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Užívejte si jedinečné hřejivé a nezapomenutelné momenty, 
ty, kdy zima maluje na tabulky oken, venku se k zemi snáší 
nebesky třpytivé sněhové vločky a nepopsatelným tichem, 
které prostupuje celou krajinou, se pod ochrannými křídly 

strážců všeho dobrého šíří dětský smích..

 Teplý čaj Vás hladí po duši a vy si užíváte neopakovatelné 
chvilky se svými nejbližšími. Vánoce se pomalu blíží, 

jejich omamná magická síla proniká hluboko do našich srdcí 
a otvírá tak mnoho nezapomenutelných příběhů 

v každém z nás. 

Vychutnejte si tyto okouzlující sváteční chvilky, v blízkosti 
své milující rodiny s láskou, vděčností, s úsměvem na tváři 

a naplno vnímejte okamžiky štěstí. Přichází čas konání 
dobrých skutků, čas, kdy se plní i ta nejtajnější přání, čas 

šlechetnosti a nové naděje, nádherný čas vánoční...  

Zimní harmonie 
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Ponořte se s námi do říše snů a objevte svět andělů 
a magických strážců, kteří ve Vás dotekem svých jemných 
pírek zanechají hřejivé pocity štěstí a všeobjímající lásky… 
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AIWYSNOW
LUXUSNÍ VŮNĚ 
VÁNOC 2021

Utichající zasněžená krajina zve svým omamným 
zimním kouzlem k poznání těch nejniternějších 

pocitů... Zastavte své kroky, přivřete oči a vnímejte 
uklidňující ticho a všudypřítomný mír, který 

s každým dalším nádechem pomalu proniká 
do Vaší mysli, rozprostírá se ve Vašem srdci 

a hladí po duši... Jste tu Vy a Vaše sny...
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Ve světě Aiwysnow, ve světe sněhově bílé čistoty 
a nekonečné naděje, ve světě strážců, 

kteří Vaše sny a přání chrání... 
Jen jediným letmým dotekem sněhově bílého 

závoje protkaného třpytivými vločkami Vás 
v harmonii tónů bergamotu, jasmínu, fi alek, 
vanilky a mošusu zahalí do hřejivého hávu 

přicházejícího uvolnění… 
Nechte se vést srdcem, pak se i ta 

nejtajnější přání vyplní...



Objevte oslnivé momenty 

letošních Vánoc! 

1 000 ml koncentrovaného
avivážního kondicionéru
= 8 000 ml přípravku

1 000 ml

speciální složky
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Návod k použití:
•  Dávkujte dle návodu na obalu.

•  Dodržujte pokyny výrobců textilií.

•  Při ručním praní rozpusťte avivážní kondicionér 
v příslušném množství vody a teprve potom vložte 
do připravené lázně prádlo.

•  Plně recyklovatelný obal jednoduše 
roztřídíte do odpadu.

Přednosti a vlastnosti:
•  Dlouhotrvající parfemace a měkkost.

•  Neobsahuje žádná barviva.

•  Oděvy a ložní prádlo jsou „jako nové“, ručníky 
si uchovávají přirozenou savost.

•  Obsahuje luxusní hypoalergenní kosmetický 
parfém Aiwysnow.

•  Vůně na prádle je vysoce stabilní i po vyžehlení. 
Prádlo voní několik týdnů po vyprání. 

AVIVÁŽ 
S KONDICIONÉREM

8x koncentrovaná, 2 1v

Typ vůně: 
sladká, ovocná, květinová 

Vonné složky:
grapefruit, bergamot, jasmín, fi alky
vanilka, santalové dřevo, mošus

Aromaterapeutické účinky: 
relaxační, harmonizační 

55 x

1000 ml = 55 praní

5 ml / 5 l 18 ml / 4–5 kg

obsah
víčka =
40 ml
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Utichající zasněžená krajina zve 
svým omamným zimním kouzlem 
k poznání těch nejniternějších pocitů... 
Zastavte své kroky, přivřete oči a vnímejte 
uklidňující ticho a všudypřítomný mír, 
který s každým dalším nádechem poma-
lu proniká do Vaší mysli, rozprostírá se ve 
Vašem srdci a hladí po duši... 
Jste tu Vy a Vaše sny...

Ve světě Aiwysnow, ve světe sněhově 
bílé čistoty a nekonečné naděje, ve světě 
strážců, kteří Vaše sny a přání chrání... 
Jen jediným letmým dotekem sněhově 
bílého závoje protkaného třpytivými 
vločkami Vás v harmonii tónů berga-
motu, jasmínu, fi alek, vanilky a mošusu 
zahalí do hřejivého hávu přicházejícího 
uvolnění… 
Nechte se vést srdcem, pak se i ta 
nejtajnější přání vyplní...

nr. 1218
So�  & Bright & Easy
Aiwysnow 
1 000 ml

PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

9BO

Utichající zasněžená krajina zve Utichající zasněžená krajina zve Utichající zasněžená krajina zve Utichající zasněžená krajina zve 
svým omamným zimním kouzlem svým omamným zimním kouzlem svým omamným zimním kouzlem svým omamným zimním kouzlem 
k poznání těch nejniternějších pocitů... k poznání těch nejniternějších pocitů... k poznání těch nejniternějších pocitů... k poznání těch nejniternějších pocitů... 

AIWYSNOW
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nr. 1218nr. 1218

bílé čistoty a nekonečné naděje, ve světě bílé čistoty a nekonečné naděje, ve světě 

Jen jediným letmým dotekem sněhově Jen jediným letmým dotekem sněhově 

vločkami Vás v harmonii tónů berga-vločkami Vás v harmonii tónů berga-
motu, jasmínu, fi alek, vanilky a mošusu motu, jasmínu, fi alek, vanilky a mošusu 
zahalí do hřejivého hávu přicházejícího zahalí do hřejivého hávu přicházejícího 



TEKUTÉ MÝDLO
S ALOE VERA

4x koncentrované,
400 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Tekuté mýdlo pro pravidelné 

každodenní používání. 

•  Tvoří bohatou pěnu, hydratuje 
a důkladně odstraňuje veškeré nečistoty. 

•  Příjemně a dlouho voní. 

•   Bez barviv, parabenů, silikonů a alkoholu. 

•  Jemná hypoalergenní parfemace. 

•  Na účinné mytí stačí jen velmi malé množství. 

Aktivní složky: 
Aloe Barbadensis Pure

 Blahodárně působí na suchou pokožku,
pomáhá udržovat přirozenou vlhkost a pružnost, 
obnovuje mladistvý vzhled Vašich rukou.

Bez barviv, parabenů, silikonů a alkoholu. 

•  Na účinné mytí stačí jen velmi malé množství. 

pomáhá udržovat přirozenou vlhkost a pružnost, 

Bez barviv, parabenů, silikonů a alkoholu. 

•  Na účinné mytí stačí jen velmi malé množství. 

pomáhá udržovat přirozenou vlhkost a pružnost, 

Utichající zasněžená krajina zve 
svým omamným zimním kouzlem 
k poznání těch nejniternějších pocitů... 
Zastavte své kroky, přivřete oči a vnímejte 
uklidňující ticho a všudypřítomný mír, 
který s každým dalším nádechem poma-
lu proniká do Vaší mysli, rozprostírá se ve 
Vašem srdci a hladí po duši... 
Jste tu Vy a Vaše sny...

Ve světě Aiwysnow, ve světe sněhově 
bílé čistoty a nekonečné naděje, ve světě 
strážců, kteří Vaše sny a přání chrání... 
Jen jediným letmým dotekem sněhově 
bílého závoje protkaného třpytivými 
vločkami Vás v harmonii tónů berga-
motu, jasmínu, fi alek, vanilky a mošusu 
zahalí do hřejivého hávu přicházejícího 
uvolnění… 
Nechte se vést srdcem, pak se i ta 
nejtajnější přání vyplní...

a důkladně odstraňuje veškeré nečistoty. a důkladně odstraňuje veškeré nečistoty. 

Utichající zasněžená krajina zve Utichající zasněžená krajina zve 
svým omamným zimním kouzlem svým omamným zimním kouzlem 
k poznání těch nejniternějších pocitů... k poznání těch nejniternějších pocitů... 
Zastavte své kroky, přivřete oči a vnímejte Zastavte své kroky, přivřete oči a vnímejte 

AIWYSNOW

Krémová péče o Vaše ruce! 
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nr. 3347
Hand Soap with Aloe Vera 
Aiwysnow 
400 ml

5,89 €
159 Kč

27 zł

6BO

PA R FE M ACE 
HY

POALERGENNÍ  
Dokonalá atmosféra 

nezapomenutelných zážitků! 
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ParfémovÁ
sašetkA,

125 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Parfémový sáček příjemně 

osvěží Váš domov.

•  Lze ho umístit do šatníku 
nebo menších prostor,
které nádherně provoní.

Návod k použití:
•  Odstraňte pouze vnější fólii,

papírový sáček již neotvírejte.

•  Poté stačí postavit, zavěsit 
nebo položit do prostoru, 
který si přejete provonět.

nr. 1217
Aroma Sachet
Aiwysnow
125 ml

2,56 €
69 Kč
11,70 zł

2 BO

•  Odstraňte pouze vnější fólii,•  Odstraňte pouze vnější fólii,
papírový sáček již neotvírejte.papírový sáček již neotvírejte.

•  Poté stačí postavit, zavěsit •  Poté stačí postavit, zavěsit 
nebo položit do prostoru, nebo položit do prostoru, 
který si přejete provonět.který si přejete provonět.

125 ml125 ml

Zasněná vůně  Vašeho domova...
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nr. 3348
Air Aromaticum
Aiwysnow
150 ml

Prostorové
aromatikum,
150 ml

PA R FE M ACE 
HY

POALERGENNÍ  

3,67 €
99 Kč

16,80 zł

4BO

Přednosti a vlastnosti:
• Rychle a spolehlivě neutralizuje nežádoucí pachy.

• Osvěží prostory příjemnou vůní.

• Díky praktickému dávkovači si volíte intenzitu sami.

Návod k použití:
• Podle potřeby nastříkejte do volného prostoru.

• Nepoužívejte na kůži a tělo!

Utichající zasněžená krajina zve 
svým omamným zimním kouzlem 
k poznání těch nejniternějších pocitů... 
Zastavte své kroky, přivřete oči a vnímejte 
uklidňující ticho a všudypřítomný mír, 
který s každým dalším nádechem pomalu 
proniká do Vaší mysli, rozprostírá se 
ve Vašem srdci a hladí po duši... 
Jste tu Vy a Vaše sny...

Ve světě Aiwysnow, ve světe sněhově 
bílé čistoty a nekonečné naděje, ve světě 
strážců, kteří Vaše sny a přání chrání... 
Jen jediným letmým dotekem sněhově 
bílého závoje protkaného třpytivými 
vločkami Vás v harmonii tónů bergamotu, 
jasmínu, fi alek, vanilky a mošusu zahalí 
do hřejivého hávu přicházejícího uvol-
nění… 
Nechte se vést srdcem, pak se i ta 
nejtajnější přání vyplní...

AIWYSNOW

Přednosti a vlastnosti:

Nádech čarokrásné zimy...
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Doporučené dávkování 
prostředku na nádobí

Dávkovací pumpičku 
stlačit cca 2–3 x dle 
potřeby.

Velmi malé množství
(stačí 1 stlačení 
dávkovací pumpičky)

PROSTŘEDEK 
NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

400  ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečná receptura s hypoalergenní 

parfemací sladkých ovocných a květinových vůní. 

•  Tvoří bohatou pěnu a důkladně odstraňuje 
i silnou mastnotu, připáleniny a zaschlé zbytky jídla.

•  Velmi šetrný k pokožce Vašich rukou, vhodný také 
pro suchou a citlivou pokožku.

•  Prostředek je vysoce koncentrovaný, účinkuje 
okamžitě a pro důkladné umytí stačí pouze 
velmi malé množství.

•  Příjemnou parfemaci ucítíte během 
samotného mytí, na nádobí však 
nezanechává žádné stopy.

•  Obsahuje výhradně přírodní látky šetrné 
ke zdraví i k přírodě.

Návod k ředění:
•  Můžete jej používat neředěný nebo ředěný 

v poměru 1 díl přípravku: 3 dílům vody.

•  Při ředění doporučujeme přidat do 400 ml roztoku 
jednu čajovou lžičku kuchyňské soli (NaCl), 
která zlepší hustotu naředěného přípravku a zvýší 
lesk umytého nádobí.

•  Přípravek můžete aplikovat také přímo 
na houbičku.

4x koncentrovaný, 2 1v
Dokonalá čistota a lesk nádobí! 
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nr. 2061
Dish & Care
Aiwysnow 
400 ml

4,78 €
129 Kč
21,90 zł

5BO

PA R FE M ACE 
HY

POALERGENNÍ  

Jedinečné momenty 

protkané zimním kouzlem... 
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1 000 ml = 50 x 0,5 litrová
lahev s rozprašovačem

1 000 ml

UNIVERZÁLNÍ
ÚKLIDOVÝ
PROSTŘEDEK,

Přednosti a vlastnosti:
•  Lehce odstraní veškeré nečistoty včetně silné

mastnoty.

• Prostředek nezanechává žádný povlak.

•  Víceúčelový čisticí prostředek nabízí širokou
paletu využití.

• Silný, avšak šetrný i k pokožce Vašich rukou.

•  Lze jej použít na mytí všech podlah a povrchů
v domácnosti.

Návod k použití:
•  Doporučujeme naředěný roztok nanášet pomocí 

láhve s rozprašovačem nebo použít na mytí podlah 
a povrchů běžným způsobem.

•  Poměr ředění:

A/  do lahve s rozprašovačem:
20 ml prostředku: 480 ml vody

B/  na použití běžným způsobem (na mytí podlah): 
10 ml prostředku do 4 litrů vody

•  Lahev s rozprašovačem na ředění EURONA
by CERNY je možno přiobjednat – obj. č. 4001.

Věděli jste, že...

Víceúčelový čisticí prostředek lze použít na podlahy
(linoleum, dlaždice, mramor, umývadla, sprchové kouty, 
toalety, glazurované dlaždice,...), na ostatní povrchy 
v domácnosti (omyvatelné zdi, kliky, lakovaná dřeva, 
odpadkové koše,...)?

10 ml

4,0l

B

20 ml

480 ml 

A

vody

1 000 ml1 000 ml

PROSTŘEDEK,PROSTŘEDEK,

Přednosti a vlastnosti: Návod k použití:

Luxusní parfemace, 

která oslní Váš domov! 

Nepřekonatelný pomocník
v domácnosti! 
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nr. 3346
Universal Cleaner
Aiwysnow 
1 000 ml

PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

10BO

nr. 3346nr. 3346

Nepřekonatelný pomocník
v domácnosti! 
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LUXURY COSMETIC
COLLECTION

LUXURY COSMETICLUXURY COSMETICLUXURY COSMETICLUXURY COSMETIC
COLLECTIONCOLLECTIONCOLLECTIONCOLLECTION

Jako vznešený anděl, který se snesl z Nebe na Zem, 
je dokonalá a zcela okouzlující Fallove. 

S posláním křehkých nadpozemských znamení 
ve Vás dotekem jemných pírek zanechá pocit štěstí, 
které se jako andělská záře v tomto magickém čase 

šíří všude kolem a pomalu zaplavuje svět 
hřejivou a neutuchající láskou. 

Ponořte se s námi do mírumilovných vln 
hluboké relaxace s vůní Fallove, v níž se snoubí 
nebesky něžné květy růží, konvalinek a jasmínu 

se smyslnou vanilkou, pačulí a mošusem v jiskřivých 
odlescích akcentu citrusů a růžového pepře.

18
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100 % ALOE 
BARBADENSIS

SOOT & RENEW
COMPLEX

SHIMMER SKY
COMPLEX

AQUA
COMLPLEX

AROMA 
GLAMOUR SPA

Typ pokožky:  
Vhodný pro všechny typy, zejména pro velmi 
citlivou, suchou a namáhanou pokožku.

Jak používat: 
Přiměřené množství gelu naneste na navlhčenou 
pokožku, krouživými pohyby vytvořte jemnou pěnu 
a dopřejte si osvěžující okamžiky s jedinečnou 
relaxační vůní. Na závěr opláchněte vodou. 
Pro kompletní péči doporučujeme v kombinaci 
s dalšími výrobky z kosmetické řady Fallove.

100% přírodní extrakt z Aloe vera 
skvěle regeneruje a hydratuje, působí 
protizánětlivě a zmírňuje podráždění. 

 Komplex udržující optimální poměr 
vody v pokožce, díky čemuž je 
dokonale měkká, pružná a přirozeně 
hydratovaná. 

 Aktivní komplex s panthenolem 
a alantoinem zklidňuje a harmonizuje, 
podporuje proces buněčné obnovy. 

S obsahem nebesky jemného třpytu 
pro luxusně rozjasněnou pokožku těla 
a pro mimořádné okamžiky očistné 
relaxace ve slavnostní atmosféře.

Okouzlující vánoční vůně s kapkou 
něžné elegance a noblesy pro dokonalé 
uvolnění celého těla i mysli.

Aktivní složky

Aloe 
Barbadensis 
Pure 

Aqua 
Complex 

Sooth 
& Renew 
Complex 

Shimmer 
Sky 
Complex

Aroma 
Glamour 
Spa

Přednosti a vlastnosti
•  Unikátní přírodní složení s relaxačními účinky.
• Jemně a šetrně myje pokožku celého těla. 
•  Hydratuje a zmírňuje podráždění. 
•  Zanechá pokožku příjemně hebkou a vláčnou 

na dotek.
•  Jemná hypoalergenní parfemace.
•  Bez parabenů, alergenů a syntetických barviv.

Luxusní sprchový gel
pro dokonalou relaxaci,
250 ml

S obsahem jemného třpytu 

pro unikátní pocit luxusu!
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Objevte kouzlo andělských peříček...

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8 BO

CC6743 Fallove - The Touch of Heaven 
Luxury Relaxing Shower Gel

PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  

7,37 7,37 €€
199 199 KčKč

88 BOBO
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100 % ALOE 
BARBADENSIS

SILK
PROTEIN

SHIMMER SKY
COMPLEX

AROMA 
GLAMOUR SPA

Ponořte se do vln hluboké relaxace ...
LUXUSNÍ PĚNA 
DO KOUPELE
pro dokonalou relaxaci,
250 ml

Typ pokožky:  
Vhodný pro všechny typy, zejména pro velmi citlivou, 
suchou a namáhanou pokožku.

Jak používat: 
Pro vytvoření bohaté nadýchané pěny nalijte přípravek 
přímo do proudu tekoucí teplé vody o teplotě cca 37 °C. 
Dávkování: 20 ml přípravku na 70-100 l vody. 
Pro kompletní péči doporučujeme v kombinaci 
s dalšími výrobky z kosmetické řady Fallove 
The Touch of Heaven.

100% přírodní extrakt z Aloe vera 
skvěle regeneruje a hydratuje, působí 
protizánětlivě a zmírňuje podráždění.

Hedvábný protein zvyšuje elasticitu 
a pevnost pokožky, intenzivně hydra-
tuje a zanechává ji neobyčejně jemnou 
na dotek.

S obsahem nebesky jemného třpytu 
pro luxusně rozjasněnou pokožku těla 
a pro mimořádné okamžiky očistné 
relaxační koupele ve slavnostní atmosféře. 

Okouzlující vánoční vůně s kapkou něžné 
elegance a noblesy pro dokonalé uvolnění 
celého těla i mysli

Aktivní složky

Aloe 
Barbadensis 
Pure  

Silk Protein
 

Shimmer 
Sky 
Complex 

Aroma 
Glamour 
Spa

Přednosti a vlastnosti
•  Unikátní přírodní složení s relaxačními účinky.
• Vytváří bohatou a nadýchanou pěnu. 
•  Hydratuje pokožku celého těla zanechává 

ji neobyčejně jemnou na dotek. 
•  Jemná hypoalergenní parfemace.
• Bez parabenů, SLS/SLES a silikonů.

Pro výjimečné chvíle...

Jako vznešený anděl, který se snesl z Nebe na Zem, 
je dokonalá a zcela okouzlující Fallove. S posláním křeh-
kých nadpozemských znamení ve Vás dotekem jemných 
pírek zanechá pocit štěstí, které se jako andělská záře 
v tomto magickém čase šíří všude kolem 
a pomalu zaplavuje svět hřejivou a neutuchající láskou. 
Ponořte se s námi do mírumilovných vln hluboké relaxace 
s vůní Fallove, v níž se snoubí nebesky něžné květy růží, 
konvalinek a jasmínu se smyslnou vanilkou, pačulí 
a mošusem v jiskřivých odlescích akcentu citrusů 
a růžového pepře.
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Ponořte se do vln hluboké relaxace ...

7 €
189 Kč
32,10 zł

12 BO

CC6742 Fallove - The Touch of Heaven 
Luxury Relaxing Bath Foam

PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  

7 7 €€
189 189 KčKč

1212 BOBO
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ALMOND 
OIL

RICE OILSUNFLOWER 
OIL

AROMA 
GLAMOUR SPA

LUXUSNÍ OLEj 
NA TĚLO A VLASY
pro dokonalou relaxaci,
150 ml

Typ pokožky:  
Vhodný pro všechny typy, zejména pro velmi citlivou, 
suchou a namáhanou pokožku.

Jak používat: 
Malé množství oleje naneste do dlaně, nebo aplikujte 
přímo na tělo a poté jemně vmasírujte. Pro kompletní 
péči doporučujeme v kombinaci s dalšími výrobky 
z kosmetické řady Fallove The Touch of Heaven.

100 % přírodní, za studena lisovaný 
slunečnicový olej v BIO kvalitě má díky 
vysokému obsahu vitaminu E výrazné 
zvláčňující a revitalizační účinky, 
zanechává pokožku projasněnou 
a hedvábně jemnou. 

100 % přírodní, za studena lisovaný 
mandlový olej s obsahem vzácných 
esenciálních kyselin, proteinů a minerál-
ních látek pokožku těla hloubkově vyživuje 
a chrání ji před vnějšími vlivy, zabraňuje 
jejímu vysoušení a zanechává ji tak 
vláčnou a pružnou.

100 % přírodní rýžový olej v BIO kvalitě 
s vysokým obsahem antioxidantů, účinný 
v boji proti volným radikálům, regeneruje 
a předchází stárnutí pokožky, krásně se 
vstřebává, neucpává póry a nezanechává 
na pokožce pocit mastnoty. 

Okouzlující vánoční vůně s kapkou něžné 
elegance a noblesy pro dokonalé uvolnění 
celého těla i mysli.

Aktivní složky

Sunflower 
Oil 

Almond 
Oil  

 

Rice 
Oil   

Aroma 
Glamour 
Spa

Přednosti a vlastnosti
• Unikátní přírodní složení. 
•  Dodá pokožce hebký vzhled a udržuje ji 

přirozeně pružnou.
•  Luxusní oleje hloubkově vyživují, hydratují 

a chrání pokožku před mrazem. 
•  Dokonale provoní pokožku Vašeho těla. 
•  Nezanechává pocit mastnoty. 
• Jemná hypoalergenní parfemace. 
•  Bez parabenů, SLS/SLES a syntetických 

barviv. 

Kombinace luxusních přírodních olejů 

 pro péči o pokožku i vlasy!
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11,07 €
299 Kč
50,70 zł

8 BO

CC6741 Fallove - The Touch of Heaven 
 Luxury Relaxing Body&Hair Oil 

Nechte svoji pokožku zazářit! 

PA R FE M ACE 

HY
POALERGENNÍ  
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AROMA 
GLAMOUR SPA

LUXUSNÍ tělový sprej
pro dokonalou relaxaci,
150 ml

Okouzlující vánoční vůně s kapkou něžné 
elegance a noblesy pro dokonalé uvolnění 
celého těla i mysli.

Aktivní složky

Aroma 
Glamour 
Spa 
 

Typ pokožky:  
Vhodný pro všechny typy, zejména pro velmi citlivou, 
suchou a namáhanou pokožku.

Jak používat: 
Jemným stisknutím aplikátoru naneste sprej na po-
kožku nebo oblečení. Lze použít i k provonění Vašich 
vlasů. Vyhněte se kontaktu s očima a nepoužívejte 
na podrážděnou pokožku. Pro kompletní péči dopo-
ručujeme v kombinaci s dalšími výrobky z kosmetické 
řady Fallove The Touch of Heaven.

Přednosti a vlastnosti
• Příjemně provoní pokožku kdykoli během dne. 
•  Po aplikaci zůstane Vaše pokožka svěží. 
• Lze použít i k provonění vlasů či oblečení. 
•  Nezanechává skvrny ani lepivý pocit. 
•  Okouzlující parfemace pro relaxaci 

celého těla i mysli. 

Přitažlivá a noblesní vůně citrusů 

s něžnými tóny růže a vanilky stvořená 

pro výjimečné chvíle...

Jako vznešený anděl, který se snesl z Nebe na Zem, 
je dokonalá a zcela okouzlující Fallove. S posláním křehkých 
nadpozemských znamení ve Vás dotekem jemných pírek 
zanechá pocit štěstí, které se jako andělská záře v tomto 
magickém čase šíří všude kolem a pomalu zaplavuje svět 
hřejivou a neutuchající láskou. 
Ponořte se s námi do mírumilovných vln hluboké relaxace 
s vůní Fallove, v níž se snoubí nebesky něžné květy růží, 
konvalinek a jasmínu se smyslnou vanilkou, pačulí a mošusem 
v jiskřivých odlescích akcentu citrusů a růžového pepře.
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7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8 BO

CC6740 Fallove - The Touch of Heaven 
 Luxury Relaxing Body Spray

Dokonalá harmonie těla i duše...

Přitažlivá a noblesní vůně citrusů 

s něžnými tóny růže a vanilky stvořená 

pro výjimečné chvíle...
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Velice jemná a lahodná směs Rooibos, ovoce a bylin 
s nezaměnitelným plným aroma je ideální pro chvíle 
pohody a relaxace. Jedinečnost voňavého horkého nápoje 
podtrhuje hřebíček se svojí typickou kořeněnou sladkou 
chutí. Vyzkoušejte dokonalou kombinaci exkluzivních 
surovin, které během okamžiku uvolní Vaše smysly 
a navodí ničím nerušenou klidnou vánoční atmosféru. 

Složení:
Rooibos, rozinky, aroma, jablka, citronová kůra, 

hřebíček, mandle, květy bodláku a chrpy, 

kardamon semeno.    

HŘEJIVÝ DOTEK  
Sypaný bylinný čaj,
40 g

nr. CH0012 
Warm Touch 
sypaný bylinný čaj

Tip :

Věděli jste, že...
Červený keř, tzv. Rooibos, se získává 
z částí exotického keře čajovce kapského 
rostoucího pouze v jediné provincii na celém světě! 
Speciální proces sušení pod horkým africkým 
sluncem dodává tomuto fantastickému druhu čaje 
jedinečnou barvu, chuť i vůni. 

Velice oblíbený přirozeně bezkofeinový nápoj vhodný 
pro celou rodinu můžete podávat nejen v klasické 
horké podobě, která v zimním období příjemně zahřeje 
Vaše tělo, (ale výtečně chutná i jako studený). 
Dětem voňavý čaj dochuťte lžičkou kvalitního medu, 
kousky ovoce, či ozdobte lístky máty nebo meduňky. 
Rooibos výtečně chutná také s mlékem. 

3,67 €
99 Kč
16,80 zł

4 BO

Pro jedinečnou vánoční atmosféru! 
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3,67 €
99 Kč
16,80 zł

4 BO

Exkluzivní směs nejoblíbenějších druhů ovoce, voňavých 
květů tropických rostlin doplňuje omamné aroma vanilky. 
Barevná kombinace a jedinečná chuť sušených sladkých 
plodů vytvoří dokonalou atmosféru Vánoc. 

Vychutnejte si šálek báječného čaje, který Vás vtáhne 
do nekonečného světa nádherných vzpomínek…

Složení:
Jablka, ibišek, šípek, pomerančová kůra, rozinky, 

datle, meruňky, švestky, fíky, kokos, lékořice, karda-

mon, mandle, poupata a květy růží, vanilka.  

Kouzelné Vánoce  
Sypaný ovocný čaj,
40 g

nr. CH0011 
Magical Christmas
sypaný ovocný čaj

Pro jedinečnou vánoční atmosféru! 

Tvořte nezapomenutelné okamžiky… 
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Nečekejte a rezervujte si Vašeho 
lososa už nyní!

ČERSTVÝ LOSOS ATLANTSKÝ

...a dopřejte si skutečně

gurmánský zážitek!

Maso lososa atlantského z Moře v srdci Evropy je výjimečné svojí
jemnou a lahodnou chutí!

•  Je šťavnaté, s vysokým obsahem cenných omega 3
a 6 nenasycených mastných kyselin, minerálních
látek, vitaminů a bílkovin, a navíc nezatěžuje trávení. 

•  Obsahuje vysoké množství kvalitního proteinu,
který je nezbytný pro správnou funkci lidského 
organismu. 

•  Patří k velmi oblíbeným a právem se řadí k prefero-
vaným potravinám vhodným pro zdravý životní styl. 

•  Maso lososů se hodí na všechny způsoby úpravy, 
především na pečení nebo grilování. 

•  Lososa balíme do speciálních termoboxů,
kde je zachována jeho absolutní čerstvost,
chuť a prvotřídní kvalita.

Z MOŘE PŘÍMO NA VÁŠ STŮL

10
0%  F R E S H NESS

G

U A R A N T E E
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Rozvozy sledujte aktuálně na: www.euronabycerny.com

Kralupy nad Vltavou
Louny
Žatec
Chomutov
Most
Litvínov
Teplice
Ústí nad Labem
Litoměřice
Ml. Boleslav
Mnichovo Hradiště

Skalice u České Lípy  
Česká Lípa   
Liberec   
Jablonec nad Nisou   
Tanvald   
Železný Brod   
Turnov   
Jičín   
Vrchlabí  

Domažlice   
Klatovy   
Přeštice   
Plzeň   
Rokycany   
Beroun   
Poděbrady   
Městec Králové  

Praha - Černý Most
Praha - Letňany
Praha - Nové Chabry
Praha - Třebonice
Praha - Zbraslav
Praha - Chodov
Český Brod
Kolín
Pardubice

Strakonice   
Písek   
Netolice 
České Budějovice   
Třeboň   
Jindřichův Hradec   
Veselí nad Lužnicí  
Tábor   
Benešov   
Říčany  

Přerov   
Prostějov  
Olomouc   
Mohelnice   
Svitavy   
Česká Třebová   
Ústí nad Orlicí   
Kostelec nad Orlicí  
Rychnov nad Kněžnou    
Nové Město nad Metují  

Bučovice
Kyjov
Hodonín
Břeclav
Znojmo
Židlochovice
Pohořelice

Hranice
Valašské Meziříčí
Rožnov pod Radhoštěm
Vsetín

Chrudim 
Žďár nad Sázavou   
Velké Meziříčí   
Třebíč   
Jihlava  
Pelhřimov   
Humpolec   
Havlíčkův Brod   
Světlá nad Sázavou   
Zruč nad Sázavou  
Přelouč   
Hradec Králové  

Studénka  
Kopřivnice   
Frýdek Místek   
Třinec   
Havířov   
Ostrava   
Opava   
Krnov  
Bruntál   
Šumperk  
Zábřeh  

Jevíčko
Blansko
Tišnov
Brno-Campus
Brno

Uherský Brod
Uherské Hradiště
Napajedla
Zlín
Kroměříž

Malacky
Bratislava
Trnava
Nitra
Levice
Velký Krtíš
Lučenec
Zvolen

Čadca
Kysucké n.Mesto
Žilina
Rajec
Vrútky 
Ružomberok
Poprad

17.12.
pátek

20.12.
pondělí

22.12.
středa

23.12.
čtvrtek

17.12.
pátek

21.12.
úterý

22.12.
středa

23.12.
čtvrtek

20.12.
pondělí

21.12.
úterý

22.12.
středa

23.12.
čtvrtek

15.12.
středa

16.12.
čtvrtek

VÁNOČNÍ ROZVOZY PO CELÉ ČR

Stará Ľubovna
Prešov
Hanušovce nad Topľou
Košice

VÁNOČNÍ ROZVOZY PO SK

...a dopřejte si skutečně

gurmánský zážitek!

Banská Bystrica
Prievidza
Trenčín
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LUXURY COSMETIC
COLLECTION

ENSSIMÉ - Luxusní 
přírodní vlasový elixír 
pro muže, 50 ml

nr. CC6732

ENSSIMÉ - Luxusní 
přírodní sprchový 
gel pro muže, 250 ml

nr. CC6731

ENSSIMÉ - Luxusní přírodní 
sprchový gel pro ženy, 250 ml

nr. CC6728
ENSSIMÉ - Luxusní přírodní 
tělové mléko pro ženy, 250 ml

nr. CC6729

12,93 €
349 Kč
62,30 zł

14BO

12,93 €
349 Kč
62,30 zł

14BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO
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ENSSIMÉ - Eau de Parfum 
pro ženy, 50 ml

nr. CC6727
ENSSIMÉ - Eau de Parfum 
pro muže, 50 ml

nr. CC6730

ENSSIMÉ - Luxusní 
dárková taška, 1 ks

nr. 9474

1,81 €
49 Kč
8,40 zł

31,45 €
849 Kč

143,90 zł

8BO

31,45 €
849 Kč

143,90 zł

35BO

Nechte se okouzlit 
fascinující vůní!
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53,56 €
1 446 Kč
248,40 zł

43,99 €
1 187 Kč

204 zł

48BO

• ENSSIMÉ - Luxusní přírodní sprchový gel pro muže, 250 ml 
• ENSSIMÉ - Luxusní přírodní vlasový elixír pro muže, 50 ml 
• ENSSIMÉ - Eau de Parfum pro muže, 50 ml 
• Dárková taška, 1 ks ZDARMA
• 15 % SLEVA NA SET

nr. 69264

 15 %
SLEVA 

na set

Smyslná vůně stvořena

v okouzlujícím momentu zrození lásky...
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53,56 €
1 446 Kč
248,40 zł

43,99 €
1 187 Kč

204 zł

48BO

• ENSSIMÉ - Luxusní přírodní sprchový gel pro ženy, 250 ml 
• ENSSIMÉ - Luxusní přírodní tělové mléko pro ženy, 250 ml 
• ENSSIMÉ - Eau de Parfum pro ženy, 50 ml
• Dárková taška, 1 ks ZDARMA
• 15 % SLEVA NA SET

nr. 69262

 15 %
SLEVA 

na set

Síla nekonečného souznění...

35



• Aviváž s kondicionérem - Natiella, 1 000 ml
• Tekuté mýdlo s Aloe vera - Natiella, 400 ml
• Parfémová sašetka - Natiella, 125 ml 
• Prostorové aromatikum - Natiella, 150 ml
• Univerzální úklidový prostředek  - Natiella, 500 ml
• Prostředek na ruční mytí nádobí - Natiella, 400 ml ZDARMA

nr. 19435

32,38 €
874 Kč

148,30 zł

27,60 €
745 Kč

126,40 zł

29BO

ZDARMA!
Prostředek na ruční 

mytí nádobí 

za 129 Kč
4,78 €

Výjimečný dotek luxusu! 
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6,26 €
169 Kč
28,70 zł

7BO

2,56 €
69 Kč

11,70 zł

2BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

9BO

6,63 €
179 Kč
30,30 zł

7BO

4,78 €
129 Kč
21,90 zł

5BO

3,67 €
99 Kč

16,80 zł

4BO

77BOBO

Tekuté mýdlo 
s Aloe vera - Natiella, 
400 ml

nr. 3327

22BOBO

Parfémová sašetka 
- Natiella, 125 ml 

nr. 1210

3,67 3,67 €€
99 99 KčKč

16,80 16,80 złzł

s Aloe vera - Natiella, s Aloe vera - Natiella, 
Aviváž s kondicionérem 
- Natiella, 1 000 ml

nr. 1209

Parfémová sašetka Parfémová sašetka Prostorové aromatikum 
- Natiella, 150 ml

nr. 3326

30,30 30,30 złzł

77BOBO

Aviváž s kondicionérem Aviváž s kondicionérem Aviváž s kondicionérem Aviváž s kondicionérem Univerzální úklidový 
prostředek - Natiella, 
500 ml

nr. 3325

21,90 21,90 złzł

55BOBO

Prostorové aromatikum Prostorové aromatikum Prostředek na ruční 
mytí nádobí - Natiella, 
400 ml

nr. 2059
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34,98 €
944 Kč

160,30 zł

31,31 €
845 Kč

143,50 zł

34BO

• Aviváž s kondicionérem - Večernice, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - Večernice, 125 ml 
• Parfém do vysavače - Večernice, 35 ml 
• Prostorové aromatikum - Večernice, 150 ml 
• Designový aromadifuzér - Večernice, 100 ml
• Tekutý prací prostředek na ruční praní, 250 ml ZDARMA

nr. 19439

ZDARMA!
Prostředek 

na ruční praní

za 99 Kč
3,67 €

Mystická a podmanivá... 
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• Aviváž s kondicionérem - Večernice, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - Večernice, 125 ml 
• Parfém do vysavače - Večernice, 35 ml 
• Prostorové aromatikum - Večernice, 150 ml 
• Designový aromadifuzér - Večernice, 100 ml
• Tekutý prací prostředek na ruční praní, 250 ml ZDARMA

36,12 €
975 Kč
165,60 zł

29,86 €
806 Kč

136,90 zł

32BO

•  Aviváž s kondicionérem - Gia Mena, 1 000 ml 
• Parfémová sašetka - Gia Mena, 125 ml
• Prostorové aromatikum - Gia Mena, 150 ml 
• Tekutý prací prostředek na praní černého a tmavého prádla, 1 000 ml 
• Tekuté mýdlo s Aloe vera - Gia Mena, 400 ml ZDARMA

nr. 19436

ZDARMA!
Tekuté mýdlo 

za 169 Kč
6,26 €

Euforická vůně 

absolutní jedinečnosti .. . 
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• Prostorové aromatikum - Diamantové nebe, 150 ml 
• Parfémová sašetka - Diamantové nebe, 125 ml 
• Tekutý prací prostředek na praní vlněného a jemného prádla, 1 000 ml 
• Čistič pračky, 250 g 
• Prací prostředek na bílé a jemné světlé prádlo, 935 g 
• Aviváž s kondicionérem - Diamantové nebe, 1 000 ml ZDARMA

nr. 19437

39,42 €
1 064 Kč
180,80 zł

32,05 €
865 Kč
147 zł

34BO

ZDARMA!
Aviváž 

za 199 Kč
7,37 €

Noblesní a oslnivá...

40



36,86 €
995 Kč
168,80 zł

31,34 €
846 Kč

143,50 zł

34BO

•  Aviváž s kondicionérem - Čistá, 1 000 ml 
•  Univerzální multifunkční agent s obsahem kyslíku, 800 g
•  Tekutý prostředek na barevné a pestré, 1 000 ml 
• Předpírkový sprej na skvrny, 500 ml ZDARMA

nr. 19438

ZDARMA!
Sprej na skvrny

za 149 Kč
5,52 €

Pro Vaše svěží prádlo! 
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• Aviváž s kondicionérem - Ledový vítr, 1 000 ml
• Tekutý prací prostředek na bílé a světlé prádlo, 1 000 ml
• Parfém do vysavače - Ledový vítr, 35 ml
• Parfémová sašetka - Ledový vítr, 125 ml
• Prostorové aromatikum - Ledový vítr, 150 ml
• Tekuté mýdlo s Aloe vera - Ledový vítr, 400 ml ZDARMA

nr. 19440

35,72 €
964 Kč

163,80 zł

30,20 €
815 Kč

138,50 zł

32BO

ZDARMA!
Tekuté mýdlo

za 149 Kč
5,52 €

Smyslná vůně pro každý den...
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• EcoMimi - Jemný prací gel pro miminka, 1 000 ml
• EcoMimi - Jemný neutralizační roztok pro miminka, 1 000 ml
• EcoMimi - Jemný prací prostředek pro miminka, 2 750 g
• 10 % SLEVA NA SET

nr. 69253

48,78 €
1 317 Kč
223,30 zł

43,90 €
1 185 Kč

201 zł

48BO

 10 %
SLEVA 

na set

Šetrné a účinné! 
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26,86 €
725 Kč

123,20 zł

22,08 €
596 Kč

101,30 zł

23BO • EcoMimi - Jemný avivážní kondicionér pro miminka, 1 000 ml 
• EcoMimi - Šetrný čisticí prostředek na hračky a dětské povrchy, 250 ml 
• EcoMimi - Jemná parfémová sašetka pro miminka, 125 ml 
• EcoMimi - Jemné prostorové aromatikum pro miminka, 150 ml
•  EcoMimi - Šetrný čisticí gel na ruční mytí dětského nádobí,

kojeneckých lahví a dudlíků, 400 ml ZDARMA

nr. 69252

ZDARMA!
Gel na ruční 

mytí dětského nádobí 

za 129 Kč
4,78 €

Extra jemné složení... 
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• EcoMimi - Jemný avivážní kondicionér pro miminka, 1 000 ml 
• EcoMimi - Šetrný čisticí prostředek na hračky a dětské povrchy, 250 ml 
• EcoMimi - Jemná parfémová sašetka pro miminka, 125 ml 
• EcoMimi - Jemné prostorové aromatikum pro miminka, 150 ml
•  EcoMimi - Šetrný čisticí gel na ruční mytí dětského nádobí,

kojeneckých lahví a dudlíků, 400 ml ZDARMA

PureMimi - Jemný 
koupelový olej 
pro miminka, 250 ml

nr. 6338

PureMimi - Jemný 
šampon na tělo a vlásky 
pro miminka, 250 ml

nr. 6339

PureMimi - Jemný 
krém na opruzeniny 
pro miminka, 75 ml

nr. 6346

PureMimi - jemná 
dětská pasta pro péči 
od prvních zoubků, 50 ml

nr. 6347

PureMimi - Jemný 
masážní olej 
pro miminka, 
150 ml

nr. 6340

Puremimi - Jemný 
mycí olej na zadeček 
pro miminka, 
150 ml

nr. 6342

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

12BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

12BO

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

10BO

6,85 €
185 Kč
31,40 zł

7BO

9,96 €
269 Kč
45,60 zł

11BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

PureMimi - Jemné 
dětské tekuté mýdlo, 
400 ml

nr. 6356

PureMimi - Jemné 
dětské ochranné 
náplati s polštářkem, 
15 ks

nr. 6357

PureMimi - BUBU 
Jemný dětský sprej 
proti bubákům 
a nočním děsům, 
150 ml

nr. 6345

6,26 €
169 Kč
28,70 zł

7BO

3,67 €
99 Kč

16,80 zł

4BO

7 €
189 Kč
32,10 zł

8BO

Vyberte si
5 RŮZNÝCH výrobků 
z nabídky a sestavte

SET SE SLEVOU 

15 %*

  

15 %
SLEVA
z Vaší nákupní 
ceny A, B, C.

* Při odečtu slevy se poníží body i katalogová cena Vaší objednávky.
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34,60 €
934 Kč

158,60 zł

29,45 €
795 Kč
135 zł

32BO
• Pinky Frou - Aviváž s kondicionérem, 1 000 ml 
• Pinky Frou - Pěna do koupele pro malé slečny, 250 ml
• Pinky Frou - Ochranný balzám pro snadné rozčesávání vlásků, 150 ml
• Pinky Frou - Parfémová sašetka, 125 ml
• Pinky Frou - Tělový sprej pro malé slečny, 150 ml
•  Pinky Frou - Hydratační sprchový a koupelový gel s Aloe vera, 

250 ml ZDARMA
•  Hřeben Tangle Teezer ZDARMA

nr. 69254

ZDARMA!
Sprchový 

a koupelový gel 

za 139 Kč
5,15 €

ZDARMA!
Hřeben 

Tangle Teezer 

Pohádková vůně pro malé víly! 
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• GO SPUNKY! - Aviváž s kondicionérem, 1 000 ml
• GO SPUNKY! - Tekuté mýdlo s Aloe vera, 400 ml 
• GO SPUNKY! - Ochranný sprchový šampon 2v1, 250 ml 
• GO SPUNKY! - Parfémová sašetka, 125 ml
• GO SPUNKY! - Tělový sprej pro malé uličníky, 150 ml
• GO SPUNKY! - Pěna do koupele, 250 ml ZDARMA

nr. 69255

35,34 €
954 Kč
162 zł

28,71 €
775 Kč

131,70 zł

31BO
• Pinky Frou - Aviváž s kondicionérem, 1 000 ml 
• Pinky Frou - Pěna do koupele pro malé slečny, 250 ml
• Pinky Frou - Ochranný balzám pro snadné rozčesávání vlásků, 150 ml
• Pinky Frou - Parfémová sašetka, 125 ml
• Pinky Frou - Tělový sprej pro malé slečny, 150 ml
•  Pinky Frou - Hydratační sprchový a koupelový gel s Aloe vera, 

250 ml ZDARMA
•  Hřeben Tangle Teezer ZDARMA

ZDARMA!
Pěna do koupele 

za 179 Kč
6,63 €

To pravé dobrodružství! 
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38,59 €
1 042 Kč
176,80 zł

33,07 €
893 Kč

151,50 zł

36BO

• Ecowave - Tablety do myčky nádobí, 40 x 16 g
• Ecowave - Gel do myčky nádobí, 1 000 ml
• Ecowave - Oplachovací a lešticí prostředek do myčky nádobí, 500 ml
• Ecowave - Speciální sůl do myčky nádobí, 3 000 g
• Čisticí prostředek do myček nádobí, 200 g ZDARMA

nr. 2647

ZDARMA!
Čisticí prostředek 
do myček nádobí

za 149 Kč
5,52 €

Dokonale čisté nádobí...
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• Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - Lesní plody, 1 000 ml 
•  Čisticí tekutý písek na nádobí - Pitaya s Aloe vera a hedvábným 

proteinem, 250 ml
• Pohlcovač pachů do chladničky, 50 ml
•  Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - Lesní plody, 

400 ml ZDARMA

nr. 2648

22,08 €
596 Kč
101,20 zł

18,04 €
487 Kč
82,60 zł

19BO

• Ecowave - Tablety do myčky nádobí, 40 x 16 g
• Ecowave - Gel do myčky nádobí, 1 000 ml
• Ecowave - Oplachovací a lešticí prostředek do myčky nádobí, 500 ml
• Ecowave - Speciální sůl do myčky nádobí, 3 000 g
• Čisticí prostředek do myček nádobí, 200 g ZDARMA

ZDARMA!
Gel na ruční mytí 

nádobí

za 109 Kč
4,04 €

Péče o Vaše nádobí! 

49



25,93 €
700 Kč
118,80 zł

22,26 €
601 Kč
102 zł

23BO

• Čistič koupelen, 500 ml 
• Super gel na rez a vodní kámen, 500 ml
• Čistič oken a zrcadel, 500 ml 
•  Čisticí a pečující prostředek na koupelnové podlahy 

s odstraňovačem skvrn od vodního kamene, 500 ml
• Čisticí krém, 250 ml ZDARMA

nr. 38011

ZDARMA!
Čisticí krém

za 99 Kč
3,67 €

Ti praví pomocníci 

pro Váš domov! 
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• Čistič na mikrovlnné trouby, 250 ml 
• Čistič sklokeramických desek, 250 ml 
• Vůně do myčky nádobí - Pomeranč a grapefruit, 1 ks
•  Aktivní bezchlorový prostředek s čisticí 

a ochrannou funkcí, 500 ml
• Čistič kuchyní, 500 ml ZDARMA

nr. 38012

32,41 €
875 Kč

148,50 zł

26,52 €
716 Kč

121,50 zł

28BO

ZDARMA!
Čistič kuchyní

za 159 Kč
5,89 €

Pro čistotu Vaší kuchyně! 
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40,48 €
1 093 Kč
185,70 zł

34,59 €
934 Kč

158,70 zł

39BO
• Delicate Condition - Jemný přírodní sprchový gel pro ženy, 250 ml
• Delicate Condition - Jemný přírodní intimní gel pro ženy, 250 ml 
• Delicate Condition - Jemný přírodní gel na holení pro ženy, 200 ml 
• Nature Condition - Přírodní aktivní hřejivý krém, 200 ml
•  Nature Condition - Přírodní ochranný krém na ruce, 

75 ml ZDARMA

nr. 69256

ZDARMA!
Krém na ruce

za 159 Kč
5,89 €

Nejjemnější péče stvořená 

z darů přírody! 
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• Brilliant Condition - Přírodní ochranná pasta, 75 ml 
• Brilliant Condition - Přírodní ochranná ústní voda, 250 ml
• Brilliant Condition - Přírodní ochranný sprej pro svěží dech, 50 ml 
• Bambusový ručník Cerny Cosmetix - fi alový ZDARMA

nr. 69257

33,44 €
903 Kč
153,20 zł

28,29 €
764 Kč

129,60 zł

31BO

ZDARMA!
Ručník

za 139 Kč
5,15 €

Dokonalý úsměv! 
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48 €
1 296 Kč
222,90 zł

40,63 €
1 097 Kč
189,10 zł

45BO

• ENSSIMÉ - Luxusní přírodní vlasový elixír pro muže, 50 ml
• MAN ZONE No.1 - Eau de Toile� e pro muže, 50 ml
• MAN ZONE No.1 - Deodorant pro muže, 50 ml
• Man ZONE No.1 - Sprchový gel pro muže, 250 ml ZDARMA

nr. 69258

ZDARMA!
Sprchový gel

za 199 Kč
7,37 €

Neodolatelná síla přitažlivosti! 
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• EYOS - Pleťová maska s růžovým jílem, 2 x 30 g
• EYOS - Eau de Toile� e pro ženy, 50 ml
• EYOS - Deodorant pro ženy, 50 ml 
• EYOS - Sprchový gel pro ženy, 250 ml ZDARMA 

nr. 69259

46,14 €
1 246 Kč
211,30 zł

38,77 €
1 047 Kč
177,50 zł

42BO

ZDARMA!
Sprchový gel

za 199 Kč
7,37 €

Romantická duše lásky! 
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45,79 €
1 236 Kč
215,80 zł

40,64 €
1 097 Kč
192,20 zł

45BO

• NEW GENEA - Omlazující denní krém, 50 ml
• NEW GENEA - Omlazující noční krém, 50 ml
• NEW GENEA - Omlazující oční krém, 30 ml 
• Ručník bambusový Cerny Cosmetix - fi alový ZDARMA

nr. 69260

Komplexní péče 

v boji proti vráskám! 

ZDARMA!
Ručník

za 139 Kč
5,15 €
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• NEW UNIQUA - Hydratační denní krém, 50 ml
• NEW UNIQUA - Hydratační noční krém, 50 ml
• NEW UNIQUA - Hydratační pleťové mléko 200 ml
• NEW UNIQUA - Čisticí pleťový gel, 200 ml
• Ručník bavlněný Eurona by Cerny - ZDARMA

nr. 69261

49,06 €
1 325 Kč
224,70 zł

44,28 €
1 196 Kč
202,80 zł

48BO

Na vlně hydratační péče! 

ZDARMA!
Ručník

za 129 Kč
4,78 €
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40,64 €
1 097 Kč
186,20 zł

35,49 €
958 Kč

162,60 zł

38BO

• Šampon na koberce, 1 000 ml
• Parfém do vysavače - Ledový vítr, 35 ml 
• Čistič krbových vložek, 250 ml 
• Leštěnka na nábytek , 250 ml
• Čisticí a pečující prostředek na plovoucí laminátové podlahy, 500 ml
• Čistič plastů, 500 ml
• Čistič oken a zrcadel, 500 ml ZDARMA

nr. 38013

ZDARMA!
Čistič oken 

za 139 Kč
5,15 €

Pro kompletní úklid domácnosti.. .
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Objednej
4 jakékoli výrobky
z této nabídky a získej

Čisticí tablety 
do WC, 8x20 g 

ZDARMA 

Aktivní čisticí prostředek 
pro svěží toaletu - Malina 
& Máta, 750 ml

nr. 3336

Aktivní čisticí prostředek 
pro svěží toaletu - Ledová 
tříšť, 750 ml

nr. 3340
Univerzální úklidový
prostředek - Ledová tříšť,
1 000 ml

nr. 3214

Aktivní čisticí gel pro 
svěží toaletu - Malina 
& Máta, 200 ml

nr. 3334

Aktivní čisticí gel pro 
svěží toaletu - Ledová 
tříšť, 200 ml

nr. 3339

Univerzální úklidový
prostředek - Malina 
& Máta, 1 000 ml 

nr. 3291

6,26 €
169 Kč
28,70 zł

7BO

6,26 €
169 Kč
28,70 zł

7BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

9BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

9BO

5,25 €
149 Kč
25,30 zł

6BO

5,25 €
149 Kč
25,30 zł

6BO

ZDARMA!
 Tablety do WC

za 99 Kč
3,67 €

Čistota a svěžest 

Vaší toalety!
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18,85 €
509 Kč
86,40 zł

16,02 €
433 Kč
73,40 zł

17BO

• Tekuté hnojivo pro pokojové kvetoucí rostliny, 500 ml 
• Tekuté hnojivo pro palmy a zelené rostliny, 500 ml 
• Královská listová péče o orchideje 2v1, 250 ml
• 15 % SLEVA NA SET

nr. 7821

 15 %
SLEVA 

na set

Unikátní přírodní hnojiva! 
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• Univerzální leštěnka na karosérie s obsahem silikonu, 500 ml
• Čisticí prostředek na autosedačky a dětské sedačky, 250 ml
• Čisticí prostředek na interiéry aut - Zelená, 250 ml 
• Autošampon, 500 ml ZDARMA

nr. 5572

35,22 €
951 Kč

161,60 zł

29,78 €
804 Kč

136,60 zł

33BO

ZDARMA!
Autošampon 

za 147 Kč
5,44 €

Dokonale čisté auto! 
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28,74 €
776 Kč

131,80 zł

24,43 €
660 Kč
112 zł

27BO

• Pet Zone - Přírodní pohlcovač pachů, 250 ml
• Přírodní šampon pro psy s antibakteriální přísadou, 250 ml 
• Pet Zone - Přírodní multifunkční čistič, 250 ml 
• Přírodní regenerační balzám na tlapky - Šťastná tlapka!, 50 ml
• 15 % SLEVA NA SET

nr. 69249

 15 %
SLEVA 

na set

Vytvořeno speciálně 

   pro Vaše miláčky...
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• Bohemian PetBar - 100% losos, 400 g
• Bohemian PetBar - losos & kuře, 400 g
• Bohemian PetBar - 100% losos, 185 g 
• 10 % SLEVA NA SET

• Bohemian PetBar - 100% losos, 4 x 185 g 
• 10 % SLEVA NA SET

nr. 69250

nr. 69251

20,26 €
547 Kč
92,90 zł

18,23 €
492 Kč
83,60 zł

19BO

19,12 €
516 Kč
87,60 zł

17,21 €
464 Kč
78,80 zł

18BO

 10 %
SLEVA 

na set

 10 %
SLEVA 

na set

Pochoutka pro 

Vašeho mazlíčka! 
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Special Limited Christmas Collection 2021

Luxury Cosmetic Collection 2020

Luxury Cosmetic Collection 2021

AIWYSNOWAIWYSNOW
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

6-7 1218 Soft & Bright & Easy  - AIWYSNOW, 1 000 ml Aviváž s kondicionérem - AIWYSNOW, 1000 ml 229 8,48 38,90 9

8-9 3347 Hand Soap with Aloe Vera - AIWYSNOW, 400 ml Tekuté mýdlo s Aloe vera - AIWYSNOW, 400 ml 159 5,89 27,00 6

10 1217 Aroma Sachet - AIWYSNOW, 125 ml Parfémová sašetka - AIWYSNOW, 125 ml 69 2,56 11,70 2

11 3348 Air Aromaticum - AIWYSNOW, 150 ml Prostorové aromatikum - AIWYSNOW, 150 ml 99 3,67 16,80 4

12-13 2061
2 in 1 Dish & Care with Aloe Vera - AIWYSNOW, 
400 ml

Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - AIWYSNOW, 
400 ml

129 4,78 21,90 5

14-15 3346 Universal Cleaner - AIWYSNOW, 1 000 ml
Univerzální úklidový prostředek - AIWYSNOW, 
1 000 ml

249 9,22 42,20 10

Fallove - � e Touch of HeavenFallove - � e Touch of Heaven
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

18-19 CC6743
Fallove - The Touch of Heaven Luxury Relaxing 
Shower Gel, 250 ml

Fallove - The Touch of Heaven Luxusní sprchový 
gel pro dokonalou relaxaci, 250 ml

199 7,37 33,80 8

20-21 CC6742
Fallove - The Touch of Heaven Luxury Relaxing Bath 
Foam, 250 ml

Fallove - The Touch of Heaven Luxusní pěna 
do koupele pro dokonalou relaxaci, 250 ml

189 7,00 32,10 8

22-23 CC6741
Fallove - The Touch of Heaven Luxury Relaxing 
Body&Hair Oil, 150 ml

Fallove - The Touch of Heaven Luxusní olej na 
tělo a vlasy pro dokonalou relaxaci, 150 ml

299 11,07 50,70 12

24-25 CC6740
Fallove - The Touch of Heaven Luxury Relaxing Body 
Spray, 150 ml

Fallove - The Touch of Heaven Luxusní tělový 
sprej pro dokonalou relaxaci, 150 ml

199 7,37 33,80 8

ENSSIMÉENSSIMÉ
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

31 CC6727 ENSSIMÉ - Eau de Parfum for Women, 50 ml ENSSIMÉ - Parfém pro ženy, 50 ml 849 31,45 143,90 35

31 CC6730 ENSSIMÉ - Eau de Parfum for Men, 50 ml ENSSIMÉ - Parfém pro muže, 50 ml 849 31,45 143,90 35

3030 CC6728CC6728
ENSSIMÉ - Luxury Natural Shower Gel for Women, 
250 ml

ENSSIMÉ -  Luxusní přírodní sprchový gel 
pro ženy, 250 ml

199199 7,377,37 33,8033,80 88

30 CC6731
ENSSIMÉ - Luxury Natural Shower Gel for Men, 
250 ml250 ml

ENSSIMÉ -  Luxusní přírodní sprchový gel 
pro muže, 250 mlpro muže, 250 ml

199 7,37 33,80 8

30 CC6729
ENSSIMÉ - Luxury Natural Body Lotion for Women, 
250 ml

ENSSIMÉ -  Luxusní přírodní tělové mléko 
pro ženy, 250 ml

349 12,93 62,30 14

30 CC6732 ENSSIMÉ - Luxury Natural Hair Elixir for Men, 50 ml
ENSSIMÉ -  Luxusní přírodní vlasový elixír 

pro muže, 50 ml
349 12,93 62,30 14

31 9474 ENSSIMÉ - Luxury Gift Bag, 16 x 7 x 22 cm ENSSIMÉ - Luxusní dárková taška, 16 x 7 x 22 cm 49 1,81 8,40 0
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Exkluzivní limitované kolekce - nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

Special Limited Christmas Collection 2020NATIELLANATIELLA
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

35 1209 Soft & Bright & Easy - NATIELLA, 1000 ml Aviváž s kondicionérem - NATIELLA, 1 000 ml 229 8,48 38,90 9

35 3327 Hand Soap with Aloe Vera - NATIELLA, 400 ml Tekuté mýdlo s Aloe vera - NATIELLA, 400 ml 169 6,26 28,70 7

35 1210 Aroma Sachet - NATIELLA, 125 ml Parfémová sašetka - NATIELLA, 125 ml 69 2,56 11,70 2

35 3326 Air Aromaticum - NATIELLA, 150 ml Prostorové aromatikum - NATIELLA, 150 ml 99 3,67 16,80 4

35 2059 2 in 1 Dish & Care with Aloe Vera - NATIELLA, 400 ml
Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - NATIELLA, 
400 ml

129 4,78 21,90 5

35 3325 Universal Cleaner - NATIELLA, 500 ml
Univerzální úklidový prostředek - NATIELLA, 
500 ml

179 6,63 30,30 7

SPECIAL TEA COLLECTIONSPECIAL TEA COLLECTION
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

26 CH0012 Hřejivý dotek – Warm Touch, 40 g Hřejivý dotek - sypaný bylinný čaj, 40 g 99 3,67 16,80 4

27 CH0011 Kouzelné Vánoce – Magical Christmas, 40 g Kouzelné Vánoce - sypaný ovocný čaj, 40 g 99 3,67 16,80 4

Exkluzivní limitované kolekceExkluzivní limitované kolekce

SPECIAL TEA COLLECTIONSPECIAL TEA COLLECTION
Název výrobku - originál

Hřejivý dotek – Warm Touch, 40 g

Kouzelné Vánoce – Magical Christmas, 40 g
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PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  

nr. 9487

www.euronabycerny.com

Výrobky EURONA by CERNY jsou baleny 

do recyklovatelných materiálů s velkým důrazem

na ochranu životního prostředí.

Použité fotografi e jsou pouze ilustrační.

Eurona si vzhledem k limitovanému množství dárků v průběhu akce
vyhrazuje možnost náhrady za jiný ve stejné hodnotě

Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 

Cena katalogu je 40 Kč/1,48 €/6,70 zł. Platnost od 4. 10. 2021 od 14:00 hod.

do 3. 1. 2022 do 10:00 hod. nebo do vyprodání zásob.

Katalog je možné objednat pod číslem nr. 9487.

EURONA s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec

Po – Pá: 8:00 – 16:00 hod.

Symboly,
které naleznete
v katalogu
a na produktech
EURONA by CERNY:

Váš poradce

Jméno:

Adresa:

Telefon:

100%

EURONA by CERNY poskytuje na své výrobky záruku nejvyšší kvality. 
Nebudete-li s produkty spokojeni, můžete je do 30 dnů vrátit svému prodejci.

Ten Vám výrobky vymění nebo vrátí zaplacenou částku.

SPECIAL EDITION CATALOGUE


