מובחרת של נגיעות הדרים ואזוב אלון.       

FM 07  | ניחוח קסום של אפונה ריחנית, פרסיה ויסמין.

FM 09  | תמצית בלתי נשכחת של פירות ירוקים, וניל ומושק. 

 FM 10  | תווים רעננים של מנדרינה, ורד, קיסוס וסחלב אפריקאי. 

FM 12  | ריח ניחוח מהפנט, מלא אנרגיה של פרי פסיפלורה, 
 וניל, עץ אדר ויסמין.

FM 17  | ריח מפתה המופק משילוב של תפוח, פרסיה, פקעת 
 טוברוז ויסמין.

 
FM 18   | תווים קורנים של תפוז, אשכולית וברגמוט,

 שלובים עם המתיקות של יסמין ושושנה.

FM 21  | ניחוח חמים וחלומי של ורדים, יסמין ופרח 
 ילנג-ילנג.

 
FM 23  | תווים מתוקים ומאד מפתים של מנדרינה, 

 יסמין ווניל.

FM 24  | זר אקזוטי המורכב מניחוחות דומיננטיים של 
מנגו ומנדרינה.

FM 25  |  מיזוג הרמוני של פרסיה, איריס, פרח פסיפלורה,
 פרי אקזוטי ואזדרכת.

FM 26  | שילוב אוריינטלי של סחלב, מגנוליה ופלפל.

FM 26  | ארומה מסקרנת ומעורפלת של מנדרינה,
 אוכמניות שחורות ומנגו יחד עם מתיקותם של הדבש והשוקולד.

FM 33  | עוצמה מרעננה של יסמין, שושן צחור, במבוק,
תפוח ולימון.

 
FM 34  | גל רענן של הדרים, יקינטון ואירוס יחד עם נגיעה

של פצ'ולי ופלפל ורוד.

FM 80  | ניחוח מקסים של מנדרינה ירוקה, סיגלית, סורבה
תותים ופופקורן מקורמל.

FM 81  |  ניחוח יוצא דופן של מגנוליה, חבצלת העמקים, ורד
 וסיגלית, בשילוב נגיעות עדינות של תפוח ומלפפון ירוק.

FM 97  |  ניחוח משוגע ופזרני של נרקיסים, חבצלת העמקים,
פרזיה, גרדניה ואזוב אלון.

FM 98  |  עוצמה מרעננת של הדרים מודגשת על ידי פרחים
 מתוקים ותווים עציים.

FM 101  | ארומה מסתורית של מושק לבן, וניל, קטורת, פרחי
תפוז ואגס.

FM 122  | תמצית של עצמאות עם השראה של יסמין, רימון 
 וחבצלת העמקים.

FM 125  | ניחוח מסחרר של מנדרינה, גרדניה, אפונה
 ירוקה ושקד.

FM 132  | ניחוח מסתורי ואקסקלוסיבי של גרדניה, אדמונית,
תפוז, ענבר אפור ופקעת טוברוז.

FM 173  | תערובת מהפנטת של שקדים מרים, וניל, מושק,
 אזוב ועץ ג'קרנדה.

FM 174  | ניחוח מתעתע מחבצלות טריות, פרסיה, מגנוליה
 ויסמין.

FM 177  | ניחוח של זעפרן, קטורת, וניל, ברגמוט ופרחי
תפוז המשחרר את תשוקותייך.

FM 180  | ארומה מפתה ונצחית של פטל, ליצ'י, פרסיה,
שושנה, פצ'ולי ווניל.

קולקציה קלאסית
לנשים

קולקציה קלאסית
לנשים

או
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תן
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מי
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PERFUME 30 ml |  (פרפום 20%)

₪ 94.99

FM 181  | ניחוח מפלרטט ומשתעשע שבו אפשר למצוא פירות
הדר, דומדמנית אדומה וחבצלת העמקים.

ַחְנוּן, פלפל ורוד, חמוצית, עץ FM 183  | שילוב סקסי של פרח י
מאסוייה ווניל.

FM 185  | ניחוח נשי וחושני ביותר של יסמין ואורז בושמתי.

FM 251  | ניחוח עמוק ומפתה של שושנה, אלגום, פצ'ולי
ושורש אירוס.

FM 252   | ניחוח אלגנטי של קלבריאס, ברגמוט, תפוז, גרגרי
ערער, ברוש ושקדים.

FM 253  | ניחוח מתוק ומושך של אלגום, פצ'ולי, עשב וטיבר,
אננס, קוקוס ויסמין.

FM 255  | שילוב מרתק של אגוז מוסקט, שזיף מירבל, סיסם
שחור, עץ ליים, פרסיה ושושנה.

FM 257  | שילוב מתוחכם ואוריגינאלי באופן מפתיע של פרחי
חיננית, ורד, יסמין, מושק ופצ'ולי.

FM 258  | ניחוח מסתורי ומפתה של מושק, ענבר אפור, ורד
 מרוקו וקטורת.

FM 259  | ניחוח אקזוטי עם תווים מרטטים של סיגלית,
  מושק, פצ'ולי, אדמונית, וניל ותבלין ציפורן.

FM 261  | איקבנה אומנותית מסודרת עם פרחי לוטוס, פרסיה,
 רקפת, אדמונית, פרח ציפורן וטוברוז.

FM 263  | שילוב ניחוחות של יסמין, טוברוז, חבצלת העמקים
 ומושק עם נגיעות של הדרים ועץ טרופי.

FM 264  |  שילוב בלתי נשכח של אפרסק מתוק עם ריח משכר
 של פרסיה, טוברוז, היביסקוס ומושק.

FM 265  | ניחוח רומנטי, שבליבו פריחת הורדים ופרסיה
שלובים עם ריחות של תפוז, פצ'ולי ומושק.

 

 
FM 266  | שילוב אלגנטי של ברגמוט טרי, שמן נרולי עם ניחוח

חושני של מגנוליה ופרחי ילנג-ילנג.

FM 267  |  שילוב אנרגטי של ברגמוט, תפוז אדום, יסמין, שזיף
 ואוכמניות שחורות עם הניחוח המשכר של מושק, עץ ארז ופצ'ולי.

FM 268  | קומפוזיציה עשירה המשלבת אניס, שוש וסיגלית   
יחד עם ניחוח מתוחכם של פצ'ולי, עשב וטיבר, שרף לוטם, ענבר

 אפור ואפונת טונקה.

FM 270  | הידור עם רמז של אקסטרווגנטיות: אפונה ריחנית, 
ברגמוט, פלפל ורוד, עוקץ-עקרב, שרף ריחני, אפונת טונקה ופצ'ולי.

FM 271  |  ניחוח של פפיה עסיסית, קיווי ורימון שלובים עם
 ניחוח קוקטי של וניל, היביסקוס, סחלב וענבר אפור.

FM 272  |  תמצית הנעורים והאנרגיה בהשראת מנדרינה
עסיסית, פטל, פרסיה, סיגלית, איריס ועץ אלגום.

FM 273  | ניחוח חושני בשל של מגנוליה, ילנג-ילנג, אירוס,
עץ ארז.

FM 275  | שילוב כובש ללבות של יסמין, חבצלת העמקים,
פרסיה, רקפת יחד עם ברגמוט, אשכולית, מלפפון וענבר.

קולקציה קלאסית
 לנשים

ות
מנ
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קולקציה קלאסית
 לנשים
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קטן זה יפה. אמת זו משתקפת בקולקצייה הקלאסית
 הזעירה המיוחדת. תמיד תוכלנה להחזיק בבקבוקון הבושם

 הזעיר בטווח ידכן. כוחם של הניחוחות המופלאים!

PERFUME 15 ml |  (פרפום 20%)

₪ 67.99 

FM 232  |  הניחוחות הנהדרים ביותר של אדמונית, עלי
 סיגלית טריים וורד דפנה.

FM 234  | ניחוח טבעי של שושנת תה, צבעונים ואירוסים.

FM 237  | תווים מגרים ושובבים של אדמונית, דומדמנית
שחורה ווניל.

FM 239  | ניחוח עז ונמרץ של אירוס, תה ציילון ופעמונית.

קולקציה קלאסית
לנשים

קולקציה קלאסית
  לנשים

XXS
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FM 43   | ניחוח אנרגטי של הל, פלפל ורוד, מנדרינה, גד
 השדה ופרסיה.

FM 52   | ניחוח מהפנט של הדרים, תפוח, קנמון ותבלין
ציפורן פיקנטי.

FM 54   | ניחוח מסתורי של ברגמוט, מנטה, מרווה, לבנדר,
 ארז ואזוב אלון. 

FM 56   | להצית את החושים עם תמציות יערה, ערער,
 שרף וארז.

FM 57   | קומפוזיציה שמימית של תפוח, שזיף, קינמון,
 פלפל ורום ג'מייקה.

FM 60   | תפוז, מנטה, ג'ינג'ר, גלנגה, אזוב ומושק. ניחוחו
 של החופש. 

FM 64   | ניחוח אלגנטי וחושני של מנדרינה, אניס, מושק
 ופרחים של עץ הזית. 

FM 66   | תווים עדינים של לבנדר וארז סיני, מועשרים בנגיעות
 של ליים וענבר אפור בלזמי.

FM 68   | ניחוח מגרה של עץ ארז, לבנדר, טבק, ברגמוט ולימון.

FM 83   |  ניחוח מעודן ושובה לב של ברגמוט, פפירוס
 ונגיעות חושניות של מושק.

FM 93   | ניחוח מודרני ומלא חיים של ברגמוט, ג'ינג'ר,
 לבנדר וקיסוס.

FM 110   | עוצמות משולבות של ונילה, מושק, ענבר, פרחי
|  EAU DE PARFUM  50 ml תפוז וחבצלת העמקים.  (פרפום  16%) 

₪ 94.99 

קולקציה קלאסית
 לגברים

לאישיותכם הביאו ביטוי

קולקציה קלאסית
לגברים
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FM 210  | שובה לב עם הניחוח הרענן של מנדרינה, בזיליקום,
מנטה ועלי אגס.

FM 219  | זעפרן, קינמון, בזיליקום, פלפל שחור וטיפות אחדות
של תפוז יוצרים קומפוזיציה בעלת טמפרמנט עז.

FM 221  | ריח מאד גברי ועז של קטורת אוריינטלית, שרף וצורי
 ממותקים על ידי ניחוחות הסיגלית.

FM 222  | ארומה חזקה, חושנית ודינאמית של מרווה,
 לבנדר, אזוב אלון, לימון וברגמוט.

FM 120  | ניחוח עץ הברוש המשלב את רעננות הלימון והאשכולית
יחד עם נוכחות עמוקה של הענבר. 

FM 133  | ניחוח קליל של ברגמוט, תפוז ורוח הים. 

FM 134  | ניחוח שובה לב של מנדרינה, תפוז מר, ארז, רוזמרין,
פצ'ולי ועשב ים.

FM 135  | הפתעה עם הניחוח העז של מנדרינה, תפוז חמוץ, 
סנטולינה וענבר אפור.

FM 140  | תערובת של מרירותו של צמח הלענה ותבלינים
אקזוטיים, מודגשת בניחוחם של צמחי תבלין ופירות.

FM 188  | ניחוח חריף של ג'ינג'ר, אגוז מוסקט, פלפל
 ורוד וגויאקום.

FM 189  | שילוב פועם ומלא חיות של אשכולית, פטל,
 לבנדר ועוקץ-העקרב.

FM 207  | ארומה אצילית של עץ יחד עם רעננותם של 
 פצ'ולי, מנדרינה ותפוח.

FM 208  | ניחוח אולטרה-מודרני המפתה עם חריפותו
של פלפל ורוד ומתיקותה של המנדרינה.

  

FM 223  | שילוב מנצח, מלא קסם של שורש אירוס, טוברוז,
 עץ אלגום ומושק.

FM 224  | קנה סוכר, וניל, ענבר אפור, אגוז מוסקט ויסמין יוצרים
 יחד שילוב מתוק ומאד מפתה.

FM 225  | ניחוח מתוחכם המבוסס על עץ הבנה ועץ תיק
יחד עם נגיעות של עלי סיגלית, לבנדר, ג'ינג'ר והדרים.

FM 226  | משב רוח ים צלול המביא את רעננות ההדרים,
יקינטון, חבצלת העמקים ועץ מסונייה.

EAU DE PARFUM  50 ml  |  (פרפום  16%) 

₪ 94.99 

קולקציה קלאסית
 לגברים

קולקציה קלאסית
 לגברים

של
חו 

כו
תוי

פי
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פרומונים הם כלי נשק סודיים. חומרים מתנדפים בקלות, 
חסרי ריח שנועדו להעצים את המשיכה ואת הביטחון העצמי. השתמשו בהם לפני
 יציאה לפגישה חשובה או מפגש רומנטי. תמיד כשאתם רוצים לעשות רושם טוב.

 18f, 23f, 33f, 81f, 97f, 98f, 101f | FM  :ריחות זמינים

PERFUME 30 ml  |  (פרפום  20%)

₪ 105.99

52f ,56f , 64f new ,110f new ,120f ,134f :ריחות זמינים

EAU DE PARFUM  50 ml  |  (פרפום  16%) 

₪ 105.99 

קולקצית פרומונים
 לנשים

קולקצית פרומונים 
 לגברים

פיתוי שאין 
לעמוד בפניו
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PERFUME 50 ml  | (פרפום 20%)

₪ 129.99 

  LILY OF THE VALLEY| חבצלת העמקים |  FM 213 FM 218  | פריחת התפוז | ORANGE BLOSSOM

 LILAC | לילך |  FM 211 FM 217  | שושנה | ROSE     VANILLA | וניל |  FM 201 FM 202    | אוכמניות | BLACKBERRIES 

EAU DE TOIlETTE  50 ml  

₪ 94.99

קולציה פרחונית
 לנשים

קולקציה ניחוחות
הפרי

  פריחה עם שלמות
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לאפרסק ארומה מתוקה ועסיסית, המוסיפה
 אופטימיות – זהו הניחוח האמיתי של הקיץ.

פרי האפרסק היה מושא לסגידה
בסין העתיקה.

 250 ml  ג'ל רחצה
 SHOWER GEl  

בקרוב 
   רוחץ בעדינות ומלחח את הגוף

   העור הופך לח ומוזן היטב
   פרו-ויטמין B5 בעל השפעה מרגיעה 

   ארומה נהדרת ממריצה את החושים
      ונשארת על העור לפרק זמן ארוך

 FM | 002g

   600 g מלח אמבט
 BATH SAlTS  

בקרוב 
   מלח ים טבעי מאזור ברזיל

   ארומה נעימה מרגיעה
   העור הופך רך, חלק, משיי ונקי להפליא
   קלציום, מגנזיום, ברום, יוד, פוטסיום
   וברזל מחזקים וממצקים את עורכם

 FM | 02s

   250 ml  מלח גוף לקירצוף
 SAlT BODY SCRUB 

בקרוב 
   גבישי מלח מנקים את העור ומסירים תאי עור מתים

   העור הופך חלק, מוצק ונעים למגע
   שכבה שומנית מלחחת ומזינה את הגוף

   ויטמין E בעל תכונות אנטי-אוקסידנטיות מאט את
    תהליך הזדקנותו של העור

 FM | pl02

    430 g  נר ריחני
 SCENTED CANDlE  

 ₪ 49.99
   מתובל כדי להתאים למוצרים מאותה הסדרה

   מפיץ ניחוח נפלא
   מראה עתיק ההופך אותו לקישוט הולם

            לעיצוב הפנים

 FM | sw02

  התרגעות חושנית               לגופכם

קולקצית
 ניחוחות ספא
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CHERRY BLOSSOM | פריחת הדובדבן
 

 זהו הניחוח השמשי של העליצות,  
הקשור עם ראשית האביב. ניחוח אנין, 

שובה לב המרגיע ומשרה מצב רוח טוב. ביפן
   מסמלים פרחי הדובדבן את היופי החמקמק.

250 ml  ג'ל רחצה 
SHOWER GEl 

 בקרוב         
cherry blossom FM | 003g, verbena FM | 001g, 

vanilla FM | 004g, patchouli FM | 005g

VANILLA | וניל
 

הניחוח החמים, הריחני עוזר להפיח 
חיים. הוניל מביא את המתיקות האמיתית של

האזורים הטרופיים. ריחו הוא הונילין הארומטי.

600 g מלח אמבט
BATH SAlTS 

 בקרוב        
vanilla FM | 04s, verbena FM | 01s, 

cherry blossom  FM | 03s

PATCHOULI | פצ'ולי

בעל ארומה נעימה של צמחי תבלין   
ואדמה, המקלה על מתח ומרעננת. ניחוח 

זה מומלץ במיוחד לגברים. היא תיקח
אתכם למסע בארצות הטרופיות של אסיה.

430 g  נר ריחני
SCENTED CANDlE

      ₪ 49.99  
patchouli FM | sw05, verbena FM | sw01, 

cherry blossom FM | sw03, vanilla FM | sw04

VERBENA |  ורבנה

היא בעלת ארומה רעננה של פרי ההדר,
המפחיתה עייפות ומרגיעה. הניחוח העז בא

Lippia מעלי לואיזה לימונית, המכונה
citrodora.

250 ml  מלח גוף לקירצוף 
SAlT BODY SCRUB

 בקרוב           
verbena FM | pl01, cherry blossom FM | pl03, 

vanilla FM | pl04

קולקצית
 ניחוחות ספא
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EAU DE TOIlETTE 20 ml

₪ 74.99 
 STRAWBERRY FRUIT |   FM 88 |   פרי התות

שילוב מושך ביותר של ריחות תותים רעננים, פטל
 ותותי בר יחד עם נגיעות מתוקות של וניל.

   
EAU DE TOIlETTE 30 ml

₪ 74.99
TRENDY BOY   |  FM 90 | נער אופנתי

ניחוחות עליזים של הדרים המועשרים בנגיעות
עדינות של עץ אלגום ועץ ארז.

 q ניחוחות מרעננים של עץ והדרים   
  q קל לשטיפה, משאיר על עורך שכבת הגנה עדינה   
q מכיל מרכיבים שנבחרו במיוחד לרחצה והחדרת לחות 

FM | 90g

  200 ml ג'ל רחצה  
SHOWER GEl

 בקרוב

q מכיל מרכיבים נבחרים במיוחד המנקים ומלחחים  -
q אינו מכיל אלרגנים -   
 q קל לשטוף, מותיר שכבת הגנה עדינה על עורך -  

  FM | 88g

200 ml  ג'ל רחצה
SHOWER GEl

 בקרוב

q בעל מרקם קליל וקרמי
  E-ו B5 מועשר בויטמינים q
q לשימוש יומיומי, לכל סוגי העור  

 q אלנטואין מעניק לעורך הופעה בריאה ויפה
q אינו מכיל אלרגנים

FM | 88b

200 ml קרם גוף  
BODY BAlM

בקרוב
q תווים עדינים ומושלמים לכל הזדמנות - 
q מלחח בעדינות את שפתייך - 
 q מכיל מיקרו מולקולות מבריקות כדי להעניק ברק לשפתייך - 
q מעניק לשפתייך ברק זוהר מעודן וארומה מעוררת תיאבון - 

FM | 88u

  8 ml  שפתון מבריק
lIP GlOSS

 בקרוב

קולקצית נעורים קולקצית נעורים

 b e s t u p t o
t h e  a g e  o f  18 :)
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200 ml ג'ל רחצה  
SHOWER GEl

 בקרוב
 

 q מועשר במרכיבים מלחחים נבחרים בקפידה  
  q פרו-ויטמין B5 בעל השפעה מרגיעה ומרככת  
q מותיר על העור שכבה הגנה עדינה  
q הרכב עדין בעל זוהר הפנינה  
q מנקה את הגוף ומכין אותו להשפעתם המלחחת  

של תחליבי הגוף

 05g, 06g, 10g, 12g, 18g, 21g | FM  :ריחות זמינים 
23g, 25g, 32g, 33g, 34g, 81g, 97g, 98g, 101g, 142g,  

146g new, 147g, 173g, 283g 

 q מועשר במרכיבים מלחחים
  q פרו-ויטמין B5 בעל השפעה מחדשת ומרגיעה על העור

q ויטמין E מגן על העור מרדיקלים חופשיים  
q בעל מרקם קטיפתי  
q נספג היטב 
q אלנטואין מבטיח חלקלקות משיית וגמישות 

 נאותה של העור

 05b, 10b, 21b, 23b, 33b, 81b| FM  :ריחות זמינים 
97b, 101b, 146b new, 173b

  23b, 33b, 81b | FM אפשר להשיג דוגמיות הקרם

200 ml קרם גוף  
BODY BAlM

בקרוב
 

100 ml קרם לידיים ולציפורניים
HAND AND NAIl CREAM   

בקרוב
q ויטמין B5 משפר את מחסום הליפידים של האפידרמיס

     ומאיץ התחדשות של הרקמה.
  q ויטמין A מטפח את העור וממריץ את הביו-סינתזה

       של הקולגן
  q לכל סוגי הידיים 

q לאלנטואין יש השפעה מרגיעה, הוא מפחית את הגירוי
 ואת האדמומיות

 33c, 81c, 98c, 173c new | FM  :ריחות זמינים

 q איכות מושלמת באריזה קטנה
  q אידיאלי לנסיעות קצרות

q בשל גודלם, מותר לשאת מוצרים
 אלה במטען יד במטוסים.  
 

הערכה מכילה:   

FM body balm no 33b  
FM shower gel no 33g 
FM shower gel no 81g 

 
MINI SET 3x30 ml

 בקרוב

קולקציה לטיפוח הגוף
 לנשים

קולקציה לטיפוח הגוף 
 לנשים

 אפופים
בניחוח 

תוכלי להתאים את אותו הניחוח עם הבושם האהוב עלייך 
וליצור את הסדרה הפרטית שלך של מוצרי טיפוח 

 לגוף. תוכלי לקבל את הרושם הממושך של ניחוח  
 נפלא. תוכלי להשיג הרמוניה מושלמת!
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q מושלם לנשים פעילות ודינאמית 
q  מכיל מרכיבים של אסטריג'נט ואנטי-פרספירנט 

q  מכיל מרכיבים של אסטריג'נט 
q  מלחח ומרענן את העור העדין של בתי השחי שלך

q  שימוש נוח 
 05r, 23r, 25r, 33r, 81r, 97r | FM  :ריחות זמינים 

101r, 146r new, 147r, 173r

50 ml  דאודורנט כדורי 
DEO ROll-ON

בקרוב
 

q  חסר ריח 
q  מיועד לנשים ולגברים

q  נוסחה ייחודית המבטלת את ההשפעה של 
   הזעת  יתר

 q  מועשר במרכיבים מלחחים ומזינים בצורה 
q  מושלמת את העור העדין של בתי השחי

q  שימוש נוח  
q  אינו מכתים את הבגדים

 

r01  | FM

50 ml דאודורנט יוניסקס כדורי
DEO ROll-ON UNISEX   

בקרוב
 

q פולימרים שנבחרו במיוחד על מנת להעניק ברק ולהוסיף נפח לשיער 
   q מרכיבים פעילים מזינים את השיער ואת הקרקפת 
q אינו מכביד על השיער ואינו מייבש אותו 
q עשיר במרכיבים המגינים על השיער נגד חשמל סטטי 
q  אריזה נוחה 
q מתאים לכל סוגי השיער 

 81h, 147h, 173h new | FM  :ריחות זמינים

50 ml   מעצב שיער
HAIR FRAGRANCE

בקרוב

 

 קולקציה לטיפוח הגוף
 לנשים

קולקציה לטיפוח הגוף
  לנשים

 הפגינו
ביטחון עצמי
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גבר מודרני ופעיל זקוק לרעננות 
מרבית לאורך שעות היום. מוצרי קוסמטיקה לטיפוח הגוף מותאמים למים

מבושמים יספקו לו נוחות ויותירו על העור ניחוח נהדר לשעות רבות.

q מכיל מרכיבי ליחוח מיוחדים 
q  הסרה קלה 

q  מגוון רחב של ניחוחות לבחירה כדי להתאים את
 מי הבושם FM או אפרט-שייב המתאימים לך.

    43g new, 52g, 56g, 64g | FM  :ריחות זמינים 
 160g new, 199g new, 300g new ,110g, 134g, 135g,  

200 ml  ג'ל רחצה
SHOWER GEl

בקרוב
 E וויטמין B5 מכיל אלנטואין, ויטמין q  
q נספג במהירות 

52b, 199b new | FM  :ריחות זמינים 

200 ml קרם גוף  
BODY BAlM

בקרוב
  q מושלם לגברים בעלי סגנון חיים פעיל

q נוסחה ייחודית המבטלת את ההשפעות של הזעת יתר. 
  q מכיל מרכיבים מלחחים

q שימוש נוח 
 43r new,52r, 56r, 64r, 110r | FM  :ריחות זמינים 

                                         134r, 160r new, 199r new

50 ml דאודורנט כדורי
DEO ROll-ON

בקרוב

 קולקציה לטיפוח הגוף
לגברים

 קולקציה לטיפוח הגוף
לגברים

 מושכים
תשומת לב
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 q הופך את הגילוח שלך לקל 
q מרכך את השיער שלך 
  q שמני פרפין מגנים על העור נגד יובש 

q תמצית מעלי אלוורה מלחחת ומחדשת את העור 
q אלנטואין מרגיע עור מגורה ומשפר הבראה של פצעים.

52p | FM  :ריחות זמינים 

  q מועשר במרכיבים מרגיעים ומרעננים
q מכיל אלנטואין כדי שלכך עור מגורה 

q ניחוח עז הנשאר זמן רב

 52s, 56s, 64s new!, 110s | FM  :ריחות זמינים  
134s, 169s

100 ml  תחליב לאחר גילוח
AFTER SHAvE BAlM

בקרוב

250 ml  קצף גילוח 
SHAvING FOAM

בקרוב
100 ml  אפטר שייב

AFTER SHAvE

בקרוב

 q מכיל מרכיבים המלחלחים ומרגיעים גירוי עור
q חמאת שייה ופנטנול מבטלים אדמומיות ותחושת בעירה 
  q נוסחה עדינה, נטולת אלכוהול 

q נספג בקלות 
q בעל ניחוח גברי של עץ ופרחים, יחד עם רמז מרענן

q של הדרים

G001 | FM  :ריחות זמינים 

קולקציית התרעננות
 לגברים

קולקציית התרעננות
 לגברים

תענוג עם 
רכות
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 q חלבוני משי טבעיים מחליקים את השיער, מחזקים אותו מונעים נשירה
  q הם משתלבים לתוך מבנה השערה ומאזנים את פניה

 q הם מבטיחים הגנה מפני נזקי חום בעת ייבוש השיער או יישורו
  q תודות למרכיבים השיער הופך קל יותר לסירוק, הוא מבריק יותר

q וגמיש יותר
q לשימוש יומיומי

q מותיר ניחוח פרחוני נעים על השיער
FM | w05

  200 ml שמפו לשיער רגיל 
NORMAl HAIR SHAMPOO  

בקרוב
  q חלבוני משי טבעיים משקמים את הרכות המשיית ואת הברק של

  q השיער ומפחיתים נשירה
 q הם מלחלחים ומרככים את השערה ומונעים הפכיתה שלמנונית
  q הם מבטיחים הגנה לשיער, מקלים על הסירוק, העיצוב והישור

q הם אינם מכבידים על השיער ומונעים חשמל סטטי
q לשימוש יומיומי

q קל לשטיפה
q מותיר ניחוח פרחוני נעים על השיער

FM | w07

150 ml מייצב לשיער רגיל 
NORMAl HAIR CONDITIONER   

בקרוב
q תמציות של אצה ואלוורה המזינות ומעניקות רכות ייחודית 

q לטיפול בשיער דק, חלק וקשה לעיצוב – מכיל  
q מרכיבים שנבחרו בקפידה מעניקים לשיער רושם של נפח מלא  

q הם מאפשרים סירוק של שיער רטוב, מפחיתים צבירה של
qחשמל סטטי ומעניקים לו לחות

q לשימוש יומיומי
q מותירים ניחוח פרחוני נעים על השיער

FM | w10

200 ml שמפו לשיער דק וחלק
FINE AND FlAT HAIR SHAMPOO  

בקרוב
q תמציות של אצה ואלוורה מעניקות לשיער ברק ולחות מושלמים

q מרכיבים שנבחרו בקפידה מעניקים לשיער רושם של נפח מלא 
q הם מאפשרים הברשה ועיצוב של השיער, מפחיתים צבירה של  

 q חשמל סטטי ואינם מכבידים עליו
q מותיר ניחוח פרחוני נעים על השיער

qנשטף בקלות
q נסחא קלה

FM | w12

 150 ml מייצב לשיער דק וחלק
FINE AND FlAT HAIR CONDITIONER  

בקרוב

טיפוח השיער טיפוח השיער

מהם הצרכים של השיער שלכם? מצאו שמפו ומייצב
 אשר יהפוך את שיערכם לבריא, רך 
  וריחני. כזה שתרצו לגעת בו!

בשבילכם ובשביל
המשפחה שלכם
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q לשיער יבש או פגום עקב צביעה, ייבוש ויישור  
q תמציות אצה ולחות אלוורה, מחזקות, מזינות ומחיות 
q את השיער  באופן נמרץ 

q מרכיבים שנבחרו במיוחד הופכים את השיער לגמיש ורך
q הם מאפשרים סירוק, מונעים שבירה וצבירה של חשמל סטטי

q מותירים את השיער רך ובעל ניחוח פרחוני
FM | w09

200 ml שמפו לשיער יבש ופגום
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO  

בקרוב
q חלבוני חיטה וסרמידים A2 ישקמו שיער פגום ויעניקו לו מראה בריא

q תמציות אצה ואלוורה ישוו לשיער רכות וברק 
q המרכיבים יעניקו לחות והזנה מוגברים 

q אינם מכבידים על השיער, מאפשרים סירוק קל ומונעים הצטברות
q חשמל סטטי

q נשטפים בקלות
q מותירים את השיער רך ובעל ניחוח פרחוני

FM | w11

150 ml מייצב לשיער יבש ופגום
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER  

בקרוב

q מרגיע את עור הקרקפת ומשקם את האיזון הטבעי
q לפיריטיון אבץ תכונות אנטי-בקטריאליות המונעות 
q  את תופעת הקשקשים 

q מינרלים מים המלח מרככים  ומוסיפים גמישות וברק לשיער
q לשימוש קבוע

q מותיר על השיער ניחוח פירותי נעים
FM | w06

   200 ml שמפו נגד קשקשים
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO  

בקרוב
q לטיפוח שיער וקרקפת לגברים

q המרכיבים שלו, כמו תמצית אצות מעניקים  ל שיער רכות, מקלים על 
q הירוק ומונעים הצטברות של חשמל סטטי 

q הם משפרים את המצב של הקרקפת, מפחיתים את שמנוניות השיער
q  ואת התפתחותם של קשקשים

q לשימוש יומיומי
q מותירים על השיער ניחוח מעודן של תבלינים ועץ

FM | w08

200 ml שמפו לגברים
MEN’S SHAMPOO  

בקרוב

טיפוח השיער טיפוח השיער

המענה
לצרכים שלכם
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q מומלץ לעור יבש ומחוספס   
q מועשר בלחות להחדרה עמוקה ובמרכיבים מחליקים

q מכיל פרו-ויטמין B5 ושמן נבט חיטה כדי לחדש את העור
q ולהפוך את השכבות העבות לגמישות יותר

q מסייע לעור לחדש את רכותו וחלקלקותו
q בעל ניחוח נפלא 

FM | S002

75 ml  קרם לחות להחדרה עמוקה
DEEP MOISTURISING CREAM

בקרוב
q תרכובת עדינה וקרמית ובה חלקיקי אבן ספוג -
q מסיר תאים מתים ומפחית עיבוי עור ומשקם את 

q  החלקלקות הטבעית של העור
q מכין את העור כדי לספוג את המרכיבים של קרם הלחות 
q מכיל מרכיבים אנטי-בקטריאליים ואנטי-פיטרתים פעילים 
q ניחוח של אננס טרי  

FM | S001

75 ml קרם פילינג  
SCRUB

בקרוב
q מביא מרגוע לרגליים עייפות

q מכיל מנטול מקרר ומלחחים  
q  תמצית virginiana hamamelis עוזרת לצמצם

q את הנפיחות
q תמצית קמומיל מנקה ומפחיתה את גירוי העור

FM | S003

75 ml ג'ל מרגיע ומרענן
SOOTHING AND REFRESHING GEl  

בקרוב
q מונע הזעת יתר וריחות לא נעימים

q מרכיבים פעילים מווסתים את בלוטת הזעה,  
q הפעילות יתר על המידה

q מרכיבים מרגיעים מבטיחים מראה עדין של העור
q ומגנים מפני גירוי העור ויבלות q

FM | S004

150 ml אנטיפרספירנט 
ANTIPERSPIRANT

בקרוב

הוספת לחות מחליק מרגיע הגנה

טיפוח הרגליים טיפוח הרגליים

הן נושאות אתכם לאורך היום כולו. ללא קשר 
למזג האוויר, לחום, לסוג הנעלים. גימלו להן בטיפול אוהב. זה כל כך פשוט.

לרגליכם
הקלה
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עדין     זע     עז מאד 

מוצרים לנשים

משפחת הריחות ניחוח פרומון ג'ל רחצה תחליב גוף דאודורנט
כדורי ריחות לשיער קרם לידיים

ולציפורניים
שפתון מבריק

 – ליפ גלוס

  פרחוני

פרי

FM | 10, 17, 125, 180, 181,  266, 281, 291, 303 10 10

FM | 264, 267, 271, 272, 292, 294, 304, 305,   
             321, 322, 323
FM | 25, 265 25 25

 אורינטלי

FM | 132, 147, 288 147 147 147

FM |  97, 122, 183, 306, 317 97 97 97 97

FM | 146, 232, 239, 261, 268, 270, 275,  
             297, 308, 310, 318 146 146 146

| FM מים 7, 141, 174

ירוק FM | 81, 312 81 81 81 81 81 81

אלדהיד FM | 21 21 21

הדרים FM | 234, 283, 298 283

| FM  עץ 320

פרחוני FM | 211, 213, 217, 218

   הדרים

לימון FM | 33 33 33 33 33 33

מנדרינה FM | 23, 296 23 23 23 23

תפוז FM | 6 6

אוריינטלי

פרחוני FM | 9, 101, 257, 263, 309 101 101 101 101

פרי FM | 12, 98, 237, 284, 286 98 12, 98  98

עץ FM | 26, 142, 162, 293 142

מתובל FM | 24, 173, 177, 259 173 173 173 173 173

ענבר אפור FM | 32, 258 32

   עץ

פרחוני FM | 185, 255, 273, 287, 289, 290, 313

פרי FM | 251, 319

פצ'ולי FM | 253

ברוש

פרי FM |  5, 34, 80, 149, 192 5, 34 5 5

עץ FM | 18, 252 18 18

אוריינטלי FM | 311

פרי
פרי FM | 88, 201, 202 88 88 88

מוצרים לגברים

משפחת הריחות ג'ל רחצה פרומון ניחוח תחליב גוף דאודורנט
כדורי קצף גילוח אפטר-שייב

CHYPRE    

פרי FM | 120, 169, 210 120 169

עץ FM | 56 56 56 56 56

חיה FM | 83, 110 110 110 110 110

  אוריינטלי

פרחוני FM | 52, 223, 302, 328 52 52 52 52 52 52

| FM פרי 325

מתובל FM | 199, 219, 221, 224 199 199 199

ענבר אפור FM | 64, 66 64 64 64 64

עץ FM | 301, 326

    עץ 

פרי FM | 90, 133, 159, 188, 195, 208, 324 90

פצ'ולי FM | 155, 160, 198, 207, 327 160 160

עשב וטיבר FM | 60, 151, 152, 329

    שרך
שרך FM | 43, 135, 158 43, 135 43

לבנדר FM | 54, 68, 140, 156, 189, 222, 225, 300 300

   הדרים

לימון FM | 57

מנדרינה FM | 134 134 134 134 134

תפוז FM | 93

מים 
הדרים FM | 226

כל המחירים המופיעים בקטלוג שלנו כוללים %16 מע"מ. 

ההצעה הכלולה בקטלוג במונחים של מחירים ומוצרים תקפה כד גמר המוצרים במלאי או כאשר מוצג קטלוג חדש.

.FM GROUP העולמית הם מקורות המידע היחידים המורשים לשם מכירה ופרסום של מוצרי FM GROUP החומרים המקובלים ומסופקים על ידי

ניחוחות לגברים

 ניחוחות לנשים

FM – Luxury Collection
FM – Classic Collection

FM 43 – p. 51 t ype: Spor t y
FM 52 – p. 51 t ype: Go-ahead
FM 54 – p. 51 t ype: Business
FM 56 – p. 51 t ype: Determined
FM 57 – p. 51 t ype: Elegant
FM 60 – p. 51 t ype: Liberated
FM 64 – p. 51 t ype: Elegant
FM 66 – p. 51 t ype: Determined
FM 68 – p. 51 t ype: Business
FM 83 – p. 51 t ype: Liberated
FM 93 – p. 51 t ype: Light
FM 110 – p. 51 t ype: Liberated
FM 120 – p. 52  t ype: Determined
FM 133 – p. 52 t ype: Light
FM 134 – p. 52 t ype: Light
FM 135 – p. 52 t ype: Light
FM 140 – p. 52  t ype: Go-ahead

FM 151 – p. 42-43  t ype: Business
FM 152 – p. 42-43 t ype: Elegant
FM 155 – p. 42-43 t ype: Go-ahead
FM 156 – p. 42-43 t ype: Go-ahead
FM 158 – p. 42-43 t ype: Business
FM 159 – p. 42-43 t ype: liberated
FM 160 – p. 42-43 t ype: light
FM 169 – p. 42-43 t ype: light
FM 188 – p. 52 t ype: Liberated
FM 189 – p. 52 t ype: Determined
FM 195 – p. 39 t ype: Elegant
FM 198 – p. 31  t ype: Determined
FM 199 – p. 40  t ype: Elegant
FM 207 – p. 52 t ype: Business
FM 208 – p. 53 t ype: Elegant
FM 210 – p. 53 t ype: Go-ahead
FM 219 – p. 53 t ype: Spor t y

FM 221 – p. 53 t ype: Business
FM 222 – p. 53 t ype: Spor t y
FM 223 – p. 53 t ype: Elegant
FM 224 – p. 53 t ype: Go-ahead
FM 225 – p. 53 t ype: Spor t y
FM 226 – p. 53 t ype: Determined
FM 300 – p. 31  t ype: Spor t y
FM 301 – p. 40-41  t ype: Determined
FM 302 – p. 36-37  t ype: Business
FM 324 – p. 38-39  t ype: Spor t y
FM 325 – p. 36-37 t ype: liberated
FM 326 – p. 35  t ype: Go-ahead
FM 327 – p. 32-33  t ype: Determined
FM 328 – p. 34-35 t ype: Elegant
FM 329 – p. 33 t ype: liberated

FM 05 – p. 4 4  t ype: Sensual
FM 06 – p. 4 4  t ype: Fresh
FM 07 – p. 4 4  t ype: Business
FM 09 – p. 4 4  t ype: Mysterious
FM 10 – p. 4 4  t ype: Provocative
FM 12 – p. 4 4  t ype: Sensual
FM 17 – p. 4 4  t ype: Sex y
FM 18 – p. 4 4  t ype: Provocative
FM 21 – p. 4 4  t ype: Timeless
FM 23 – p. 4 4  t ype: Romantic
FM 24 – p. 4 4  t ype: Ex travagant
FM 25 – p. 4 4 t ype: Charming
FM 26 – p. 4 4  t ype: Sweet
FM 32 – p. 4 4  t ype: Ex travagant
FM 33 – p. 4 4  t ype: Fresh
FM 34 – p. 45  t ype: Chic
FM 80 – p. 45  t ype: Sweet
FM 81 – p. 45 t ype: Delicate
FM 97 – p. 45 t ype: Go-ahead
FM 98 – p. 45 t ype: Business
FM 101 – p. 45 t ype: Mysterious
FM 122 – p. 45 t ype: Chic
FM 125 – p. 45 t ype: Go-ahead
FM 132 – p. 45 t ype: Timeless
FM 141 – p. 29 t ype: Romantic
FM 142 – p. 29  t ype: Provocative
FM 146 – p. 29 t ype: Sweet
FM 147 – p. 29 t ype: Business
FM 149 – p. 29  t ype: Sensual
FM 162 – p. 23  t ype: Timeless
FM 173 – p. 45 t ype: Mysterious

FM 174 – p. 45 t ype: Romantic
FM 177 – p. 45  t ype: Sensual
FM 180 – p. 45 t ype: Mysterious
FM 181 – p. 46  t ype: Romantic
FM 183 – p. 46 t ype: Sex y
FM 185 – p. 46 t ype: Sensual
FM 192 – p. 23  t ype: Ex travagant
FM 232 – p. 49 t ype: Business
FM 234 – p. 49 t ype: Delicate
FM 237 – p. 49 t ype: Go-ahead
FM 239 – p. 49 t ype: Charming
FM 251 – p. 46 t ype: Provocative
FM 252 – p. 46 t ype: Chic
FM 253 – p. 46 t ype: Sex y
FM 255 – p. 46 t ype: Go-ahead
FM 257 – p. 46 t ype: Chic
FM 258 – p. 46 t ype: Mysterious
FM 259 – p. 46 t ype: Ex travagant
FM 261 – p. 46 t ype: Timeless
FM 263 – p. 46 t ype: Sweet
FM 264 – p. 46 t ype: Charming
FM 265 – p. 47 t ype: Romantic
FM 266 – p. 47 t ype: Chic
FM 267 – p. 47 t ype: Fresh
FM 268 – p. 47 t ype: Provocative
FM 270 – p. 47 t ype: Ex travagant
FM 271 – p. 47 t ype: Business
FM 272 – p. 47 t ype: Spor t y
FM 273 – p. 47 t ype: Sex y
FM 275 – p. 47 t ype: Provocative
FM 281 – p. 27 t ype: Sweet

FM 283 – p. 28-29  t ype: Sweet
FM 284 – p. 28-29  t ype: Mysterious
FM 286 – p. 30  t ype: Sex y
FM 287 – p. 22  t ype: Mysterious
FM 288 – p. 30 t ype: Ex travagant
FM 289 – p. 13 t ype: Go-ahead
FM 290 – p. 24-25  t ype: Spor t y
FM 291 – p. 24-25  t ype: Charming
FM 292 – p. 27 t ype: Fresh
FM 293 – p. 22  t ype: Romantic
FM 294 – p. 11  t ype: Sex y
FM 296 – p. 11 t ype: Chic
FM 297 – p. 14-15  t ype: Sex y
FM 298 – p. 25  t ype: Fresh
FM 303 – p. 17  t ype: Mysterious
FM 304 – p. 16-17  t ype: Business
FM 305 – p. 8  t ype: Charming
FM 306 – p. 9  t ype: Go-ahead
FM 308 – p. 18-19  t ype: Delicate
FM 309 – p. 19  t ype: Ex travagant
FM 310 – p. 20  t ype: Delicate
FM 311 – p. 20-21  t ype: Chic
FM 312 – p. 21  t ype: Sensual
FM 313 – p. 15 t ype: Chic
FM 317 – p. 12 t ype: Sensual
FM 318 – p. 10 t ype: Sex y
FM 319 – p. 9 t ype: Provocative
FM 320 – p. 4-5 t ype: Romantic
FM 321 – p. 4-5 t ype: Business
FM 322 – p. 6-7 t ype: Timeless
FM 323 – p. 6-7 t ype: Romantic

טבלת ניחוחות טבלאות השוואה
על פי מוצרי ניחוח

בואו יחד איתנו להקים
בית ספר במוזמביק!

www.golden-tulip.com
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FM GROUP נסו מגוון מוצרים נוספים של
FM GROUP FOR HOME מוצרים לבית מתוך קטלוג •

FM GROUP ISRAeL ALZ LTD.
ח.פ. 514382316

רח' היצירה 6
אזור תעשייה פולג
נתניה, ת.ד. 8097

 
Tel:  077-5580-393
Tel:  072-2326-902
Fax: 077-5580-493

info@fmgroupisrael.com
www.fmgroupisrael.com
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המפיץ שלך

ALL RIGHTS RESERVED. DO NOT COPY. IMITATION OF ORIGINAL 
PRODUCTS OF FM GROUP WILL BE ACKNOWLEDGED AS AN 
ACT OF UNFAIR COMPETITION.

כל הזכויות שמורות. אסור להעתיק. חיקוי של מוצרים מקוריים של FM GROUP ייחשב 
כתחרות בלתי הוגנת.


