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Dziękujemy,
że jesteś z nami!
Otwórz drzwi do świata niezwykłej codzienności
z Livioon. Stań oko w oko z głęboko skrywanymi
pragnieniami i poczuj powiew pasji tworzenia.
Marka Livioon to spełnienie Twojego snu
o luksusie. To prestiż, otulający Cię niczym
dyskretny woal. To naturalne piękno na
wyciągnięcie ręki. To wolność, radość życia
i odwaga bycia sobą. Każdy dzień odkrywa przed
Tobą nowe możliwości – jeśli tylko zechcesz je
poznać.
Wierzymy, że kreatywność jest motorem do
spełniania marzeń. Dlatego nie produkujemy
po prostu naszych produktów – w Livioon
kreujemy dla Ciebie magiczne doświadczenia.
Starannie selekcjonujemy każdy składnik,
z zaangażowaniem dopieszczamy każdy detal,
by zapewnić Ci przyjemność dbania o siebie
i swoją przestrzeń. Naszą jakość możesz
zobaczyć, dotknąć, poczuć… Livioon odurzy
Twoje zmysły.
Wybieraj spośród szerokiej gamy doświadczeń.
Czym chcesz się dziś rozpieścić? Stworzyliśmy
dla
Ciebie
wachlarz
niesamowitych
wrażeń, dzięki którym każdy dzień będzie
wyjątkowy. Luksusowe perfumy wyróżnią
Cię z tłumu. Kosmetyki inspirowane naturą
dodadzą blasku, a troskliwie skomponowane
suplementy diety odżywią ciało i duszę.

Z Livioon nawet Twój dom nabierze nowej klasy.
To wszystko czeka na wyciągnięcie ręki.
Ciągle podnosimy swój poziom dla Twojego
komfortu. Kierujemy się dobrą praktyką
produkcyjną, dbając o Twoje bezpieczeństwo.
Każdy produkt, zanim trafi w Twoje ręce, jest
dokładnie analizowany i sprawdzany. Po co?
By dostarczyć Ci niewątpliwie najlepszą jakość,
na jaką zasługujesz. Nie zapominamy także
o bezpieczeństwie świata wokół nas. Jako
twórcy odpowiadamy za wpływ, jaki wywieramy
na środowisko. Nie przeprowadzamy testów
na zwierzętach, nasze produkty dla domu
są biodegradowalne, a ich opakowania
podlegają recyklingowi. Kreujemy jakość
dzięki wykorzystaniu doskonałych składników.
Z Livioon zadbasz o siebie w zgodzie z naturą!
Nasze
wartości
znalazły
potwierdzenie
w prestiżowych nagrodach oraz wyróżnieniach.
Otrzymany przez nas tytuł Dobrej Marki oraz
Firmy Roku jest odzwierciedleniem naszej
Jakości, Zaufania oraz Renomy. Nasze liczne
produkty odznaczają się natomiast zaszczytnym
Laurem Klienta. Suplementy diety Livioon,
oraz płyny do prania Livioon zostały ogłoszone
Odkryciem Roku. Vita Shake jak również
nasze kremy do ciała z olejem konopnym oraz
naturalna czarna pasta do zębów otrzymały
Laur Hit Konsumenta.
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SUPLEMENTY DIETY

Najbardziej autentyczne piękno płynie z wewnątrz.
By zachwycać nie tylko wspaniałym wyglądem, ale przede
wszystkim energią witalną i siłą do realizacji marzeń, dbamy o każdą komórkę naszego ciała. W dzisiejszych czasach
– szybkich, pełnych niskiej jakości pokarmów, staje się to jednak coraz trudniejsze.
Aby wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom, ułatwić Ci codzienne funkcjonowanie i dostarczyć do Twojego organizmu
to co najlepsze stworzyliśmy Vita Shake. Jest to pełnowartościowy posiłek na wyciągnięcie ręki, idealnie dopasowany do
pędu XXI wieku.
W naszej ofercie znajdziesz również suplementy diety HealthBoost. To idealne uzupełnienie Twojej codziennej diety.
Bogate w niezbędne do życia witaminy, minerały i składniki
odżywcze suplementy wzmocnią Twój organizm i pomogą w
utrzymaniu dobrej kondycji i zdrowia. Bo tylko wtedy możesz
cieszyć się życiem, gdy przepełnia Cię wewnętrzna energia.
HealthBoost od Livioon wspiera Cię w tym każdego dnia. Nasze suplementy oparte są na naturalnych składnikach, a także w pełni bezpieczne – pozbawione alergizującego glutenu
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i pestycydów. Zadbają o Ciebie tak, jak chciała tego natura.

5

SUPLEMENTY DIETY WITAMINA C Z EKSTRAKTEM Z KURKUMY I IMBIRU

Podstawa
odporności

Witamina C
jest niezbędna do
prawidłowego
funkcjonowania
organizmu
ludzkiego.

99,00 PLN / 60 KAPSUŁEK
1,65 PLN / 1 SZT.
KOD: 700

Naturalna Witamina C to jeden z ważniejszych składników dla
ludzkiego organizmu. Jest podstawową witaminą, która powinna
być dostarczana wraz z pożywieniem w codziennej diecie człowieka. Ze względu na fakt, że organizm ludzki sam nie wytwarza
witaminy C oraz mamy coraz mniej czasu na zdrowe, regularne
posiłki powinniśmy dostarczać niezbędne witaminy i minerały
wraz z suplementami diety.

Witamina C pomaga w:
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• Prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
• Produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego

K

Ż
ZA

Y WA Ć ?

Zalecana
dawka dzienna to
1 kapsułka.
Zażywać podczas
lub po posiłku. Popijać
dużą ilością wody!

funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości,
chrząstki, dziąseł, skóry i zębów.
• Prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
• Utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

SUPLEMENTY DIETY WITAMINA C Z EKSTRAKTEM Z KURKUMY I IMBIRU
Naturalne wzmocnienie organizmu:
Kurkuma

Dzika róża

Imbir

Przyprawa, której właściwości wykorzystuje się
od dawna zarówno w
kuchni jak i tradycyjnej
medycynie Dalekiego
Wschodu. Jest jednym
z najsilniejszych
występujących naturalnie przeciwutleniaczy,
ma bardzo silne działanie przeciwzapalne,
przeciwwirusowe,
przeciwbakteryjne
oraz oczyszczające.

Pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego, oddechowego, pokarmowego
oraz moczowego. Owoce
dzikiej róży zawierają
również flawonoidy, naturalne bardzo aktywne
biologicznie substancje,
które wykazują właściwości przeciwutleniające.

Wspiera funkcjonowanie
układu odpornościowego, ma właściwości
stymulujące i tonizujące,
które przyczyniają się do
zwiększenia odporności
na zmęczenie. Ponadto
wykazuje właściwości
antyoksydacyjne – chroni
DNA, białka i lipidy przed
uszkodzeniem
oksydacyjnym.

Zawartość składników w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:
Składniki

Zawartość w 1 kapsułce

% w odniesieniu do dawki

Ekstrakt z dzikiej róży,
zawiera: witamina C

550 mg
385 mg

481,25%

Ekstrakt z imbiru

50 mg

-

Ekstrakt z kurkumy

50 mg

-
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SUPLEMENTY DIETY COLOSTRUM CAVALLI

Esenc ja
składników
odżywczych
99,00 PLN / 60 KAPSUŁEK
1,65 PLN / 1 SZT.
KOD: 701

JA

Colostrum jest pierwszym pokarmem noworodka,
który zapewnia mu ochronę i odporność w początkowym etapie życia, kiedy jest narażony na niebezpieczeństwo zetknięcia z wirusami i drobnoustrojami. To prawdziwy koktajl dobroczynnych składników
odżywczych, będący najlepszym podarunkiem jaki
mama może ofiarować swojemu dziecku tuż po narodzinach.
Colostrum to istne bogactwo białek, witamin, mikroelementów oraz substancji o charakterze immunologicznym, które chronią nowe życie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

K

ZA

ŻYW

AĆ?

Zalecana
dawka dzienna to
1 kapsułka.
Zażywać podczas
lub po posiłku. Popijać
dużą ilością wody!
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Bazując na licznych badaniach stworzyliśmy Livioon
Colostrum Cavalli – wysokiej jakości i najwyższej skuteczności suplement diety zawierający w składzie
siarę (colostrum) klaczy polskiego pochodzenia pozyskiwaną w ciągu kilku godzin od wydania potomstwa na świat.

Colostrum bogate jest
w immunoglobuliny IgG
oraz witaminy
grupy B.

SUPLEMENTY DIETY COLOSTRUM CAVALLI
Składniki odżywcze:
Witaminy B1, B2, B6, B12:

Biotyna, niacyna:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym.
Dobry wzrok.
Utrzymanie naturalnego stanu hemoglobiny.
Działanie układu odpornościowego.
Produkcja hemoglobiny.
Właściwe działanie serca.
Właściwe działanie układu nerwowego.
Utrzymanie właściwych funkcji psychicznych.
Utrzymanie zdrowej skóry.
Właściwa synteza cysteiny.
Utrzymanie właściwego metabolizmu homocysteiny.
Utrzymanie naturalnego stanu błony śluzowej.

Właściwe działanie układu nerwowego.
Utrzymanie właściwych funkcji psychicznych.
Utrzymanie zdrowych włosów.
Utrzymanie zdrowej skóry.
Utrzymanie naturalnego stanu błony śluzowej.

Kwas pantotenowy:
• Utrzymanie zdolności poznawczych na właściwym poziomie.
• Zapewnienie zrównoważonego, dobrego samopoczucia.

Zawartość składników w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:
Składniki

Zawartość w 1 kapsułce

% w odniesieniu do dawki

Siara, zawiera IgG

200 mg / 60 mg

Tiamina (witamina B1)

1,1 mg

100%

Ryboflawina (witamina B2)

1,4 mg

100%

Kwas pantotenowy

6 mg

100%

Witamina B6

1,4 mg

100%

Witamina B12

2,5 µg

100%

Biotyna

50 µg

100%

Niacyna

16 mg

100%

-/-
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SUPLEMENTY DIETY BRAIN & MEMORY FUEL

Stworzyliśmy suplement diety Brain & Memory Fuel, którego celem jest w naturalny sposób niwelowanie skutków
stresu, poprawa samopoczucia oraz polepszenie pamięci i
koncentracji. Dzięki precyzyjnie dobranym ekstraktom roślinnym z miłorzębu oraz bakopy drobnolistnej produkt
dodaje sił witalnych oraz pozytywnie wpływa zarówno na
ciało jak i umysł.
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Dlaczego Brain & Memory Fuel?

K

Ż
ZA

Y WA Ć ?

Zalecana
dawka dzienna to
1 kapsułka.
Zażywać podczas
lub po posiłku. Popijać
dużą ilością wody!

•
•
•
•
•

Pomaga w walce ze stresem.
Poprawia nastój.
Polepsza komfort snu.
Poprawia pamięć i koncentrację.
Ma pozytywny wpływ na pracę serca
oraz funkcjonowanie układu nerwowego.

RACJĘ

Sekret sił witalnych tkwi w zdrowej, zbilansowanej diecie,
aktywności fizycznej oraz odpowiednio dobranej suplementacji.

KO
NT

1,65 PLN / 1 SZT.
KOD: 707

POMAGA

CE

99,00 PLN / 60 KAPSUŁEK

WS

N

Siła
i koncentracja,
której
potrzebujesz
przez cały dzień

SUPLEMENTY DIETY COLOSTRUM CAVALLI
Składniki odżywcze:
Ashwagandha

•
•
•
•

Ekstrakt
z bakopy drobnolistnej

Łagodzi stres.
Wspomaga odporność oraz witalność organizmu.
Wspiera procesy zapamiętywania.
Wspomaga utrzymywanie emocjonalnej
stabilności.

Ekstrakt z miłorzębu

• Wspomaga centralny system nerwowy.
• Jest skuteczny w leczeniu bezsenności.
• Polepsza pamięć i koncentrację.

Różeniec górski

• Poprawia krążenie.
• Polepsza pamięć i koncentrację.
• Wpływa na poprawę jakości widzenia

•
•
•
•

oraz słyszenia poprzez wspomaganie
prawidłowego obiegu krwi w mózgu.

Wspomaga funkcje poznawcze mózgu.
Wspiera sprawność fizyczną i kondycję.
Wspiera pracę serca.
Optymalizuje działanie układu nerwowego.

Zawartość składników w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:
Składniki

Zawartość w 1 kapsułce

% w odniesieniu do dawki

Ekstrakt z bakopy drobnolistnej
(bacopa monnieri)

100 mg

Ekstrakt z różeńca górskiego

100 mg

-

Ekstrakt z ashwagandha

100 mg

-

Ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego
18% flawonoglikozydów,
4% laktonów terpenowych

100 mg

-

-
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SUPLEMENTY DIETY WELLBEING DETOX

Skuteczne
oczyszczanie
organizmu
99,00 PLN / 60 KAPSUŁEK
1,65 PLN / 1 SZT.
KOD: 708

Każdego dnia jesteśmy narażeni na działanie toksyn
(smog, spaliny, niezdrowa dieta, stresujący tryb życia,
agresywne środki chemiczne), które stopniowo zatruwają
nasz organizm. Możemy starać się je ograniczać, jednak
nie jesteśmy w stanie ich całkowicie wyeliminować.
Ponieważ wiemy, jak ważna jest odpowiednio przeprowadzona detoksykacja organizmu stworzyliśmy Wellbeing Detox. Jest to suplement diety zawierający bogactwo naturalnych ekstraktów roślinnych, który, wpływa na
poprawę sił witalnych, samopoczucie oraz odporność i
wspomaga procesy usuwania z organizmu ubocznych
produktów przemiany materii.

Dlaczego Wellbeing Detox?

VEGAN
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• Korzystnie wpływa na trawienie oraz pracę układu

K

ZA

AĆ?
ŻYW

Zalecana
dawka dzienna to
1 kapsułka.
Zażywać podczas
lub po posiłku. Popijać
dużą ilością wody!

•
•
•
•

pokarmowego.
Wspomaga detoksykację organizmu.
Wspiera system odpornościowy.
Wspomaga odchudzanie.
Korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowych
funkcji wątroby.

Detoksykacja
organizmu wpływa
na samopoczucie
oraz odporność.

SUPLEMENTY DIETY WELLBEING DETOX
składniki odżywcze:
Ekstrakt
z korzenia mniszka lekarskiego

Ekstrakt
z ostropestu

• Dzięki witaminom, minerałom oraz
nienasyconym kwasom tłuszczowym
korzystnie wpływa na trawienie oraz
prace układu pokarmowego.
• Działa oczyszczająco.
• Przyspiesza metabolizm oraz przemianę materii.

• Ma pozytywny wpływ na działanie wątroby.
• Korzystnie wpływa na regulację poziomu
cholesterolu oraz insulinooporność.
• Wykazuje właściwości przeciwzapalne
oraz odtruwające.

Ekstrakt
z korzenia kopru włoskiego

Ekstrakt
z pokrzywy

• Wspomaga prawidłowe trawienie.
• Wzmacnia system odpornościowy.
• Dzięki wysokiej zawartości błonnika oraz niskiej
wartości energetycznej przyspiesza odchudzanie.
• Ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne.

• Ułatwia przemianę materii.
• Korzystnie wpływa na pracę trzustki,
wątroby oraz żołądka.
• Ma korzystny wpływ na produkcję
czerwonych krwinek w organizmie.

Zawartość składników w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:
Składniki

Zawartość w 1 kapsułce

% w odniesieniu do dawki

Ekstrakt z korzenia mniszka
lekarskiego

80 mg

Ekstrakt z korzenia kopru włoskiego

50 mg

-

Ekstrakt z ostropestu
70% sylimaryny

70 mg, w tym 49 mg sylimaryny

-

Ekstrakt z pokrzywy 4:1

100 mg

-

Ekstrakt z andrografis
(andrographis paniculata)

20 mg w tym 1 mg andrografolidów

-

-
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SUPLEMENTY DIETY VITA SHAKE

SuperFoods
- wszystko
co najlepsze
dla Twojego
organizmu
199,00 PLN / 600 G
331,67 PLN / 1 KG

KOD: NATURALNY: 703, BIAŁA CZEKOLADA: 704,
CZEKOLADA: 705

To propozycja szybkiego i prostego rozwiązania problemów,
których na co dzień doświadcza każdy z nas – braku czasu,
jałowej, czyli ubogiej składniki odżywcze diety, trudności z zachowaniem zdrowej i atrakcyjnej sylwetki.

N

DO

K U S OI
,C
DAT

U
Z

ZIARNA KO

U

BE

RA

Z

IE

BE

D

KR

NI

KA

14

OD PESTYCY

II

A I BŁON

VEGAN

NY

ZA
W

Ć

L

WARTO
A ZA
Ś

WO

OK

ÓW

S

LN
WY

NATURA

AŁK

N

OD

KT

OP

DU

BI

O

E

PR

IE D N I E D L A V

Y

OW

GA

P

Jednocześnie wiemy, że nie ma zmiany bez zmiany. Jeśli chcemy być zdrowi i szczupli, musimy zrobić w tym kierunku zdecydowany krok. Na szczęście jako społeczeństwo mamy coraz
większą świadomość związku pomiędzy codzienną dietą a
zdrowiem. Docierają do nas liczne, potwierdzone naukowo informacje o roli, jaką w naszym życiu odgrywa zdrowe odżywianie. Świadomie wybieramy swój styl życia. Chcemy spowolnić
procesy starzenia się organizmu, cieszyć dobrym samopoczuciem. I właśnie takich efektów oczekujemy od żywności, którą
przyjmujemy każdego dnia.
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SUPLEMENTY DIETY VITA SHAKE
Vita Shaker

Ekstrakty składników odżywczych:

KOD: 706

Glukomannan

Siemię lniane

Glukomannan jest
jednym z wielu rodzajów
błonnika rozpuszczalnego w wodzie, który działa
w żołądku i pomaga
zrzucić zbędne
kilogramy.

Nasiona lnu o
właściwościach
zdrowotnych oraz
odżywczych doceniane
od tysięcy lat.

14,00 PLN / 700 ML

Nasiona konopne
Piperyna
Piperyna to składnik
pieprzu, który nadaje mu
ostry smak oraz aromat.
Posiada właściwości
lecznicze oraz odchudzające.

Nasiona konopne,
są nazywane superskładnikiem diety ze względu
na idealną proporcję
kwasów omega-6
do omega-3
oraz zawartość
10 aminokwasów.

Chlorella
Chlorella to mikroalga,
która ma wyjątkowe
wartości odżywcze,
a co za tym idzie
– także właściwości
prozdrowotne.

Karnityna
Karnityna to substancja
niezbędna i niezastąpiona dla naszego
organizmu.

Vita Shake
jeden produkt wszystkie superfoods!

Dowiedz się więcej na
www.vita-shake.com
15

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE

Natura zna najlepsze sposoby na piękny, promienny
wygląd. Jej skarbnica wydaje się nie mieć dna – moc roślin

i minerałów kryje w sobie wszystko, czego potrzebujesz do
codziennej pielęgnacji.
Linia profesjonalnych kosmetyków Livioon otoczy troską
Twoją skórę. To połączenie mądrości natury i osiągnięć nowoczesnej biotechnologii, które zapewni Ci fenomenalne
rezultaty szybciej, niż się spodziewasz. Wykorzystujemy tylko sprawdzone, w pełni bezpieczne składniki, wolne od
pestycydów i nietestowane na zwierzętach. Dbamy nie tylko
o Ciebie, ale również o świat, w którym żyjesz.
Linia Kosmetyków pielęgnacyjnych pozwoli oczyścić i odżywić nawet najbardziej wrażliwą, wymagającą skórę. Dzięki
kompleksowej linii opartej na naturalnych substancjach aktywnych z łatwością wykonasz demakijaż, odświeżysz, nawilżysz i zrewitalizujesz cerę. Twoje ciało stanie się miękkie i
gładkie niczym jedwab a przy tym zachwycająco jędrne za
sprawą odżywczych kremów do ciała. Nawet Twoje zęby zalśnią mocną natury. A to wszystko dzięki pasji tworzenia, któ-
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ra każdego dnia towarzyszy nam w Livioon.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE

KREM DO TWARZY RETILUTION

DO KAŻD

EG

O

TY

2780,00 PLN / 1 L
KOD: 326

Z A S T R Z Y K

M Ł O D O Ś C I

Piękna i gładka cera bez użycia skalpela? Z kremem
Retilution Face Cream to możliwe! Dzięki innowacyjnej
formule zawierającej retinol aż w trzech najskuteczniejszych postaciach Twoja skóra uzyska satynową gładkość
i nawilżenie, a drobne zmarszczki oraz linie zostaną zredukowane. Retinol w połączeniu z witaminą C sprawi, że
cera zyska wyraźnie zdrowszy i młodszy wygląd, a przebarwienia będą znikać w mgnieniu oka. Powiedz TAK
gładkiej i promiennej cerze!
Podaruj skórze aksamitną miękkość, dzięki intensywnie
regenerującej formule kremu o przyjemnej konsystencji.

Jak stosować Retilution Face Cream?

NA

1. Oczyść skórę twarzy przy pomocy rękawiczki
Face Glove, a następnie nałóż krem.
TU

RA

L P R O DUC

T

2. Delikatnie wmasuj okrężnymi ruchami.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosuj wraz
z Serum oraz Face Mask z serii RETILUTION. W razie
wystąpienia objawów alergii lub podrażnień niezwłocznie
usuń kosmetyk ze skóry.
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CERY

139 PLN / 50 ML

PU

Gładka
cera bez
skalpela

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM DO TWARZY RETILUTION
Bogactwo składników aktywnych:
Retinol
Najlepiej przebadane
i najskuteczniejsze
źródło młodości.
Zwiększa elastyczność
oraz powoduje
głęboką odnowę skóry.
Redukuje zmarszczki,
przebarwienia i zmiany
trądzikowe. Nawilża i
ujędrnia.

Koenzym Q10
„Eliksir młodości”,
naturalny
przeciwstarzeniowy
składnik skóry. Opóźnia
objawy jej starzenia
i chroni przed utratą
kwasu hialuronowego.
Q10 zwiększa odporność
komórek skóry na
działanie wolnych
rodników oraz zapobiega
zanikaniu elastyny i
kolagenu. Ujędrnia,
nawilża, poprawia
koloryt skóry.

Bisabolol
Aktywny składnik
pozyskiwany z kwiatu
rumianku lekarskiego.
Ma działanie kojące,
antybakteryjne i
przeciwzapalne. Ułatwia
docieranie substancji
odżywczych do komórek
skóry.

Masło shea
Odżywia i chroni skórę
dzięki naturalnej
zawartości witaminy E.
Działa regenerująco, a
po jego użyciu cera staje
się miękka i gładka.
Tworzy na powierzchni
skóry delikatną warstwę
ochronną - barierę przed
wiatrem, mrozem czy
intensywnym słońcem.

Witamina C

C

Zwalcza wolne
rodniki, uszczelnia
naczynia krwionośne
i uelastycznia skórę.
Dzięki niezwykłej
właściwości witaminy C
do pobudzania produkcji
kolagenu cera staje się
widocznie młodsza, a
to za sprawą działania
przeciwzapalnego,
antybakteryjnego i
antyoksydacyjnego.

Pullulan
Naturalna substancja
o działaniu antiaging. Działa
przeciwutleniająco,
poprawia wygląd skóry,
napina i wypełnia
zmarszczki.

E

Witamina E
Neutralizuje wolne
rodniki odpowiedzialne
za proces starzenia
się skóry. Zapobiega
powstawaniu
przebarwień, łagodzi
podrażnienia, regeneruje
i wygładza.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE
DO KAŻDE

MASKA DO TWARZY RETILUTION
GO
TY
PU

CERY

Spektakularne
odżywienie
i wygładzenie
119 PLN / 50 ML
2380,00 PLN / 1 L
KOD: 328

O D Ż Y W C Z Y
D L A

K O M P R E S

T W O J E J

S K Ó R Y

SPA w zaciszu własnego domu? Zastosuj Retilution Face
Mask, a przekonasz się, że jest to możliwe! Uzupełnij
swoją pielęgnację i podaruj cerze prawdziwą bombę odżywczą, która przywróci jej jędrność i doda blasku. Dzięki
innowacyjnej formule retinolu wraz z witaminą C Twoja
skóra będzie gładka i nawilżona, a koloryt wyrównany.
Tak samo jak Ty, Twoja cera zasługuje na to co najlepsze,
dlatego podaruj jej odrobinę luksusu i obudź się piękniejsza!

Jak stosować Retilution Face Mask?

NA

1. Wieczorem oczyść skórę twarzy przy pomocy
rękawiczki Face Glove.

20

TU

R

AL P R O DUC

2. Nałóż cienką warstwę produktu i zaczekaj
15-20 minut.
T

3. Zmyj ciepłą wodą.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosuj wraz
z Serum oraz Face Cream z serii RETILUTION. W razie
wystąpienia objawów alergii lub podrażnień niezwłocznie
usuń kosmetyk ze skóry.

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE MASKA DO TWARZY RETILUTION
Bogactwo składników aktywnych:
Retinol

Prolina, alanina i seryna

Najlepiej przebadane
i najskuteczniejsze
źródło młodości.
Zwiększa elastyczność
oraz powoduje
głęboką odnowę skóry.
Redukuje zmarszczki,
przebarwienia i zmiany
trądzikowe. Nawilża i
ujędrnia.

Aminokwasy, które
zarządzają dystrybucją
wody w skórze. Regulują
płaszcz hydrolipidowy
i wiążą cząsteczki
wody dla optymalnego
nawilżenia. Stymulują
syntezę kolagenu dla
młodego wyglądu
na dłużej. Sprzyjają
regeneracji cery i
podnoszą jej naturalną
odporność.

Witamina C

C

Zwalcza wolne
rodniki, uszczelnia
naczynia krwionośne
i uelastycznia skórę.
Dzięki niezwykłej
właściwości witaminy C
do pobudzania produkcji
kolagenu cera staje się
widocznie młodsza, a
to za sprawą działania
przeciwzapalnego,
antybakteryjnego i
antyoksydacyjnego.

Witamina E

E

Neutralizuje wolne
rodniki odpowiedzialne
za proces starzenia
się skóry. Zapobiega
powstawaniu
przebarwień, łagodzi
podrażnienia, regeneruje
i wygładza.

Bisabolol
Aktywny składnik
pozyskiwany z kwiatu
rumianku lekarskiego.
Ma działanie kojące,
antybakteryjne i
przeciwzapalne. Ułatwia
docieranie substancji
odżywczych do komórek
skóry.

Pantotenian wapnia

B5

Inaczej witamina B5.
Bardzo skutecznie
poprawia nawilżenie
skóry, pomaga zwiększyć
zawartość wody w
komórkach, a cera
staje się dzięki temu
miękka i przyjemna w
dotyku. Sprzyja gojeniu
się drobnych ran i
podrażnień. Działa kojąco,
łagodzi zaczerwienienia
i wspomaga gojenie się
blizn.

Ksylitol

Tlenek cynku
Naturalny regulator
skóry, redukujący ilość
wytwarzanego przez
nią sebum. Ułatwia
oczyszczanie cery z
nagromadzonego łoju,
złuszcza ją i przywraca
jej naturalne pH.
Łagodzi stany zapalne i
przyśpiesza regenerację
uszkodzonych
tkanek. Redukuje
krostki, zmniejszając
też skłonność do
powstawania
zaskórników.

Ksylitol podnosi poziom
nawilżenia skóry
utrzymując prawidłowe
stężenie kwasu
hialuronowego. Działa
przeciwzapalnie a także
pełni funkcję ochronną
przed podrażnieniami
oraz pobudza syntezę
ceramidów.

21

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE

DO KAŻD

SERUM RETILUTION

EG

O

TY
PU

CERY

Skuteczne
wygładzenie
zmarszczek
149 PLN / 15 ML
9933,33 PLN / 1 L
KOD: 327

Z R E L A K S O W A N A
I

P R O M I E N N A

K A Ż D E G O

C E R A

D N I A

Skoncentrowana moc retinolu o przyjemnej konsystencji
zamknięta w poręcznym opakowaniu. Serum z retinolem
na noc sprawi, że Twoja cera będzie jędrna, elastyczna
oraz gładka. Na efekty nie trzeba długo czekać! Już po
pierwszym użyciu skóra staje się bardziej napięta, a przy
regularnym stosowaniu drobne zmarszczki i linie zredukowane. Długofalowa kuracja wyrówna koloryt, oczyści
pory i sprawi, że cera będzie zrelaksowana i promienna.
Serum pomaga zwalczać widoczne oznaki starzenia i zapobiega ich powstawaniu.
Odkryj klucz do piękna, stosując serum o innowacyjnej
formule pełnej dobroczynnych składników.

Jak stosować Retilution Serum?

NA

1. Wieczorem oczyść skórę twarzy przy pomocy
rękawiczki Face Glove.
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TU
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L P R O DUC

T

2. Nałóż serum na twarz i szyję opuszkami palców, pozostaw na skórze na noc.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosuj wraz
Face Cream oraz Face Mask z serii RETILUTION.
W razie wystąpienia objawów alergii lub podrażnień
niezwłocznie usuń kosmetyk ze skóry.

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE SERUM RETILUTION
Bogactwo składników aktywnych:
Witamina E

Retinol
Najlepiej przebadane
i najskuteczniejsze
źródło młodości.
Zwiększa elastyczność
oraz powoduje
głęboką odnowę skóry.
Redukuje zmarszczki,
przebarwienia i zmiany
trądzikowe. Nawilża i
ujędrnia.

E

Neutralizuje wolne
rodniki odpowiedzialne
za proces starzenia
się skóry. Zapobiega
powstawaniu
przebarwień, łagodzi
podrażnienia, regeneruje
i wygładza.

Bisabolol
Koenzym Q10
„Eliksir młodości”,
naturalny
przeciwstarzeniowy
składnik skóry. Opóźnia
objawy jej starzenia
i chroni przed utratą
kwasu hialuronowego.
Q10 zwiększa odporność
komórek skóry na
działanie wolnych
rodników oraz zapobiega
zanikaniu elastyny i
kolagenu. Ujędrnia,
nawilża, poprawia
koloryt skóry.

Aktywny składnik
pozyskiwany z kwiatu
rumianku lekarskiego.
Ma działanie kojące,
antybakteryjne i
przeciwzapalne. Ułatwia
docieranie substancji
odżywczych do komórek
skóry.

Olejek bawełniany
Olej z nasion bawełny
posiada właściwości
nawilżające, regeneruje
podrażnioną,
suchą skórę. Działa
przeciwalergicznie,
przeciwzapalnie, podnosi
odporność na zakażenia,
pobudza regenerację
nabłonków i tkanki
łącznej. Doskonale
odżywia cerę.

Witamina C

C

Zwalcza wolne
rodniki, uszczelnia
naczynia krwionośne
i uelastycznia skórę.
Dzięki niezwykłej
właściwości witaminy C
do pobudzania produkcji
kolagenu cera staje się
widocznie młodsza, a
to za sprawą działania
przeciwzapalnego,
antybakteryjnego i
antyoksydacyjnego.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE ŻEL DO MYCIA CIAŁA I RĄK

Relaksująca
przyjemność
dla ciała
i zmysłów
39,90 PLN / 200 ML
199,50 PLN / 1 L

KOD WANILIA: 323, RABARBAR: 324

Żel do mycia ciała i rąk stworzony na bazie oleju konopnego
oraz ekstraktu z alg brunatnych sprawi, że Twoja skóra będzie
gładka, przyjemna w dotyku i gotowa do dalszej pielęgnacji.
Produkt działa relaksująco i pobudzająco, przeznaczony do
codziennego użytku.
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DZIENNA

PI

E

LĘ
ACJA
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Produkt działa
relaksująco
i pobudzająco.
Przeznaczony
do codziennego
użytku.
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Wyjątkowe zapachy:

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE ŻEL DO MYCIA CIAŁA I RĄK
Składniki aktywne:
Olej konopny
Cenny składnik pielęgnacyjny pozyskiwany
z konopi siewnych.
Działanie:
Odżywia i regeneruje,
odbudowuje płaszcz
hydrolipidowy, zmiękcza
i wygładza skórę.

Ekstrakt
z alg brunatnych

NA

Substancja roślinna
pozyskiwana z alg
brunatnych pochodzących z czystych, głębokich wód oceanicznych.
Zawierają pełną gamę
składników odżywczych.

TU

RA

L P R O DUC

T

Działanie:
Nawilżające, ochronne,
rewitalizacyjne, ujędrniające. Wspomaga walkę
z cellulitem i rozstępami.

Citronellyl
methylcrotonate
Substancja pochodzenia naturalnego, bloker
przykrych zapachów.

Sorbitol
Substancja naturalna,
która działa nawilżająco
oraz wiąże wodę
w naskórku.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE ANTYCELLULITOWY KREM DO CIAŁA

Skuteczna
walka
z cellulitem
59,90 PLN / 200 ML
299,50 PLN / 1 L
KOD: 321

Antycellulitowy krem do ciała z olejem konopnym i beta-glukanem przeznaczony do pielęgnacji ciała ze skłonnością do
nadmiernego gromadzenia tkanki tłuszczowej i powstawania
cellulitu. Odpowiednio wyselekcjonowane składniki poprawiają metabolizm, stymulują i pobudzają mikrokrążenie oraz pomagają w redukcji tkanki podskórnej.
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Wyjątkowy zapach:
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ACJA

Pomagaja
w redukcji tkanki
podskórnej.

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE ANTYCELLULITOWY KREM DO CIAŁA

NA

Składniki aktywne:

TU

RA

L P R O DUC

Olej konopny

SymFit

Głęboko wnika w skórę
i doskonale ją nawilża,
wykazując przy tym
działanie odbudowujące
i łagodzące.

Udowodniono klinicznie,
że zmniejsza widoczne
oznaki cellulitu
i spowalnia tworzenie
się nowych komórek
tłuszczowych.

Beta-glukan z owsa

Wyciąg z Guarany

To wyjątkowy polisacharyd wzmacniający
system odpornościowy
skóry i przyspieszający
regenerację naskórka.
Zwiększa poziom nawilżenia skóry i poprawia
jej elastyczność.

Uelastycznia zwiotczałą
skórę, stymuluje
przepływ limfy, dzięki
czemu zapobiega
obrzękom i tworzeniu
cellulitu. Ponadto
działa wyszczuplająco
i antyoksydacyjnie.

Witamina B3

Kofeina

Stymuluje syntezę
kwasu hialuronowego
oraz kolagenu.
Poprawia nawilżenie
oraz ujędrnienie skóry.

Poprawia mikrokrążenie
i ukrwienie tkanek.
Działa wyszczuplająco
i detoksykująco.
Zwiększa sprężystość
skóry i stymuluje
przemianę materii.

T

B3

Bisabolol
Substancja czynna
zawarta w kwiecie
rumianku lekarskiego
o działaniu kojącym,
antybakteryjnym,
przeciwzapalnym,
która ułatwia docieranie
do komórek skóry składników odżywczych.

Karnityna
Substancja
spalająca tkankę
tłuszczową o działaniu
wyszczuplającym
i antycellulitowym.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM DO CIAŁA

Nawilżająca
moc oleju
konopnego
49,90 PLN / 200 ML
249,50 PLN / 1 L
KOD WANILIA: 318, RABARBAR: 319

Krem do ciała stworzony na bazie oleju konopnego i masła macadamia to prawdziwe bogactwo naturalnych składników odżywczych.
Działa na skórę nawilżająco i regenerująco, łagodzi podrażnienia oraz
tworzy naturalną barierę przed promieniowaniem UV. Krem doskonale się wchłania i pozostawia na skórze film zabezpieczający przed
czynnikami środowiskowymi.

S

Wyjątkowe zapachy:
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Krem tworzy
naturalną barierę
ochronną przed
promieniowaniem
UV.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM DO CIAŁA
Składniki aktywne:
Olej konopny

NA

Głęboko wnika
w skórę i doskonale
ją nawilża, wykazując
przy tym działanie
odbudowujące
i łagodzące.

TU
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L P R O DUC

T

Masło macadamia
Dzięki zawartości
masła macadamia
krem głęboko odżywia
i nawilża skórę.

Witamina E

E

Zapobiega starzeniu
się skóry, wspierając
naturalne jej funkcje
nadając zdrowy
i zadbany wygląd.

Pullulan
Działa przeciwutleniająco, napina oraz poprawia wygląd skóry.

Bisabolol
Substancja czynna
zawarta w kwiecie
rumianku lekarskiego
o działaniu kojącym,
antybakteryjnym,
przeciwzapalnym,
która ułatwia
docieranie do
komórek skóry
składników
odżywczych.

Ekstrakt
z owoców
Kiwi, jabłko, grejpfrut,
pomarańcza. Nawilżają,
nadają skórze młodzieńczy wygląd oraz łagodzą
podrażnienia.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM DO TWARZY NA DZIEŃ

JA

ŻEM

Codzienna
dawka naturalnej
energii
48,90 PLN / 30 ML
1630,00 PLN / 1 L
KOD: 311

Krem na dzień Livioon to codzienna dawka energii dla zmęczonej
i osłabionej skóry. Jego tajną mocą jest odżywianie nawet najgłębszych warstw naskórka, a wszystko dzięki substancjom aktywnym
zaczerpniętym prosto z natury. Jak działają? Nawilżają, rewitalizują i chronią cerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. To
Twoja tarcza w walce o piękną, młodą skórę w każdym wieku!

Dlaczego warto mnie używać?
• Jestem lekki, choć bardzo odżywczy – świetnie nadaję się
pod makijaż.

• Sprawiam, że Twoja skóra jest gładka i nawilżona.
• Poprawiam koloryt Twojej cery.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM DO TWARZY NA DZIEŃ
Składniki aktywne:
Algi brunatne

Kwas
hialuronowy

Zaopatrują skórę
w witaminy, aminokwasy, proteiny i składniki
mineralne, które wnikają
pod powierzchniowe
warstwy naskórka przez
co regenerują tkanki
komórek i zapewniają
prawidłowe nawilżenie.

Ekstrakt
z lilii wodnej
Niweluje wszelkie
niedoskonałości skóry,
napina i ujędrnia. Ponadto przynosi orzeźwienie
skórze i pozostawia ją
zrelaksowaną i przyjemną w dotyku.

Witamina C

C

Substancja naturalnie
występująca w skórze.
Pomaga odzyskać
skórze młodość i zdrowie. Stymuluje produkcję
kolagenu, wypełnia
nawet bardzo głębokie
zmarszczki, regeneruje
i dogłębnie nawilża
skórę

Witamina E

E

Neutralizuje wolne
rodniki odpowiedzialne
za proces starzenia się
skóry. Zapobiega powstawaniu przebarwień,
łagodzi podrażnienia,
działa regenerująco
i wygładzająco.

A

Działa antyoksydacyjnie
na skórę, ujednolica jej
koloryt, rozjaśnia przebarwienia. Nadaje skórze
gładkości, elastyczności
jednocześnie ją ujędrniając. Wspomaga ochronę
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
takimi jak promieniowanie UV.

Witamina A
Wygładza skórę, poprawia jej strukturę i koloryt,
rozjaśnia przebarwienia
posłoneczne i hormonalne, zmniejsza widoczność naczynek.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM DO TWARZY NA NOC

T

1633,33 PLN / 1 L
KOD: 312

Krem na noc Livioon jest niczym kojący opatrunek dla zmęczonej cery. Intensywnie nawilża, uzupełniając powstałe w ciągu dnia niedobory witamin i mikroelementów w skórze. Pokochasz go
za silne działanie przeciwstarzeniowe, które swoją
skuteczność czerpie ze starannie dobranych składników aktywnych. Dla każdej skóry, niezależnie od
potrzeb. Ideał!

Dlaczego warto mnie używać?
Pielęgnuję cerę, gdy Ty śpisz.
Stymuluję mechanizmy ochronne skóry.
Działam anti-aging, wzmacniając włókna kolagenu i elastyny.
Przywracam skórze gładkość, elastyczność i naturalny blask.
Sprawdzam się na cerach każdego typu.

SNU

49,90 PLN / 30 ML
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM DO TWARZY NA NOC
Składniki aktywne:
Algi brunatne
Zaopatrują skórę
w witaminy, aminokwasy, proteiny i składniki
mineralne, które wnikają
pod powierzchniowe
warstwy naskórka przez
co regenerują tkanki
komórek i zapewniają
prawidłowe nawilżenie.

Ekstrakt
z lilii wodnej
Niweluje wszelkie
niedoskonałości skóry,
napina i ujędrnia. Ponadto przynosi orzeźwienie
skórze i pozostawia ją
zrelaksowaną i przyjemną w dotyku.

Kwas
hialuronowy
Substancja naturalnie
występująca w skórze.
Pomaga odzyskać
skórze młodość i zdrowie. Stymuluje produkcję
kolagenu, wypełnia
nawet bardzo głębokie
zmarszczki, regeneruje
i dogłębnie nawilża
skórę

Koenzym Q10
„Eliksir młodości”,
naturalny składnik skóry.
Powstrzymuje utratę
kwasu hialuronowego,
opóźnia objawy starzenia się skóry. Wzmaga
ochronę komórek skóry
przed działaniem wolnych rodników, chroni
elastynę i kolagen przed
zanikaniem, ujędrnia
i nawilża skórę oraz
poprawia jej koloryt.

Pullulan
Związek pochodzenia
naturalnego stosowany
w kosmetyce anti-aging.
Działa przeciwutleniająco, poprawia wygląd
skóry, napina i wypełnia
zmarszczki.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM POD OCZY

JA

ŻEM

Spojrzenie
pełne
blasku
39,90 PLN / 15 ML
2660,00 PLN / 1 L
KOD: 313

Odżywczy Krem pod oczy Livioon stymuluje delikatną skórę wokół oczu, zapobiegając jej przedwczesnemu starzeniu.
Spłyca zmarszczki i sprawia, że „podkówki” znikają w oka
mgnieniu! To zasługa naturalnych składników anti-aging, które w magiczny sposób rozświetlą nawet najbardziej zmęczone
spojrzenie.

Dlaczego warto mnie używać?
• Niweluję opuchliznę pod oczami, zmniejszając obrzęki.
• Fantastycznie ujędrniam, nawilżam i odmładzam.
• Jestem lekki jak piórko, więc możesz śmiało nałożyć mnie
pod makijaż.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE KREM POD OCZY
Składniki aktywne:
Oligopeptyd
Stymuluje syntezę
kolagenu i elastyny.
Wzmacnia struktury
białkowo – lipidowe
skóry. Skutecznie redukuje głębokie oraz powierzchniowe zmarszczki. Zapobiega wiotczeniu
naskórka, poprawia jego
napięcie i sprężystość.
Oligopeptydy – wykazują
niezwykle silne działanie
przeciwzmarszczkowe,
są jedną z najważniejszych grup substancji
aktywnych używanych
w produktach anti-aging.

C

Witamina C

Pullulan

Działa antyoksydacyjnie
na skórę, ujednolica jej
koloryt, rozjaśnia przebarwienia. Nadaje skórze
gładkości, elastyczności
jednocześnie ją ujędrniając. Wspomaga ochronę
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
takimi jak promieniowanie UV.

Związek pochodzenia
naturalnego stosowany
w kosmetyce anti-aging.
Działa przeciwutleniająco, poprawia wygląd
skóry, napina i wypełnia
zmarszczki.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE PEELING ENZYMATYCZNY

Promienna,
zdrowa skóra
36,90 PLN / 50 ML
738,00 PLN / 1 L
KOD: 314

Peeling enzymatyczny Livioon to Twój sprzymierzeniec w walce o piękną
skórę. Mocą naturalnych enzymów owocowych złuszcza martwy naskórek
i pozwala skórze oddychać. Cera w mgnieniu oka staje się gładka i promienna, a niedoskonałości – zredukowane. Używany regularnie pomoże Ci zniwelować przebarwienia i wyrówna koloryt.

Dlaczego warto mnie używać?
•
•
•
•

Bardzo delikatnie oczyszczam skórę – bez konieczności pocierania.
Złuszczam martwy naskórek dzięki enzymowi z owoców papai.
Jestem odpowiedni dla skóry w każdym wieku.
Nie podrażniam, za to doskonale rozświetlam cerę.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE PEELING ENZYMATYCZNY
Składniki aktywne:
Papaina
Enzym występujący
w miąższu owoców
papai, który posiada
właściwości rozjaśniające oraz kompleks
kwasów AHA które,
delikatnie złuszczają i
oczyszczają naskórek nie
przesuszając skóry.

Witamina C

C

Działa antyoksydacyjnie
na skórę, ujednolica jej
koloryt, rozjaśnia przebarwienia. Nadaje skórze
gładkości, elastyczności
jednocześnie ją ujędrniając. Wspomaga ochronę
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
takimi jak promieniowanie UV.

Kwas
hialuronowy
Substancja naturalnie
występująca w skórze.
Pomaga odzyskać
skórze młodość i zdrowie. Stymuluje produkcję
kolagenu, wypełnia
nawet bardzo głębokie
zmarszczki, regeneruje
i dogłębnie nawilża
skórę

Algi brunatne
Zaopatrują skórę
w witaminy, aminokwasy, proteiny i składniki
mineralne, które wnikają
pod powierzchniowe
warstwy naskórka przez
co regenerują tkanki
komórek i zapewniają
prawidłowe nawilżenie.

Ekstrakt
z lilii wodnej
Niweluje wszelkie
niedoskonałości skóry,
napina i ujędrnia. Ponadto przynosi orzeźwienie
skórze i pozostawia
ją zrelaksowaną
i przyjemną w dotyku.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE MASKA DO TWARZY Z ZIELONĄ GLINKĄ
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Twoja
tajna broń
do zadań
specjalnych
34,90 PLN / 50 ML
698,00 PLN / 1 L
KOD: 315

Maska to twarzy Livioon z zieloną glinką to agent do zadań specjalnych.
Zwęża pory i oczyszcza skórę każdego typu – zwłaszcza skłonną do
wyprysków i zanieczyszczoną. Dzięki kompozycji naturalnej glinki
i składników nawilżających pozostawia cerę przyjemnie gładką i świeżą,
doskonale dotlenioną. Zapomnij o zaskórnikach! Przecież masz pomocnika,
który wyeliminuje je raz na zawsze.

Dlaczego warto mnie używać:
• Redukuję rozszerzone pory i działam na nie ściągająco.
• Dogłębnie nawilżam skórę.
• Koję podrażnienia.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE MASKA DO TWARZY Z ZIELONĄ GLINKĄ
Składniki aktywne:
Zielona glinka
Oczyszcza i dezynfekuje
skórę, działa przeciwzapalnie, przyspiesza
gojenie oraz pomaga
w leczeniu trądziku.

Algi brunatne

Witamina C

C

Działa antyoksydacyjnie
na skórę, ujednolica jej
koloryt, rozjaśnia przebarwienia. Nadaje skórze
gładkości, elastyczności
jednocześnie ją ujędrniając. Wspomaga ochronę
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
takimi jak promieniowanie UV.

Kwas
hialuronowy
Substancja naturalnie
występująca w skórze.
Pomaga odzyskać
skórze młodość
i zdrowie. Stymuluje
produkcję kolagenu,
wypełnia nawet bardzo
głębokie zmarszczki,
regeneruje i dogłębnie
nawilża skórę.

Zaopatrują skórę
w witaminy, aminokwasy, proteiny i składniki
mineralne, które wnikają
pod powierzchniowe
warstwy naskórka przez
co regenerują tkanki
komórek i zapewniają
prawidłowe nawilżenie.

EKSTRAKT
Z LILII WODNEJ
Niweluje wszelkie
niedoskonałości skóry,
napina i ujędrnia. Ponadto przynosi orzeźwienie
skórze i pozostawia
ją zrelaksowaną
i przyjemną
w dotyku.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE FACE GLOVE
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Dlaczego Face Glove?
• Koniec ze zbędnymi kosmetykami i wacikami.
Potrzebujesz jedynie wodę oraz rękawiczkę.

• Zaoszczędzisz cenny czas oraz miejsce w kosmetyczce.
• Idealnie sprawdzi się na siłowni, basenie

czy w podróży.
Rękawiczka nie jest płynem wiec możesz spokojnie
zabrać ją do samolotu.

Demakijaż
tylko przy
użyciu wody
39,90 PLN / 1 SZT.
KOD: 301

Rękawiczka do demakijażu z mikrowłókien.
Rewolucyjna rękawiczka Face Glove sprawi, że Twój makijaż
zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a Twoja cera
pozostanie miękka, gładka i oczyszczona.
40

• Koniec z podrażnieniami okolic oczu.
Face Glove jest skuteczny i delikatny.

• Idealny dla osób noszących soczewki.
• Jest wykonany w specjalnej mikrotechnologii.

Dzięki temu doskonale oczyści twarz pozostawiając
ją miękką i gładką.

• Od teraz twój demakijaż będzie bardzo przyjemny
i skuteczny.
Rękawiczka jak magnes przyciągnie makijaż
i sebum.

• Idealny dla osób, które reagują alergicznie
na różne kosmetyki.

• Demakijaż i delikatny peeling jednocześnie?

Z Face Glove to możliwe! Rękawiczka łagodnie
złuszcza martwy naskórek oraz pobudza krążenie.

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE FACE GLOVE
Dlaczego demakijaż
jest tak ważny?
Większość makijażystów na świecie
powtarza, że demakijaż jest najważniejszym punktem makijażu. Trudno
się z nimi nie zgodzić bo dokładne i
jednocześnie delikatne oczyszczenie
skóry twarzy to podstawa świadomej
pielęgnacji. Demakijaż to etap, którego nie należy pomijać niezależnie od
wieku i rodzaju cery.
Prawidłowo oczyszczona skóra twarzy efektywnie przyjmie i wchłonie
wszystkie nałożone w dalszej kolejności kosmetyki. Dzięki dostępnym
na rynku kolorowym kosmetykom,
mamy możliwość stworzenia makijażu, który utrzyma się na skórze
praktycznie przez cały dzień, ale
prawdziwa przeprawa zaczyna się
gdy ten make up musimy usunąć!
I tu z pomocą przychodzi rewolucyjna rękawiczka Face Glove wykonana
w zaawansowanej mikrotechnologii,
która sprawi, że makijaż zniknie jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki
jedynie przy użyciu wody.
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KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE PASTA DO ZĘBÓW Z WĘGLEM AKTYWNYM
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44,90 PLN / 100 ML
KOD: 322

449,00 PLN / 1 L

Naturalna pasta do zębów z węglem aktywnym, ksylitolem, olejem kokosowym
oraz ekstraktem z imbiru. Posiada silne działanie rozjaśniające przy jednoczesnej
ochronie szkliwa. Zawarte w niej naturalne substancje mają dobroczynny wpływ
na zęby oraz jamę ustną, zapewniając świeży oddech oraz zdrowy, biały uśmiech.
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ACJA

Czarny patent na
białe zęby

GN

Posiada
silne działanie
rozjaśniające przy
jednoczesnej
ochronie
szkliwa.

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE PASTA DO ZĘBÓW Z WĘGLEM AKTYWNYM
Składniki aktywne:
Olej kokosowy

Węgiel aktywny

Ksylitol

Zapobiega próchnicy, hamuje rozwój
zarazków oraz znacząco
wpływa na stan jamy
ustnej. Dzięki zawartości
kwasu kaprylowego skutecznie niszczy szczepy
bakterii odpowiedzialne
za powstawanie próchnicy. Przy regularnym
stosowaniu dba o kondycję dziąseł eliminując
krwawienie oraz ból.

Dzięki porowatej
strukturze oraz możliwości wiązania wielu
związków chemicznych,
posiada silne właściwości oczyszczające oraz
wybielające. Usuwa
zarówno niewielkie
zanieczyszczenia jak
i wyjątkowo uciążliwe
osady garbnikowe,
czyli żółty nalot powstały
wskutek nadużywania
kawy lub herbaty. Ponadto nie demineralizuje
szkliwa oraz ma wyjątkowo delikatne działanie
więc z powodzeniem
może być używany
w przypadku zębów
z nadwrażliwością.

To naturalny słodzik
o barwie, smaku oraz
konsystencji cukru,
ale działający na
organizm zupełnie
z odwrotnym skutkiem,
gdyż odwraca szkodliwe efekty spożywanych
cukrów. Dzięki swoim
właściwościom pomaga
w przywróceniu równowagi kwasowo-zasadowej w jamie ustnej.
Posiada również zdolność wzmacniania
mineralizacji szkliwa
nazębnego oraz leczenia
niewielkich ubytków,
zabezpieczając zęby
przed dalszym
rozwojem próchnicy.

Uwodniona
krzemionka
Substancja pochodzenia
naturalnego o właściwościach ścierających,
polerujących oraz
przeciwpróchniczych.

Ekstrakt z imbiru
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Bogaty w substancje
przeciwbakteryjne oraz
przeciwzapalne posiada dobroczynny wpływ
na jamę ustną, którą
znakomicie odświeża,
odkaża oraz leczy drobne infekcje.
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HAIR ARCHITECT PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Piękne, zadbane włosy to atrybut kobiecości. Dla
mężczyzny stanowią zaś symbol witalności i zdrowia. Dlatego z tak dużą troską podchodzimy do ich pielęgnacji
–

profesjonalne

technologiach

produkty
i

bazujące

specjalnie

na

nowoczesnych

opracowanych

formułach,

dzięki czemu nie tylko skutecznie oczyszczają włosy
i skórę głowy, ale także zapewniają pielęgnację dostosowaną
do Twoich potrzeb.
W oparciu o najlepsze składniki stworzyliśmy linię Hair Architect, dzięki której każdego dnia poczujesz się niczym po
wyjściu z ekskluzywnego salonu fryzjerskiego. Odżywienie
i regeneracja kosmetykami Livioon staje się prostsza niż kiedykolwiek. Nieważne, czy Twoje włosy są długie czy krótkie,
proste czy kręcone. Hair Architect wydobędzie ich piękno
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i sprawi, że z przyjemnością zanurzysz w nich dłonie.
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PIELĘGNACJA WŁOSÓW ARGAN COMPLEX SZAMPON

Pielęgnacyjny szampon z olejkiem arganowym to
niezbędnik dla włosów farbowanych, zniszczonych
i pozbawionych blasku. Pielęgnuje je już w trakcie
mycia, przywracając naturalny balans skórze głowy
i odbudowując strukturę włosa dzięki zawartości naturalnych protein z pszenicy.

Dlaczego warto mnie używać?
• Chronię włosy przed czynnikami zewnętrznymi.
• Wzmacniam cebulki oraz zapobiegam rozdwajaniu końcówek.
• Dzięki zawartości alantoiny łagodzę, regeneruję
i przeciwdziałam zapaleniom skóry głowy.
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rodników i działam antyoksydacyjnie.
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• Z pomocą witaminy E hamuję rozwój wolnych

Y
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PI

E

Olejek
arganowy sprawia,
że włosy lepiej się
układają, rozczesują
i nabierają
jedwabistego
blasku.

ACJA

135,60 PLN / 1 L
KOD: 307

DZIENNA

GN

33,90 PLN / 250 ML

CO

LĘ

Arganowa
moc
przeciwko
puszącym się
pasmom

PIELĘGNACJA WŁOSÓW ARGAN COMPLEX ODŻYWKA

Włosy
lśniące
niczym
marokańskie
złoto

E

Przywraca
głębię koloru,
a z pomocą protein
pszenicznych, chroni
włosy przed
uszkodzeniami.

ACJA

Odżywi każde, nawet najbardziej suche i zniszczone
włosy. Ma jedną misję: zregenerować i nabłyszczyć
pasma! Przywraca głębię koloru, a z pomocą protein pszenicznych chroni, włosy przed uszkodzeniami.
Gładkość bez obciążenia? Gwarantowana.

PI

GN

135,60 PLN / 1 L
KOD: 308

DZIENNA

LĘ

33,90 PLN / 250 ML

CO

Dlaczego warto mnie używać?

IE
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Dogłębnie odżywiam włosy aż po same końce.
Zawieram złoto Maroka, czyli olej arganowy.
Sprawiam, że włosy są gładkie i lśniące.
Doskonale pielęgnuję suche i zniszczone włosy.

G

AN

OW

ZA
W

•
•
•
•

Y

47

PIELĘGNACJA WŁOSÓW KERATIN COMPLEX SZAMPON

CO

DZIENNA

PI

E

LĘ
GN

Keratynowa siła
dla odbudowy
zniszczonych
włosów
26,90 PLN / 250 ML
107,60 PLN / 1 L
KOD: 305

Odbudowuje włosy od środka! Keratyna, niczym magiczna
różdżka, wypełnia uszkodzone struktury i sprawia, że pasma
stają się mocne i sprężyste. Szczególnie lubi się z włosami
zniszczonymi, łamliwymi, o rozdwojonych końcówkach.

ZA
W

Dlaczego warto mnie używać?
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IE

RA

KERATYNĘ

• Odżywiam, wzmacniam i dogłębnie nawilżam Twoje pasma.
• Dodaję włosom objętości.
• Sprawiam, że włosy są sprężyste i zapewniam im ochronę.

ACJA

Odżywia,
wzmacnia i dogłębnie
nawilża włosy aż po
same końce!

PIELĘGNACJA WŁOSÓW KERATIN COMPLEX ODŻYWKA

Blask, objętość
i ochrona
przed
uszkodzeniami
26,90 PLN / 250 ML
107,60 PLN / 1 L
KOD: 306

CO

DZIENNA

PI

E

LĘ

Keratynowa odżywka przybywa na ratunek włosom suchym,
łamliwym, rozdwojonym i zniszczonym. Wypełnia ubytki we
włóknach włosów i sprawia, że odzyskują dawny blask i objętość – a wszystko dzięki keratynie zawierającej naturalne aminokwasy niezbędne dla zachwycającej fryzury.

GN

ACJA

Dlaczego warto mnie używać?

ZA
W

Regeneruje,
nawilża i odżywia
nawet bardzo
zniszczone
pasma.

I

A
ER

KERATYNĘ

•
•
•
•

Regeneruję, nawilżam i odżywiam nawet zniszczone pasma.
Nadaję włosom miękkość i blask.
Ułatwiam ich układanie.
Chronię przed uszkodzeniami.
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PERFUMY

apach potrafi poruszyć najgłębszą strunę w duszy i rozbudzić wyobraźnię. Jego niezwykłą moc znali już starożytni Egipcjanie, którzy z największym namaszczeniem tworzyli wyjątkowo
ekskluzywne perfumy, dostępne tylko dla królów i elit społecznych.
Miały łączyć ludzi z bogami, a ich kreowaniem zajmowali się jedynie kapłani. Pierwsze udokumentowane historycznie perfumy pochodzą natomiast z kraju aromatycznych przypraw i wina – Węgier.
To właśnie tam w 1370 r. powstała słynna Woda Królowej Węgier
o zapachu przesyconym polnymi ziołami, takimi jak rozmaryn,
tymianek czy szałwia.
Jednak współczesna historia perfum ma swoje źródło w słonecznej Francji. Mnogość kwiatów i ziół pozwoliła tamtejszym mistrzom
perfumiarstwa rozwinąć skrzydła i kreować zapachy tak bogate, tak
unikatowe, że szybko podbiły cały świat.
Dziś Livioon czerpie z najlepszych tradycji francuskiego perfumiarstwa. Olejki, które wykorzystujemy do produkcji naszych kompozycji, pochodzą prosto z łąk Prowansji. Każdy z nich starannie selekcjonujemy, by oddać w Twoje ręce niepowtarzalne zapachy, które
podkreślą Twoją osobowość, styl, charyzmę. Wybieraj spośród dziesiątek propozycji Livioon dla kobiet i mężczyzn.
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JAKOŚĆ PERFUM

RODZINY ZAPACHOWE

Im większe stężenie olejków eterycznych, tym

Ze względu na odmienne oblicza

zapach jest intensywniejszy i utrzymuje się

nut zapachowych, stosuje się w nich

dłużej.

aromaty różnego typu. Na podstawie wspólnych cech wyróżniono

więcej niż 8 godzin

Perfumy 18%-30%
Zawartość olejków zapachowych na poziomie 18-30% sprawia, że są one bardzo
intensywne, a ich nuty zapachowe uwalniają
się wolniej.

rodziny zapachów, które dostarczają
bardziej precyzyjnych określeń do
opisu perfum.

Wody perfumowane 12-18%

mniej niż 2 godziny				

Od 12 do 18% ich zawartości stanowią olejki
zapachowe.
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Wody toaletowe 6-12%

Kwiatowe

W ich skład wchodzi od 6 do 12% olejków
zapachowych, które uwalniają aromaty
przez kilka godzin. Są zdecydowanie lżejsze
od wód perfumowanych

Perfumy kwiatowe to zamknięty w buteleczce aromat kwitnącego ogrodu. Do popularnych
zapachów z tej grupy należą bez, konwalia,
jaśmin, róża czy fiołek.

Wody kolońskie 3-5%
Woda kolońska posiada najkrótszą trwałość, gdyż zawiera mniej olejków zapachowych – 3 do 5% – więc ma delikatniejszy zapach od wody toaletowej. Można ją aplikować kilka razy dziennie

Mgiełki zapachowe 1-3%
Ma najniższą zawartość czystych substancji zapachowych (1-3%), dlatego jak sama
nazwa wskazuje służy jedynie do delikatnego odświeżania, a nie nadawania długotrwałego zapachu.

Kwiatowo-Orientalne
Perfumy kwiatowo-orientalne łączą słodycz
kwiatowych nut z nieoczywistymi, intensywnymi
zapachami Orientu.

RODZINY ZAPACHOWE

Orientalne

Drzewno-Orientalne

Perfumy orientalne to kompozycje rodem
z Dalekiego Wschodu. Czarują wonią wanilii,
egzotycznych kwiatów oraz aromatycznych
przypraw z dodatkiem żywiczno-drzewnych
i zwierzęcych akordów.

Perfumy drzewno-orientalne to podróż do
egzotycznego lasu – korzenne i aromatyczne połączenie akordów drzewnych i orientalnych.

Drzewne

Aromatyczne

Perfumy drzewne są ciepłe i głębokie. Często
zaskakują żywiczną wonią sandałowca, sosny,
cedru, drzewa różanego, wetiweru czy paczuli.

Perfumy aromatyczne przywodzą na myśl odurzający zapach leśnej ściółki. Mają ziołowy,
niekonwencjonalny aromat, nieco podobny do
perfum drzewnych.

Cytrusowe

Wodne

Perfumy cytrusowe od setek lat towarzyszą
człowiekowi. Mają świeży, energetyzujący aromat – najczęściej bergamotki, cytryny, neroli
oraz pomarańczy.

Perfumy wodne przypominają ulotne zapachy
bryzy morskiej, rześkiego górskiego powietrza lub
świeżego prania. Często mają w sobie nutę ambry i pachną czystością.
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C I E P Ł O , Ś W I AT Ł O I W I L G O Ć B Ę D Ą O D D Z I A Ł Y WA Ć
N A J A KO Ś Ć WA S Z YC H P E R F U M , D L AT E G O
NAJLEPIEJ PRZECHOWYWAĆ JE W MIEJSCACH
O T E M P E R AT U R Z E N I Ż S Z E J N I Ż 2 5 S TO P N I .

W jaki sposób większość ludzi
wybiera swoje perfumy?

Za co płacimy kupując perfumy?

60% ludzi wybiera swoje perfumy sugerując się reklamą,
pięknym flakonem, nazwą, zapachem lub nawet pod
wpływem znajomych!

Będziecie pod wrażeniem gdy dowiecie się, że kupując drogie perfumy tylko 5% ich wartości stanowi ich
zawartość. Pozostałe 95% to koszt ich reklamy i dystrybucji
na rynku.

10%

wpływ
znajomych

15%

marka

35%

sklepy

20%

zapach

20%

25%

opakowanie

40%

reklama

20%

dystrybucja

reklama

10%

jakość

5%

zawartość

PERFUMY ARCHITEKTURA PERFUM

Spryskaj się tam, gdzie tętno jest najsilniejsze, czyli na wewnętrznych stronach nadgarstków
i w zgięciu łokci. Pamiętaj aby testować jednorazowo maksymalnie 3-4 zapachy. Wypróbuj
wybrane zapachy i oceń je w skali od 1-10. Następnie przetestuj ponownie perfumy, które według Ciebie uzyskały najwyższe noty. W ten sposób odnajdziesz właściwy dla Ciebie zapach
w oparciu o pH Twojej skóry oraz zgodny z Twoim stylem.

Nuta głowy
To zapach wyczuwalny w pierwszej kolejności przy
testowaniu perfum, który często decyduje o tym czy
dany zapach nam się podoba czy nie.
Królują tu lekkie i świeże aromaty owoców cytrusowych i
kwiatów. Można ją poczuć już po kilku minutach, utrzymuje się od 15 -30 minut a następnie zaczyna być powoli
wypierana przez środkową nutę serca.
N U TA
GŁOWY

Nuta serca
Jest to nuta, która stanowi centrum „serce” zapachu.

N U TA
SERCA

N U TA
GŁĘBI

Jej głównym zadaniem jest stworzenie „tła” zapachu
oraz połączenie pozostałych elementów zapachowych.
Dominują tu głównie aromaty korzenne ale również wyczuwalne są kwiaty, rośliny oraz owoce. Jej trwałość wynosi
od 30 minut – 1,5h po czym niezauważalnie zmienia się
w bazę perfum.

Nuta głębi
Jest określana jako podstawa zapachu i tworzą ją nuty
drzewne takie jak np. cedr czy paczula.
Jest ostatnim elementem wykańczającym zapach. Trwałość tej nuty wynosi do 2h i dłużej ze względu na składniki,
które ulatniają się z powierzchni skóry przez długi czas.
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PERFUMY ZNAKI ZODIAKU & PERFUMY

Znaki zodiaku wykazują pewne cechy wspólne, zarówno w odniesieniu do kobiet jak i do mężczyzn! Wyrażają naszą osobowość i są związane z naszą tożsamością perfumową!
Perfumy odpowiednio dobrane do Twojego znaku zodiaku podkreślą Twoją unikalną energię
– tak zwaną aurę. Sprawią, że lepiej poczujesz się we własnej skórze, a inni będą odbierać Cię
w bardziej spójny sposób. Czy kryje się w tym jakaś magia? Być może… Z pewnością działa tu
czar skojarzeń! Połącz przypisane do Twojego znaku cechy charakteru z kojarzącymi się z nimi
zapachami i przekonaj się, jak mocno może błyszczeć Twoja osobowość. A wszystko dzięki kilku
kroplom perfum!

Wodnik

Ryby

Bran

Byk

Kobieta
Kocha zapachy kwiatowe,
które pozostawiają uczucie
świeżości.

Kobieta
Chce, aby jej zapach był
kwiatowy lub owocowy,
jak truskawka, czy morela.

Mężczyzna
Awangardowy również w
zakresie perfum, wybiera
najnowsze perfumy, jakie
się ukazały na rynku, ale
interesują go te, które są
chłodne i lekkie.

Mężczyzna
Swoimi perfumami nie
chce wywoływać wrażenia
innego, aniżeli słodycz.
Lawenda i grejpfrut są
składnikami, które kocha
najbardziej.

Kobieta
Kocha intensywne zapachy,
ale lubi eksperymentować.
Wybiera zazwyczaj zapachy
kwiatowe.

Kobieta
Wierna zapachowi,
jakie wybiera; musi
opierać się na owocach
lub kwiatach.

Mężczyzna
Intensywne zapachy,
które emanują zmysłowością i erotyzmem, a ich
podstawą są zazwyczaj
cynamon i drzewo
sandałowe.

Mężczyzna
Jest stały jeśli chodzi
o perfumy i zazwyczaj
podobają mu się zapachy
gorzkie z cytryny i imbiru.
środkową nutę serca.

PERFUMY ZNAKI ZODIAKU & PERFUMY

Bliźnięta

Rak

Lew

Panna

Kobieta
Również i one wybierają
intensywne zapachy,
z bazą cytrynową.

Kobieta
Wybierają romantyczne
perfumy mające
owocową bazę.

Kobieta
Wybierze najbardziej finezyjny zapach zawierający
orientalne nuty.

Kobieta
Zazwyczaj wybiera
jakiś ponętny zapach owocowy.

Mężczyzna
Nie ma stałego zapachu,
podobają mu się jednak
zapachy pieprzowe
lub cytrusowe.

Mężczyzna
Oczekuje zapachu, który
będzie mu przypominał
określony moment w życiu.
Prawdopodobnie nie zmieni go na inny, a preferuje
bazę różaną.

Mężczyzna
Wybiera zapachy, które
robią wrażenie a ich
podstawą jest kardamon,
karmel lub egzotyczne
przyprawy.

Mężczyzna
Czystość i świeżość ciała
są dla niego najważniejsze.
Lawenda i mirt są jego
ulubionymi składnikami.

Waga

Skorpion

Strzelec

Koziorożec

Kobieta
Preferuje głownie te
zapachy, które mają
owocową podstawę.

Kobieta
Wybierają zapachy,
które zdumiewają, są
oparte na gałce muszkatołowej i karmelu.

Kobieta
Poza perfumami, zakupi
całą linię produktów
i będzie olśniewać swoim
zapachem. Wybiera zapachy kwiatowe.

Kobieta
Kochają owocowe opcje
zapachowe, które emanują
dozą romantyzmu.

Mężczyzna
Wybiera zapachy, których
podstawą są składniki
pikantne oraz uwielbia
zapach mandarynki.

Mężczyzna
Wybierają ciężkie zapachy,
które emanują zmysłowością i tajemnicą, są oparte
na cedrze, kardamonie
i wanilii.

Mężczyzna
Aktywny i bardzo
energiczny, potrzebuje
trwałych perfum i zazwyczaj wybiera intensywne
zapachy mające jako bazę
przyprawy.

Mężczyzna
Uwielbia zapachy, które
mają jako podstawę cytrusy
i imbir. Zapachy intensywne
i pikantne.
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PERFUMY

INTENSE

POUR FEMME

Uwielbiasz luksus i masz apetyt na więcej? Pokochasz linię perfum Intense dla niej, stworzoną z myślą o Twojej przyjemności. To zapachy jeszcze bardziej intensywne, jeszcze bardziej
ekskluzywne, jeszcze bardziej Twoje. Nic nie pachnie tak doskonale, jak Livioon Intense.

Dla najbardziej wymagających
89,90 PLN / 50 ML
1798,00 PLN / 1 L

Intensywnie
świeży

Klasyczny

NO. 126

NO. 125

goździki, kardamon,
wanilia

Słodka, kusząca a
zarazem zjawiskowa
mieszanka kwiatu
pomarańczy, orchidei
i wanilii przełamana
kwaśnym imbirem
i charyzmatycznym
jaśminem z delikatną
nutą budyniu śmietankowego. Niesamowity
zapach podkreślający
zmysłową stronę kobiecej natury, mocny,
wyrazisty i ponadczasowy. Perfumy z dużą
dawką zadziorności,
bezkompromisowości i
elegancji przeznaczone dla pewnych siebie
kobiet, nie bojących się
wyzwań.

Wielowymiarowa kompozycja orientalnych
przypraw, owoców i
kwiatów, która zabierze Cię w aromatyczną
podróż do serca Indii.
Goździki, kardamon
oraz kumin otulą Twoje zmysły niczym miękki kaszmirowy sweter.
Zapach intryguje
niesamowitym połączeniem przypraw z
soczystym koktajlem
mandarynkowo - lukrecjowym doprawionym delikatną nutą
wanilii. Te zmysłowe
perfumy obudzą
w Tobie czarującą
uwodzicielkę tętniącą
kobiecością, elegancją
i wdziękiem.

kwiat pomarańczy,
orchidea, wanilia

Świeży

NO. 127

Ciężki

NO. 129

róża, kolendra, piżmo

kokos, jaśmin, wanilia

Niesamowicie urzekająca, subtelna kompozycja soczystej mandarynki w połączeniu
z angielską różą oraz
piżmem to prawdziwy
wielkomiejski szyk zamknięty w butelce perfum. Całość dopełnia
aromatyczna piwonia
z delikatną nutką jaśminu, kolendry oraz
drzewa sandałowego.

Wysublimowana, elegancka słodycz wanilii
w połączeniu z uwodzicielskim jaśminem,
kokosem i drzewem
sandałowym sprawia,
że obok tego zapachu
nikt nie jest w stanie
przejść obojętnie.
Delikatne, a zarazem śmiałe perfumy
działają na zmysły jak
magiczny orientalny
eliksir miłości. Zapach
adresowany dla kobiet
pewnych siebie, które
pragną intrygować
swoją tajemniczością.

Klasyczny

NO. 131

gruszka, tuberoza,
paczula
Niebanalny, tajemniczy zapach, który
rozkwita na skórze
niczym kwiat pomarańczy w wiosennych
promieniach słońca.
Zielono - kwiatowa
świeżość gruszki,
paczuli i tuberozy
zamknięta w butelce
perfum kusi aromatem ogrodu pełnego
kwiatów i owoców.
Perfumy idealnie
sprawdzą się o każdej
porze roku.
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PERFUMY

INTENSE

POUR HOMME

Mocniej, szybciej, dalej, lepiej… Żyjesz intensywnie? Twoje perfumy nie mogą zostać
w tyle. Livioon Intense dla niego to ekskluzywna linia zapachów o mocy, która Cię zaskoczy. Spełni Twoje najwyższe wymagania i sprawi, że będziesz chciał więcej. Poczuj moc
zapachów Intense.

Stworzone z myślą
o intensywnych doznaniach
89,90 PLN / 50 ML
1798,00 PLN / 1 L

Intensywnie

Intensywnie

Intensywnie

świeży

świeży

świeży

NO. 123

lawenda, cynamon,
wanilia
Perfumy mocne,
zdecydowane i z charakterem przeznaczone dla prawdziwych
mężczyzn. Kompozycję
otwiera słodycz świeżo
zerwanej mięty oraz
lawenda delikatnie
oprószona kardamonowym pyłem. Całość
dopełnia aromat
kwiatu pomarańczy
skropiony wanilią
z ostrą nutą cynamonu.

NO. 124

drzewo agarowe,
drzewo sandałowe,
wanilia
Głębokie, mocne i
wysublimowane połączenie żywicy agarowej,
sandałowca i egzotycznego drewna różanego
przeniesie Cię w sam
środek aromatycznego
lasu pełnego tajemnic.
Całość tej egzotycznej
kompozycji dopełnia słodycz wanilii, kardamon
i bób tonka. Zapach
stworzony dla charyzmatycznych mężczyzn
z klasą nie bojących się
wyzwań.

NO. 128

limonka, nuty wodne,
białe piżmo
Świeży, orzeźwiający
zapach przywodzący
na myśl morski wiatr,
sól i piasek. Lekka woń
cytrusów z mocnymi
akordami drzewnymi,
płatkami jaśminu i
białym piżmem tworzy
kompozycje, której
nie oprze się żadna
kobieta.

Świeży

NO. 130

Świeży

NO. 133

grejpfrut, cynamon,
skórzane akordy

cytrusy, ziele angielskie, cedr

Aromatyczny koktajl
z czerwonej pomarańczy, grejpfruta i
odświeżającej mięty z
odrobiną cynamonowej pikanterii, róży
i białej skóry działa
pobudzająco na zmysły. Perfumy stworzone
dla charyzmatycznego
mężczyzny sukcesu.

Kompozycja świeżych
cytrusów i geranium
doprawiona odrobiną
szałwii tworzy idealny
aromatyczny koktajl.
Całość dopełnia
zmysłowa lawenda
otulona drewnem
cedrowym tworząc
nowoczesny zapach
obok którego żadna
kobieta nie przejdzie
obojętnie.
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PERFUMY DLA KOBIET

Perfumy to broń w arsenale kobiecości. Są dodatkiem do stroju, uzupełniają makijaż i podkreślają oso-

bowość. Intrygują. Jako luksusowe akcesorium sprawiają,
że każda kobieta czuje się bardziej wyrafinowana, elegancka,
stylowa.
Niezależnie od tego, jaki zapach wybierzesz, perfumy
Livioon ubiorą Cię w pewność siebie, której potrzebujesz
do realizacji swoich marzeń. Wrażliwe romantyczki znajdą dla siebie ponadczasowe kompozycje kwiatowe oraz
kwiatowo-orientalne.
Kobiety odważne i nietuzinkowe zakochają się w orientalnych, drzewnych i aromatycznych perfumach z duszą. Dla
aktywnych, przebojowych Pań idealne będą zapachy cytrusowe, a także wodne – czyste i energizujące.
Perfumy Livioon to luksus na wyciągnięcie ręki.
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PERFUMY DLA KOBIET KWIATOWE

Ponadczasowe
kwiatowe koktajle
zapachowe
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L
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Aby zobaczyć szczegółowe opisy naszych
perfum wejdź na naszą stronę internetową
www.livioon.com

PERFUMY DLA KOBIET KWIATOWE

Perfumy kwiatowe
Perfumy kwiatowe to zapachy uważane za najbardziej kobiece i romantyczne a
zarazem uniwersalne i ponadczasowe. Jest to największa i najbardziej różnorodna
kategoria zapachowa, która czerpie inspirację z bogactwa różnorodnych kwiatów,
których mnogość może wręcz onieśmielać.

Świeży

NO. 19

Świeży

NO. 62

Świeży

NO. 105

Świeży

NO. 116

mandarynka, róża, jeżyna

ananas, jaśmin, wanilia

kaktus, różowa frezja, cedr

grejpfrut, jaśmin, piżmo

Soczyste połączenie róży,
mandarynki i jeżyny.

Aromatyczny koktajl
z soczystych owoców
i egzotycznych kwiatów
z delikatną nutką jaśminu
to prawdziwa uczta dla
zmysłów.

Soczysta mieszanka orzeźwiającego kaktusa, frezji
oraz drzewa cedrowego.

Zachwycająca kompozycja
kwiatów otulonych promieniami zachodzącego słońca oraz mgiełką ciepłego
piżma w grejpfrutowym
musie.

NO. 24

ogórek, zielone jabłko,
drzewo sandałowe
Kompozycja zachwyca aromatem soczystego jabłka,
który miesza się z tonami
świeżego ogórka i grejpfruta subtelnie otulonymi
różą, magnolią i drewnem
sandałowym.

NO. 61

granat, piwonia, piżmo
Delikatny, owocowo–kwiatowy aromat z lekką nutą
piżma, granatu i aromatem piwonii.

NO. 115

róża, kolendra, piżmo

NO. 64

herbata, orchidea, paczula
Oryginalne połączenie
świeżej herbaty i paczuli
z arabskim jaśminem,
orchideą, frezją i zmysłową
różą.

Niesamowicie urzekająca, subtelna kompozycja
soczystej mandarynki
w połączeniu z angielską
różą oraz jaśminem.

NO. 117

malina, róża, wanilia
Harmonijne połączenie
płatków róży zatopionych
w waniliowo- malinowym
musie to prawdziwa uczta
dla zmysłów.

NO. 119

papaja, lilia wodna, piżmo
Kompozycja białych kwiatów i papai z delikatnym
akcentem piżma oraz nutą
korzennych przypraw.
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Intensywnie świeży

NO. 2

cytryna amalfi, jaśmin,
cedr virginia
Kompozycja stworzona na
bazie głębokiego aromatu
krystalicznej wody z nutą
cytryny, drewna cedrowego,
brązowego cukru i jaśminu.

NO. 12

bergamotka, irys,
sandałowiec
Uwodzicielska kompozycja
jaśminu, neroli, bergamotki, irysa, róży i drzewa
sandałowego.

NO. 25

limonka, jaśmin, piżmo
Orzeźwiające nuty zielonego jabłka i limonki idealnie
komponują się ze zmysłowym bursztynem, piżmem
i jaśminem.

Intensywnie świeży

NO. 33

Intensywnie świeży

NO. 42

pigwa, jaśmin, piżmo

gruszka, orchidea, karmel

Kompozycja białego piżma,
jaśminu i pigwy z delikatną
nutką owocową.

Koktajl owocowy z lekką
nutą toffi i egzotyczną
orchideą.

NO. 37

brzoskwinia, białe kwiaty,
drzewo sandałowe
Urzekająca kompozycja słodkiej brzoskwini,
jaśminu, fiołka otulonych
drzewem sandałowym
i leśnym mchem.

NO. 39

limonka, białe kwiaty,
brzoza
Kompozycja zapachowa
białych kwiatów skropionych cytrusowym musem
i otulonych pudrową mgiełką białej brzozy.

NO. 40

NO. 45

liczi, magnolia, jaśmin
Świeża, energetyczna
kompozycja zapachowa
liczi, jaśminu i magnolii
z dodatkiem uwodzicielskich nut korzennych.

NO. 47

malina, czarna porzeczka,
wanilia
Delikatna kompozycja
słodkiej maliny w zestawieniu z orzeźwiającą czarną
porzeczka i zmysłową
wanilią.

NO. 51

NO. 30

mango, frezja, sandałowiec

rabarbar, róża,
drzewo sandałowe

Kompozycja zalotnej magnolii, subtelnej róży
i świeżego anyżu.

Smakowity koktajl
z egzotycznych owoców
z dodatkiem irysów i wanilii
z delikatną nutą drzewa
sandałowego.

Mieszanka kwaśnego
rabarbaru otulonego płatkami zmysłowej róży
i ciepłem drzewa sandałowego.

anyż, magnolia, róża

NO. 52

malina, jaśmin, miód
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Niesamowicie zmysłowa
i seksowna mieszanka
aromatycznych malin zatopionych w słodkim miodzie
w towarzystwie jaśminu.

Ciężki

NO. 34

bergamotka, kwiat pomarańczy, akordy drzewne
Zmysłowy aromat bergamotki, kwiatu pomarańczy
i uwodzicielskich nut
drzewnych to magiczny
wdzięk, szyk i elegancja.

NO. 44

frezja, jaśmin, zamsz
Zapach intryguje frezją,
która łączy się z jaśminem
delikatnie otulonym płatkami róży z zamszowym
akordem.

Klasyczny

NO. 14

paczula, jaśmin, piżmo
Energetyzujące, radosne
perfumy o zwiewnym
i dyskretnym zapachu
ogrodu pełnego świeżych
kwiatów i owoców z lekką
nutą drzewną.

NO. 17

frezja, róża, drzewo
cedrowe
Klasyczny aromat róży
połączony z figlarną frezją,
rozgrzewającym ambrem
i eleganckim drzewem
cedrowym.

PERFUMY DLA KOBIET KWIATOWE

Kwintesencja
świata perfum
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L
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Perfumy drzewno-orientalne
Perfumy drzewno – orientalne to zapachy niezwykle wyraziste, zmysłowe i ciepłe, które urzekają swoją głębią. Perfumy tej kategorii to
elegancja, dojrzałość i dostojność podszyta egzotycznym aromatem.

Intensywnie świeży

NO. 8

granat, lotos, bursztyn
Euforyczny i tajemniczy
ogród pełen egotycznych
kwiatów i soczystych
owoców.

Świeży

NO. 36

jabłko, białe kwiaty,
wanilia
Kompozycja białych kwiatów idealnie współgra
z nutą pomarańczy
i świeżym jabłkiem.

NO. 38

Świeży

NO. 58

porzeczka, miód,
czekolada
Ekskluzywne perfumy
z nutą czekolady zatopionej w miodzie i skropione
sokiem z porzeczki kuszące
magią orientu.

Ciężki

NO. 20

kokos, jaśmin, wanilia
Wysublimowana
elegancka słodycz
wanilii w połączeniu z
uwodzicielskim jaśminem z
kokosową nutą.

NO. 106

Klasyczny

Oryginalne połączenie
kwiatu brzoskwini zatopionego w różowym szampanie z delikatnym akordem
drzewnym.

żurawina, fiołek, piżmo

szampan, brzoskwinia,
akordy drzewne

NO. 66

Kompozycja żurawiny,
fiołka i orientalnego piżma
idealnie sprawdzi się
o każdej porze roku.

NO. 108

czerwona pomarańcza,
imbir, wanilia

zielona mandarynka,
wanilia, drzewo sandałowe

Energetyzujący koktajl
z czerwonej pomarańczy
i gruszki doprawiony imbirem, wanilią i skropiony
piżmem.

Zadziorna i lekko prowokacyjna kompozycja słodkiej
wanilii, zielonej mandarynki i egzotycznego drzewa
sandałowego w połączeniu
z jaśminem i lilią imbirową.

Wyrazista
niezależność
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L
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PERFUMY DLA KOBIET DRZEWNE

Perfumy drzewne
Głębię i ciepło znajdziesz w żywicznych perfumach drzewnych. Mają niezwykle
wielowymiarowy charakter, kryjąc w sobie całe bogactwo świata natury. Idealne
dla odważnych, świadomych siebie kobiet.
Klasyczny

NO. 3

Podkreśl
swoją
kobiecość
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L

czarna porzeczka,
róża stulistna, wanilia
Niepowtarzalny zapach
urzekającej czarnej porzeczki, zmysłowej wanilii
i świeżych kwiatów z lekką
nutą drewna piżmowego.

Świeży

NO. 57

brzoskwinia, irys, kokos
Subtelny owocowy koktajl
brzoskwiniowo– porzeczkowy z lekką nutą wanilii,
fioletowego irysa i mimozy
otulony ciepłem piżma
i egzotycznego kokosu.
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Perfumy kwiatowo-orientalne
Nuty kwiatowo-orientalne to powiew romantyzmu, doprawiony nutą
egzotyki. Ich kompozycje skrywają zmysłowość i ulotną tajemnicę.

Romantyczna egzotyka
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L
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Intensywnie świeży

NO. 43

róża, fiołek, wanilia
Ciepła wanilia, piżmo,
fiołek i urzekająca dzika
róża.

NO. 56

czerwona porzeczka,
jaśmin, piżmo
Porzeczkowo–kwiatowy
koktajl, otulający zmysły
welonem luksusu
z zadziorną nutką
różowego pieprzu, piżma
i zmysłowego jaśminu.

NO. 65

czarna porzeczka, jaśmin,
wanilia
Zmysłowa kompozycja
czarnej porzeczki i jaśminu
z lekką nutą wanilii.

Intensywnie świeży

NO. 132

Świeży

NO. 7

Klasyczny

NO. 1

czarny pieprz, kwiat
pomarańczy, ambra

czarna porzeczka, lilia,
wanilia

jaśmin, kwiat pomarańczy,
wanilia

Szykowna lawenda w
towarzystwie ambry, kwiatu
pomarańczy i szczypty
czarnego pieprzu otula delikatną i zmysłową mgiełką
tworząc aurę tajemniczości.

Soczysta mieszanka
mandarynki, jaśminu
i wanilii.

Zapach intryguje kwiatem
pomarańczy połączonym
z aromatycznym jaśminem
zatopionym w waniliowej
chmurce.

Ciężki

NO. 59

jaśmin, nuty drzewne,
bursztyn
Magiczny eliksir
umieszczony w buteleczce
perfum rozprzestrzenia
tajemniczą aurę przesiąkniętą hipnotyzującym
jaśminem i ciepłym
białym bursztynem.

NO. 111

bursztyn, białe kwiaty,
drzewo sandałowe
Soczysty koktajl mandarynkowy z dodatkiem ciepłych
akordów bursztynu, drzewa
sandałowego i białych
kwiatów.
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NO. 46

czarna porzeczka, irys,
pralina
Kompozycja słodkich owoców z dominującym przepychem irysa i pudrowego
jaśminu w towarzystwie
słodkiej pralinki i czarnej
porzeczki.

NO. 112

migdały, jaśmin, kakao
Uwodzicielska mieszanka
jaśminu, kawy i słodkich
migdałów świetnie współgra z tuberozą, bobem
tonka i delikatną nutką
kakao.

NO. 114

NO. 13

kwiat pomarańczy, jaśmin,
wanilia
Kompozycja bergamotki
i kwiatu pomarańczy otulonych płatkami róży i jaśminu z domieszką wanilii,
białego piżma i paczuli.

NO. 32

mandarynka, brzoskwinia,
paczula
Kwiatowo – orientalna
kompozycja mandarynki
i brzoskwini otulonych
ciepłym bursztynem i paczulą lekko doprawionych
różowym pieprzem.

brzoskwinia, jaśmin,
paczula
Niesamowicie uwodzicielska kompozycja z egzotycznych kwiatów z delikatną
nutką jaśminu, paczulą
i brzoskwinią.
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Perfumy cytrusowe
Świeże, soczyste i lekkie – perfumy cytrusowe potrafią rozświetlić nawet najbardziej pochmurny dzień. Są niczym energetyczny koktajl, który ożywi każdą
stylizację w stylu casual. Mają w sobie magnetyzm i przyciągają spojrzenia niezależnie od okoliczności.
Świeży

NO. 9

cytryna, jaśmin, drzewo
sandałowe
Jaśminowy ekstrakt
i świeże tony melona
skropione sokiem
z cytryny w połączeniu
z aromatycznym drewnem
sandałowym tworzą
aromatyczny koktajl.

Cytrusowe
orzeźwienie

NO. 122

bergamotka, jaśmin, cyprys
Słodkie, dojrzale cytrusy
otulone jaśminowym
ciepłem i przyprószone
igiełkami sosny.
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Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML

1138,00 PLN / 1 L

PERFUMY DLA KOBIET ORIENTALNE

Perfumy orientalne
Orientalne perfumy mają nietuzinkowy charakter. Zmysłowo otulają ciało,
zaskakując powoli rozwijającym się, ciepłym aromatem. Są bardzo trwałe, nieco
zadziorne, a ich egzotyczne nuty podkreślają siłę osobowości.

Otocz się
zapachami
orientu
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L

Intensywnie świeży

NO. 107

różowy pieprz, kawa,
wanilia
Zmysłowa kompozycja
egzotycznego jaśminu,
wanilii i karmelizowanych
cytrusów zatopionych
w słodkim espresso z odrobiną różowego pieprzu.

Klalsyczny

NO. 35

mandarynka, róża, wanilia

Świeży

NO. 21

Zadziorna i lekko prowokacyjna kompozycja słodkiej
mandarynki, namiętnej
róży, pudrowego irysa i
egzotycznego jaśminu
otulonego wanilią.

NO. 54

jeżyna, róża, wanilia

karmel, piżmo, wanilia

Orientalna kompozycja
drzewa sandałowego
z soczystą jeżyną, jaśminem, różą i słodką wanilią.

Energetyczny i pobudzający zmysły kwiatowo–karmelowy koktajl otulający
niczym kaszmirowy szal.
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PERFUMY DLA MĘŻCZYZN

Nic nie dopełnia męskiej osobowości tak doskona-

le, jak perfumy. Są niewidocznym elementem wizerunku
i potrafią zahipnotyzować otoczenie – zarówno w sytuacjach
biznesowych, jak i tych bardziej intymnych.
Dzięki odpowiednio dobranym perfumom wzbudzisz szacunek i poczujesz, że świat leży u Twoich stóp. Drzewne zapachy
od Livioon podkreślą Twoją wrodzoną elegancję i dojrzałość.
Nuty orientalne wydobędą na światło dzienne nieprzeciętną
charyzmę. Z kolei perfumy cytrusowe i wodne tworzą idealny duet z mężczyzną nowoczesnym, aktywnym, ambitnym.
Kompozycje aromatyczne postawią kropkę nad „i” w wizerunku niepoprawnego romantyka.
Niepowtarzalne perfumy Livioon sprawią, że staniesz się
panem każdej sytuacji. Poczuj, jak ich moc dodaje Ci skrzydeł.
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Perfumy aromatyczne
Perfumy aromatyczne to niecodzienne, odważne kompozycje, które swój urok
uwalniają z upływem czasu. Ich ziołowy aromat nieco kojarzy się z drzewnymi
nutami, dzięki czemu stają się naprawdę niebanalne i podkreślają odważną osobowość.

Klasyczny

NO. 75

mandarynka, cedr, bób
tonka
Pieprz jamajski, bób tonka,
paczula i mandarynka
w połączeniu z drzewnymi
aromatami sandałowca
i cedru.

Świeży

NO. 70

Intensywnie świeży

NO. 76

NO. 87

lawenda, szałwia, cedr

lawenda, jaśmin, tytoń

grejpfrut, szałwia, cedr

Kompozycja świeżej
lawendy, imbiru i rozmarynu w połączeniu z szałwią,
geranium i ciepłym
otulającym akordem
drzewa cedrowego.

Elegancka kompozycja
lawendy i jaśminu
doprawiona miętą
pieprzową i otulona
ciepłem drzewa
sandałowego.

Aromatyczna kompozycja
kwiatowo – drzewna z delikatnym akcentem piżma
i cytrusów i szałwii.

NO. 103

cytrusy, migdały, skórzane
akordy
Magnetyczny,
drzewno – skórzany
zapach z odrobiną
rozmarynu w połączeniu
z migdałami i kwiatem
pomarańczy.

NO. 78

anyż, malina, nuty drzewne
Koktajl grejpfrutowo-malinowy z delikatnym anyżowym akcentem, uwodzicielską lawendą
i ciepłym akordem
drzewnym.
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NO. 95

gorzka pomarańcza,
szałwia, piżmo ambrowe
Subtelna, uniwersalna
kompozycja ambrowego
piżma w duecie z delikatnym akordem szałwii,
gorzkiej pomarańczy
i uwodzicielskiej lawendy.

NO. 120

NO. 83

sól, mirt, wodorosty

Cytrusowy koktajl,
lawenda, imbir
i drzewo sandałowe.

Cytrusowa kompozycja
z wyraźnym słono–mineralnym akordem
oraz ziołami.

limonka, imbir, lawenda
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Intensywnie świeży

PERFUMY DLA MĘŻCZYZN AROMATYCZNE

Zapachy podkreślające odwagę
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L
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Perfumy drzewno-orientalne
Łączą w sobie to, co najlepsze. Perfumy drzewno-orientalne to czysta
emanacja męskości. Mają zdecydowany, lecz jednocześnie głęboki
charakter i uchodzą za niezwykle eleganckie. Wprowadzają do codzienności odrobinę egzotyki.
Intensywnie świeży

NO. 68

limonka, anyż, akordy
skórzane

Esencja
męskości
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L

Męski, zmysłowy
i bardzo elegancki aromat
o korzenno – orientalnej
nucie zapachowej.

NO. 71

jałowiec, kawa, dąb
Oryginalna kompozycja
drewna dębowego, absyntu, jałowca i kawy zaskakuje świeżością harmonią
i siłą.

Klasyczny

NO. 134

jabłko, jałowiec, bób tonka
Jabłko, bergamotka
i imbir w połączeniu ze
ciepłym akordem jałowca
i lawendy.
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PERFUMY DLA MĘŻCZYZN DRZEWNO-ORIENTALNE

Świeży

NO. 82

grejpfrut, imbir, tytoń
Aromatyczny grejpfrut
otulony kwiatem pomarańczy z delikatnym akordem
tytoniu i imbiru.

NO. 85

lawenda, kwiat
pomarańczy, drzewo
cerowe
Kompozycja paczuli i kwiatu pomarańczy delikatnie
otulona cedrem i jedwabnymi akordami lawendy.

NO. 88

jabłko, cynamon, drzewo
sandałowe

Świeży

NO. 92

śliwka, różowy pieprz,
wanilia
Zniewalająca kompozycja
grejpfruta, śliwki i kardamonu delikatnie oprószona
różowym pieprzem
i otulona ciepłem wanilii
w duecie z drzewem
sandałowym i piżmem.

NO. 93

grejpfrut, cynamon,
skórzane akordy
Aromatyczny koktajl
z czerwonej pomarańczy,
grejpfruta i odświeżającej
mięty z odrobiną cynamonowej pikanterii, róży
i białej skóry.

Wyrazista kompozycja
jabłka z cynamonem,
bergamotki i wetywerii delikatnie otulona drzewem
sandałowym.

NO. 89

grejpfrut, ananas,
bursztyn
Aromatyczny koktajl
ananasowo–grejpfrutowy
z dodatkiem bursztynu,
doprawiony różowym
pieprzem z lekkim
metalicznym akordem.
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PERFUMY DLA MĘŻCZYZN CYTRUSOWE / WODNE

Perfumy cytrusowe

Perfumy wodne

Rześkie i świeże zapachy

Jak pachną wodne perfumy? To zamknięty we flako-

cytrusowe są synonimem

nie zapach świeżości i orzeźwienia. Wodne akordy two-

energii i pasji. Niosą ze sobą

rzą czyste, bardzo nowoczesne, a przy tym nieszablono-

pozytywne

we kompozycje. Dodają wyrafinowania, a jednocześnie

nastawienie,

zdecydowanie i chęć do

zachowują lekkość i przejrzystość.

działania, a przy tym świetnie sprawdzają się niezależnie od wieku czy okazji.
Intensywnie świeży

NO. 69

melon, bazylia, piżmo
Aromatyczny koktajl
melonowo–arbuzowy w
połączeniu z mandarynką,
bazylią i piżmem.

NO. 74

czerwona mandarynka,
pieprz, białe piżmo
Świeża i jednocześnie
bardzo zmysłowa
kompozycja mandarynki,
białego piżma i cedru
doprawiona czarnym
pieprzem.
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Aby zobaczyć szczegółowe opisy naszych
perfum wejdź na naszą stronę internetową
www.livioon.com

Intensywnie świeży

NO. 67

limonka, nuty wodne,
białe piżmo
Lekka woń cytrusów
z mocnymi akordami
wodnymi, płatkami
jaśminu i białym piżmem.

NO. 84

grejpfrut, rozmaryn,
mech dębowy
Cytrusy, rozmaryn
i jałowiec w połączeniu
z subtelnym aromatem
drewna różanego i delikatnym, otulającym mchem
dębowym.

PERFUMY DLA MĘŻCZYZN ORIENTALNE

Perfumy orientalne
Orientalne nuty kryją w sobie tajemnicę. Kuszą i hipnotyzują, swój zadziorny urok rozwijając wraz z upływem czasu. Świadczą o oryginalnej osobowości,
która wie czego chce i nie waha się po to sięgać.

Wyróżnij się z tłumu
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L

Świeży

NO. 97

Intensywnie świeży

NO. 102

mięta, bób tonka, wanilia

fiołek, irys, wanilia

Uwodzicielska i harmonijna kompozycja owoców
w zestawieniu z bobem
tonka, delikatnym akordem mięty, cedrem
i wanilią.

Kompozycja czarnego
pieprzu, toskańskiego irysa,
fiołka i bułgarskiej róży
w połączeniu z wetywerią
oraz wanilią.

NO. 118

kardamon, szałwia, wanilia
Magnetyczna kompozycja
fiołka otulonego ciepłem
wanilii z odrobiną szałwii
i kardamonem.
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PERFUMY DLA MĘŻCZYZN DRZEWNE

Perfumy drzewne
Perfumy drzewne mają w sobie pierwotny magnetyzm. To ciepłe, głębokie
zapachy, które podkreślają męską siłę, dodają klasy i elegancji. Są niezwykle
złożone, a przez to niebanalne.

Intensywnie świeży

NO. 77

Intensywnie świeży

NO. 121

ananas, czerwone jabłko,
drzewo sandałowe

bergamotka, ananas,
brzoza

Aromatyczna lawenda
w połączeniu ze świeżą
bergamotką, liściem ananasa, jabłkiem i drzewem
sandałowym.

Męski, zmysłowy aromat dymu drzewnego w
połączeniu ze świeżym
sokiem z czarnej porzeczki,
bergamotki i ananasa oraz
delikatnym akordem marokańskiego jaśminu.

NO. 86

grejpfrut, pieprz, cedr
Wyrafinowana
i zaskakująca
kompozycja drzewa
cedrowego i wetywerii
delikatnie skropiona
świeżym grejpfrutem
i doprawiona pieprzem.

NO. 113

cytryna, rozmaryn, piżmo
Oryginalne połączenie
cytryny skropionej olejkiem
z liści drzewa pomarańczowego w towarzystwie
rozmarynu i piżma.
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Świeży

NO. 90

Świeży

NO. 98

brzoza, fiołek, piżmo

różowy pieprz, frezja,
wanilia

Niesamowicie zmysłowa
i uwodzicielska kompozycja liści brzozy delikatnie
oprószonych kardamonem
z ciepłym akordem drzewnym, fiołkiem i otulającym
piżmem.

Nowoczesna kompozycja
mandarynki w duecie
z frezją, doprawiona kardamonem i wanilia z lekkim
akordem drzewa cytrusowego i różowego pieprzu.

NO. 94

NO. 109

Świeży

mandarynka, jaśmin,
paczula

bergamotka, lawenda,
cedr

NO. 72

Zmysłowy koktajl mandarynkowo-grejpfrutowy
z odrobiną jaśminu, paczuli, wawrzynem i otulającym
mchem dębowym.

Niesamowicie świeża kompozycja bergamotki
i lawendy otulonej zmysłowym drzewno – bursztynowym akordem.

bergamotka, imbir, piżmo
Kompozycja bergamotki i
marakui doprawiona korzennym pieprzem i gorzkim imbirem w połączeniu
z aromatem piżma.

NO. 80

cedr, gałka muszkatołowa,
skórzane akordy
Zmysłowa kompozycja
cedru, paczuli i drewna
sandałowego z gałką
muszkatołową i skórzanymi akordami.

Aby zobaczyć szczegółowe opisy naszych
perfum wejdź na naszą stronę internetową
www.livioon.com

NO. 96

imbir, fiołek, cedr
Intrygująca mieszanka
cytryny i fiołka oprószona
białym pieprzem z delikatnymi akordami drzewnymi,
kwiatem bazylii i imbirem.

PERFUMY DLA MĘŻCZYZN DRZEWNE

Zaskakująca moc przyciągania
Zaperfumowanie: 20%

56,90 PLN / 50 ML
1138,00 PLN / 1 L
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SIMPLY HOME

Twój dom jest Twoim zamkiem – miejscem, gdzie mo-

żesz odpocząć, zregenerować siły, otoczyć się bliskością
i poczuciem miłości. To znacznie łatwiejsze, gdy wokół błyszczy czystość, a wnętrza zapraszają pięknym zapachem. Właśnie na taki dom zasługujesz: przyjemny i bezpieczny. To
ważne zwłaszcza, jeśli w codziennej podróży przez życie towarzyszą Ci dzieci lub czworonożni przyjaciele. Linię Simply
Home zaprojektowaliśmy w taki sposób, by sprzątanie przestało być przykrym obowiązkiem. Seria biodegradowalnych
produktów pomoże Ci łatwiej zadbać o dom i bezpieczeństwo Twoich bliskich. Tkaniny nabiorą miękkości, a powierzchnie – blasku. Moc składników aktywnych ukrytych w designerskich, nadających się do recyklingu opakowaniach sprawi,
że olśnisz domowników oraz gości. Starannie skomponowane zapachy dodadzą Twoim wnętrzom luksusowego charakteru. Stwórz niepowtarzalną atmosferę domowego ogniska
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dzięki produktom do prania i sprzątania Livioon.
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SIMPLY HOME EKOLOGICZNY ŻEL DO MYCIA NACZYŃ

Czysta
radość
zmywania

Niezrównany
w usuwaniu tłuszczu
i bardzo wydajny.
Pozostawi Twoje naczynia
nieskazitelnie czyste,
a dłonie – zadbane.

18,50 PLN / 500 ML
37,00 PLN / 1 L
KOD: 611

Unikalna, skoncentrowana formuła ekologicznego żelu
do mycia naczyń sprawia, że nawet zaschnięty tłuszcz
i uporczywe zabrudzenia znikną w mgnieniu oka. Bez
namaczania i szorowania! Efektywności żelu towarzyszy
przyjemny zapach oczyszczających cytrusów, dzięki któremu zmywanie przestanie być przykrym obowiązkiem.
Tylko kilka kropli dzieli Cię od błysku czystości.
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Ekologiczny żel do mycia naczyń Livioon bezlitośnie usunie brud i tłuszcz podczas zmywania. Pozostawi Twoje
naczynia nieskazitelnie czyste, a dłonie – zadbane. Wystarczy jedna kropla, by cieszyć się blaskiem naczyń po rodzinnym posiłku!
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SIMPLY HOME EKOLOGICZNY ŻEL DO MYCIA NACZYŃ

Dlaczego ja?
• Jestem ekologiczny, wydajny, łagodny dla twojej skóry.
• Zawieram ekstrakt z konopi i aloesu.
• Skutecznie usunę wszelkie zabrudzenia z Twoich
naczyń i pozostawię je lśniąco czyste.

• Prawdziwy ze mnie pogromca tłuszczu i zabrudzeń!
• Ze mną zmywanie jest szybkie i efektywne.

Co wyczyszczę?
•
•
•
•

Porcelanę.
Naczynia do gotowania.
Sztućce.
Naczynia szklane.

Jak mnie używać?
Nanieś niewielką ilość płynu na gąbkę, umyj nią naczynia,
dokładnie spłucz wodą i gotowe!
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SIMPLY HOME EKOLOGICZNY ŻEL DO ZMYWAREK Z NANOSREBREM

Twoje naczynia
pozostaną lśniąco czyste,
pozbawione smug
a Twoja zmywarka
zadbana.

Perfekcyjna
czystość
bez smug
35,00 PLN / 500 ML
70,00 PLN / 1 L
KOD: 612

Ekologiczny żel do zmywarek z nanonsrebrem sprawi, że
Twoje naczynia będą wypielęgnowane i błyszczące. Koniec
z osadem ze szkodliwych, chemicznych substancji niebezpiecznych dla Ciebie oraz środowiska. Dzięki konsystencji
żelu oraz unikalnej formule zawierającej naturalne składniki
oraz nanosrebro o właściwościach antybakteryjnych Twoje naczynia pozostaną lśniąco czyste, pozbawione smug a
Twoja zmywarka zadbana.
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Zmywaj efektywnie i bezpiecznie!
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SIMPLY HOME EKOLOGICZNY ŻEL DO ZMYWAREK Z NANOSREBREM

Dlaczego ja?
• Jestem ekologiczny, nie zawieram
•
•
•
•
•

szkodliwych chemikaliów.
Dzięki mnie zadbasz o środowisko.
Jestem pogromcą brudu i tłuszczu.
Pięknie nabłyszczę Twoje naczynia.
Jestem bardzo wydajny.
Zawieram nanosrebro o właściwościach antybakteryjnych.

Jak mnie używać?
Do zbiorniczka na tabletki znajdującego się wewnątrz
zmywarki wlej 20 ml żelu (ok. 2/3 pojemności zbiorniczka).
W przypadku bardzo zabrudzonych naczyń napełnij żelem
cały zbiorniczek.

Które przedmioty możemy umyć w zmywarce?
W zmywarce możemy umyć większość codziennie używanych
naczyń: talerze, szklanki czy garnki. W przypadku delikatnych
szklanych kieliszków należy jedynie zwrócić uwagę, aby były
stabilnie ułożone, inaczej pod ciśnieniem wody mogą
przewrócić się i potłuc.

Czego nie wolno myć w zmywarce?
Do zmywarki nie wkładajmy naczyń ręcznie zdobionych,
szczególnie ceramiki czy porcelany, drewnianych akcesoriów,
a także delikatnych kryształów czy naczyń ze szkła ołowiowego.
Także zastawa stołowa zdobiona złotem lub srebrem wymaga
ręcznego mycia.
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SIMPLY HOME PŁYN DO MYCIA KOMINKÓW I GRILLI

Usuwa
zaschnięty
tłuszcz i brud
17,50 PLN* / 500 ML
35,00 PLN / 1 L
KOD: 609

Rozpylacz

1,50 PLN / 1 SZT.
KOD: 608

* Cena nie zawiera rozpylacza

Profesjonalny płyn do mycia kominków i grilli zadba o to, by płomień rodzinnej atmosfery w Twoim
domu nigdy nie zgasł.
Pomoże Ci usunąć sadzę, popiół, zaschnięty brud
i spaleniznę bez wysiłku. Ciesz się czystością bez
smug i rys.

Dlaczego ja?
• Szybko i dokładnie umyję szybę kominkową.
• Sprytnie usuwam zabrudzenia z sadzy,
popiołu oraz tłuszczu.

• Zaschnięty brud i spalenizna mi nie straszna!
• Nie rysuję czyszczonej powierzchni.

Co wyczyszczę?

BI O

D

Szybę i wnętrze kominka, grill, ruszt, piekarnik.
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Dzięki
skoncentrowanej
formule aktywnej,
Profesjonalny płyn do mycia
kominków i grilli skutecznie
usuwa nawet najgorsze
zabrudzenia.

SIMPLY HOME PŁYN DO MYCIA KUCHNI MARSEILLE

Czysta,
pachnąca
kuchnia
15,90 PLN* / 500 ML
31,80 PLN / 1 L
KOD: 604

Rozpylacz

1,50 PLN / 1 SZT.
KOD: 608

* Cena nie zawiera rozpylacza

Profesjonalny płyn do mycia kuchni sprawi, że serce
Twojego domu będzie biło czystym rytmem.
Nie tylko usunie zabrudzenia, ale także ochroni
kuchnię przed ponownym zabrudzeniem i nada
całemu pomieszczeniu przyjemny zapach.

Dlaczego ja?
•
•
•
•

Nie pozostawiam smug.
Jestem super wydajny.
Nie rysuję czyszczonej powierzchni.
Czyszczę na błysk i chronię kuchnię przed
ponownym zabrudzeniem.
• Dzięki mnie kuchnia pięknie pachnie.

Wydajny
i skuteczny
Profesjonalny płyn
do mycia kuchni
to Twoja tajna broń
w walce
z brudem.
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Płytę indukcyjną lub ceramiczną,
lodówkę, kuchenkę, płytki, okap oraz blat, tłuszcz
i zaschnięty brud, kosz na śmieci.

BI O

D

Co wyczyszczę?
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SIMPLY HOME		

PŁYN DO MYCIA ŁAZIENKI MARSEILLE

Pokona
każdy
osad
i zacieki
15,90 PLN* / 500 ML

Rozpylacz

1,50 PLN / 1 SZT.
KOD: 608

31,80 PLN / 1 L
KOD: 606

* Cena nie zawiera rozpylacza

Profesjonalny płyn do mycia łazienki olśni Cię
swoją skutecznością.
Wystarczy jeden, pachnący produkt, by na błysk
wysprzątać całą łazienkę bez wysiłku! Ekspresowo rozpuszcza nawet najbardziej uparte zabrudzenia i osad.

Nie musisz już
szorować zabrudzonych
powierzchni w łazience.
Profesjonalny płyn do
mycia łazienki poradzi
sobie bez Ciebie!

Dlaczego ja?
• Nie niszczę czyszczonych powierzchni.
• Pięknie pachnę.
• Jestem niezwykle wydajny.

BI O

D

Co wyczyszczę?
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Armaturę łazienkową, kabiny prysznicowe, płytki i fugi, powierzchnie akrylowe,
ceramiczne i plastikowe, nalot na wannie, zacieki wodne, osad z mydła.

SIMPLY HOME PŁYN DO MYCIA TOALETY BUBBLE GUM

Toaleta
o zapachu
gumy
balonowej
19,90 PLN/ 750 ML

Bez szorowania,
rysowania i przykrego
zapachu – Profesjonalny
płyn do mycia toalety
to nowy poziom
dbania o czystość.

26,53 PLN / 1 L
KOD: 610

Profesjonalny płyn do mycia toalety zaskakuje
zapachem gumy balonowej i ekspresową
skutecznością.
Dokładnie dezynfekuje toaletę i chroni ją
przed zarazkami, by Twoja rodzina mogła
cieszyć się bezpieczeństwem.

Dlaczego ja?
• Nie rysuję czyszczonej powierzchni i pięknie
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pachnę gumą balonową!
Jestem super wydajny.
Pomagam zwalczać bakterie oraz nieprzyjemny zapach.
Dezynfekuję i głęboko oczyszczam.
Zawieram nanosrebro.
Dzięki specjalnej formule dłużej utrzymuje
się na czyszczonej powierzchni i zapewniam ochronę
przed zarazkami.
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SIMPLY HOME PŁYN DO MYCIA SZKLANYCH POWIERZCHNI FLORAL GREEN

Czyste
okna
bez smug
13,50 PLN* / 500 ML
27,00 PLN / 1 L
KOD: 607

* Cena nie zawiera rozpylacza

Rozpylacz

1,50 PLN / 1 SZT.
KOD: 608

Profesjonalny płyn do mycia szklanych powierzchni zapewni Ci nieskazitelny blask bez
smug.
Pozwól, by Twój dom promieniał czystością na
dłużej dzięki technologii zabezpieczającej przed
zabrudzeniami. I wszystko jasne!
Czyszczenie szyb, luster czy szklanych blatów
jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Po prostu rozpyl Profesjonalny płyn do mycia szklanych powierzchni tam, gdzie chcesz usunąć brud, i przetrzyj ściereczką do sucha. Efekt? Gładka, lśniąca
tafla, która długo broni się przed osiadaniem
kurzu oraz innymi zabrudzeniami. Jedna buteleczka wystarczy Ci na wiele użyć!

Dlaczego ja?
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• Nie niszczę czyszczonych powierzchni.
• Pięknie pachnę.
• Jestem niezwykle wydajny.
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Co wyczyszczę?
Okna, lustra, szyby samochodowe oraz wszelkie inne szklane
powierzchnie.

Profesjonalny
płyn do mycia szklanych
powierzchni zapewni
Ci nieskazitelny
blask bez smug.

SIMPLY HOME PŁYN UNIWERSALNY MARSEILLE

Uniwersalny!
Skuteczny!

Wszechstronny!
15,90 PLN/ 500 ML
31,80 PLN / 1 L
KOD: 605

Skoncentrowany płyn do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni, to Twoje codzienne wsparcie w
domowych porządkach.
Pozostawia piękny, trwały zapach, a przede wszystkim kompleksowo usuwa brud wszędzie tam, gdzie
chcesz!

Pozostawia piękny,
trwały zapach, a przede
wszystkim kompleksowo
usuwa brud wszędzie tam,
gdzie chcesz!

Dlaczego ja?
•
•
•
•

Skutecznie usuwam zabrudzenia.
Nie pozostawiam smug.
Pozostawiam piękny i długotrwały zapach.
Zmiękczam wodę i powoduję szybsze oraz
skuteczniejsze uwalnianie cząstek brudu
z podłoża.
• Ze mną mycie każdej powierzchni
jest szybsze i bardziej efektywne.

Co wyczyszczę?
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Wszystkie zmywalne powierzchnie: metalowe,
laminowane, plastikowe, ceramiczne, linoleum,
terakotę, gres.
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SIMPLY HOME PŁYN DO PRANIA CZARNYCH TKANIN ENZYM BOOSTER

Chroń czerń
przed blaknięciem
dzięki skoncentrowanemu
płynowi do prania
czarnych i ciemnych
tkanin.

Szykowna
czerń
25,20 PLN / 500 ML
50,40 PLN / 1 L
KOD: 601

Praktyczna nakrętka
z miarką
30ml / 40ml / 50ml

Z nim Twoja garderoba nigdy nie przejdzie
na jasną stronę mocy! Zachowa swój blask,
piękny zapach i czystość. Ciemne tkaniny
pozostaną ciemne, a nanosrebro sprawi,
że będą także wolne od bakterii, wirusów
i grzybów.
Zniewalająco pachnie i jeszcze lepiej pozbywa się nawet trudnych plam.

Dlaczego ja?
• Doskonale zadbam o Twoje czarne oraz ciemne ubrania.
• Jestem bardzo wydajny.
• Posiadam piękny długotrwały zapach, który na długo pozostawi twoje pranie
miękkie i pachnące.
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• Dzięki mnie czarne i ciemne ubrania dłużej zachowają swój blask.

SIMPLY HOME PŁYN DO PRANIA BIAŁYCH TKANIN ENZYM BOOSTER

Żadne plamy
nie są straszne
Twoim jasnym ubraniom,
gdy masz pod ręką
skoncentrowany
płyn do prania białych
tkanin z dodatkiem
antybakteryjnego
nanosrebra.

Nieskazitelna
biel
25,20 PLN / 500 ML
50,40 PLN / 1 L
KOD: 600

Z nim Twoje białe i jasne ubrania nigdy nie
będą szare! Skoncentrowany płyn do prania
tkanin białych i jasnych pozostawi spektakularny efekt miękkości oraz przyjemny zapach na długi czas. Biel stanie się jeszcze
bielsza a zabrudzenia znikną w mgnieniu
oka. Twoje ubrania zyskają nowy blask!

Praktyczna nakrętka
z miarką
30ml / 40ml / 50ml

Dlaczego ja?
•
•
•
•
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Doskonale zadbam o Twoje jasne i białe tkaniny.
Sprawię, że biel będzie jeszcze bielsza.
Zapobiegam szarzeniu.
Posiadam piękny długotrwały zapach, który na
długo pozostawi Twoje pranie miękkie i pachnące.
• Jestem bardzo wydajny.
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SIMPLY HOME PŁYN DO PRANIA KOLOROWYCH TKANIN ENZYM BOOSTER

Magia
koloru

Spraw,
by Twoje ubrania
zawsze wyglądały
jak nowe ze
Skoncentrowanym
płynem do prania
kolorowych
tkanin.

25,20 PLN / 500 ML
50,40 PLN / 1 L
KOD: 602

Pomoże on zachować intensywność barw
i skutecznie usunie zabrudzenia, nie
niszcząc delikatnych włókien materiału.
Nanosrebro nadaje mu antybakteryjnych
właściwości, a piękny zapach zostanie
z Tobą na długo.

Praktyczna nakrętka
z miarką
30ml / 40ml / 50ml

Skoncentrowany płyn do prania kolorowych
tkanin zadba o czystość Twoich ubrań. Nie
tylko usunie z nich plamy, ale przywróci
również głęboki, wspaniały kolor i blask
materiału. Zachwyci Cię swoim zapachem
i niezwykłą wydajnością!

Dlaczego ja?
• Doskonale zadbam o Twoje kolorowe ubrania.
• Przywrócę głębię i intensywność kolorów.
• Posiadam piękny długotrwały zapach, który na długo
pozostawi Twoje pranie miękkie i pachnące.
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• Jestem bardzo wydajny.
• Zawieram nanosrebro.

SIMPLY HOME PŁYN DO ZMIĘKCZANIA TKANIN ENZYM BOOSTER

Ochroń
każde włókno
swoich ulubionych
ubrań dzięki
Perfumowanemu
płynowi do
zmiękczania
tkanin.

Ochrona,
miękkość,
zapach
24,20 PLN / 500 ML
48,40 PLN / 1 L
KOD: 603

Praktyczna nakrętka
z miarką
30ml / 40ml / 50ml

Nada Twoim ubraniom wspaniały zapach
i sprawi, że na dłużej zachowają swój
kształt. Twoja garderoba go pokocha!
Sprawi, że tkaniny nie będą się elektryzowały oraz uchroni je przed bakteriami
i grzybami dzięki zawartości nanosrebra.
Ułatwi Ci prasowanie, a przede wszystkim
otuli miękkim, pachnącym woalem.

Dlaczego ja?
• Ochronię tkaniny i kolory dbając o każde pojedyncze włókno.
• Pozostawię Twoje pranie miękkie i przyjemne w dotyku.
• Posiadam piękny długotrwały zapach, który na długo
pozostawi Twoje pranie miękkie i pachnące.
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• Jestem bardzo wydajny.
• Ułatwiam prasowanie Twoich ubrań.
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LIVIOON POLSKA
ul. Koralowa 10
32-085 Modlniczka
POLSKA
info@livioon.com
www.livioon.com

Partner(ka) Biznesowy(a)

