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Katalog 
produktowy

ON LINE
MRS. POTTER’S 

ROMANTIC PROFESSIONAL 
CORINE DE FARME



HIGIENA I PIELĘGNACJA DŁONI
Kremowe mydła Probiotic Formula 500 ml................................................
Specjalistyczne mydła 500 ml........................................................................
Transparentne mydła 490 ml.........................................................................           
Mydła w opakowaniach uzupełniających 500 ml, 5000 ml....................
Kremy do rąk From Plants With Love 190 ml.............................................
MYCIE I KĄPIEL
Sole do kąpieli 800 g........................................................................................
Sole do stóp 800 g...........................................................................................
Sole do kąpieli Fruity Shot 800 g..................................................................
Pieniące sole do kąpieli 1200 g......................................................................
Sole do kąpieli 600 g........................................................................................
Pieniące sole do kąpieli Senses 480 g.........................................................
Żele pod prysznic Senses 500 ml.................................................................
Kremowe płyny do kąpieli 980 ml................................................................
Kremowe żele 2w1 980 ml..............................................................................
Płyny do higieny intymnej 400 ml................................................................
Męskie żele pod prysznic 410 ml.................................................................
Deserowe żele pod prysznic 400 ml............................................................
Żele pod prysznic Fruity Shot 400 ml..........................................................
Kremowe żele pod prysznic 400 ml.............................................................
DLA DZIECI
Disney - żele 3w1 400 ml, spraye 200 ml....................................................
Le Petit Baby - żele 3w1 350 ml.....................................................................
Le Petit - żele 3w1 350 ml...............................................................................
Kids Time - żele i płyny 2w1, mydła, galaretki do kąpieli........................
PIELĘGNACJA WŁOSÓW
Szampony From Plants With Love 500 ml..................................................
Odżywki From Plants With Love 400 ml.....................................................
Odżywki bez spłukiwania From Plants With Love 200 ml.......................
Szampony męskie 400 ml...............................................................................

NATURALNA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
Szampony 390 ml.............................................................................................
Odżywki 390 ml.................................................................................................
Maski 230 ml......................................................................................................

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
Szampony 850 ml.............................................................................................
Balsamy 850 ml.................................................................................................
Maski 500 ml......................................................................................................

MADE IN FRANCE
Pielęgnacja twarzy............................................................................................
Dla niemowląt....................................................................................................
Dla niemowląt - Baby BIO...............................................................................
Dla dzieci ...........................................................................................................
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Forte Sweden Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1, 62-090 Rogierówko

NIP 7791999310
BDO 000064064
REGON 631130100
KRS 0000062250

tel. +48 61 65 00 650
fax +48 61 65 00 658
info@forte-sweden.com
www.forte-sweden.com

Zamówienia:
tel. +48 61 65 00 652
     +48 61 65 00 620
fax +48 61 65 00 658
zamowienia@forte-sweden.com
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Katalog produktów

Higiena
i pielęgnacja 
dłoni
Ta kategoria nie ma dla nas tajemnic. Nieustannie rozwijamy 
asortyment w kategorii mycia i pielęgnacji dłoni, dostosowując 
ofertę do obowiązujących trendów. 

Oferujemy klientom klasyczne, jak i bardziej specjalistyczne 
rozwiązania. Sięgamy po znane i sprawdzone składniki aktywne, 
ale także eksperymentujemy z nowymi recepturami. 

Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej dbać o dłonie klientów  
w Polsce i na świecie.
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Higiena i pielęgnacja dłoni
Mydła do rąk

KREMOWE MYDŁA PROBIOTIC FORMULA – dozownik 500 ml

TRANSPARENTNE MYDŁA – dozownik 490 ml

SPECJALISTYCZNE MYDŁA – dozownik 500 ml

NOWOŚĆ

Kremowe mydło 
MAGNOLIA & LOTOS
probiotic formula

WOL7848
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Kremowe mydło
WIŚNIA & WANILIA
probiotic formula

WOL7841
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Kremowe mydło
MLEKO & MIÓD
probiotic formula

WOL7850
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Mydło kuchenne
CITRUS
z czynnikiem antybakteryjnym

WOL6923
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Mydło kuchenne
FRESH*
z czynnikiem antybakteryjnym

WOL6922
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Mydło hipoalergiczne
PURE

WOL6920
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Mydło hipoalergiczne
CALENDULA*

WOL6921
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Mydło o właściwościach 
antybakteryjnych ORIGINAL

WOL8130
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Mydło o właściwościach 
antybakteryjnych LIME

WOL8131
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Transparentne mydło
BRZOSKWINIA

WOL8137
Pojemność: 490 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Transparentne mydło
MIGDAŁ

WOL8138
Pojemność: 490 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Transparentne mydło
WIŚNIA 

WOL8136
Pojemność: 490 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Kremowe mydło
LAWENDA & JEDWAB
probiotic formula

WOL7851
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Kremowe mydło
MANGO & BAZYLIA
probiotic formula

WOL7852
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Kremowe mydło
ALOES & OLIWKA
probiotic formula

WOL7849
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

Kremowe mydło 
MONOI & JOJOBA*
probiotic formula

WOL7840
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 864

*do wyczerpania zapasu

*do wyczerpania zapasu

*do wyczerpania zapasu



MASŁO SHEA doskonale regeneruje i odżywia skórę, 
skutecznie zabezpieczając ją przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi takimi jak: chłód, 
słońce, wiatr czy detergenty. Dodatkowo posiada 
właściwości łagodzące podrażnienia, dzięki czemu 
sprzyja szybszemu regenerowaniu się naskórka.  
Jest bogatym źródłem witamin A i E, które 
odpowiadają m. in. za opóźnianie procesów starzenia 
się skóry i jej ochronę przed wolnymi rodnikami.
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Higiena i pielęgnacja dłoni
Mydła do rąk  |  Kremy do rąk

MYDŁA W OPAKOWANIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH – refill 500 ml, kanister 5000 ml

KREMY DO RĄK From Plants With Love – dozownik 190 ml

Kremowe mydło
ALOES & OLIWKA
probiotic formula

WOL7883
Pojemność: 5000 ml
Ilość szt. w op.: -
Ilość szt. na palecie: 72

Kremowe mydło
LAWENDA & JEDWAB
probiotic formula

WOL7884
Pojemność: 5000 ml
Ilość szt. w op.: -
Ilość szt. na palecie: 72

Mydło o właściwościach 
antybakteryjnych 
ORIGINAL

WOL8134
Pojemność: 5000 ml
Ilość szt. w op.: -
Ilość szt. na palecie: 72

Mydło o właściwościach 
antybakteryjnych LIME

WOL8135
Pojemność: 5000 ml
Ilość szt. w op.: -
Ilość szt. na palecie: 72

Kremowe mydło
LAWENDA & JEDWAB
probiotic formula

WOL7856
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

Kremowe mydło
MANGO & BAZYLIA
probiotic formula

WOL7857
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

Krem do rąk
AWOKADO & MASŁO SHEA 

WOL7536
Pojemność: 190 ml
Ilość szt. w op.: 15
Ilość szt. na palecie: 3000

Krem do rąk
ŻURAWINA & MASŁO SHEA 

WOL7537
Pojemność: 190 ml
Ilość szt. w op.: 15
Ilość szt. na palecie: 3000

Kremowe mydło 
WIŚNIA & WANILIA
probiotic formula

WOL7843
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

Kremowe mydło
MAGNOLIA & LOTOS
probiotic formula

WOL7853
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

Mydło o właściwościach 
antybakteryjnych ORIGINAL

WOL8132
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

Mydło o właściwościach 
antybakteryjnych LIME

WOL8133
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

Kremowe mydło
MLEKO & MIÓD
probiotic formula

WOL7855
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

Transparentne mydło
WIŚNIA

WOL8142
Pojemność: 5000 ml
Ilość szt. w op.: -
Ilość szt. na palecie: 72

Transparentne mydło
BRZOSKWINIA

WOL8143
Pojemność: 5000 ml
Ilość szt. w op.: -
Ilość szt. na palecie: 72

Transparentne mydło
MIGDAŁ

WOL8144
Pojemność: 5000 ml
Ilość szt. w op.: -
Ilość szt. na palecie: 72

Kremowe mydło
MONOI & JOJOBA*
probiotic formula

WOL7842
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

Kremowe mydło
ALOES & OLIWKA
probiotic formula

WOL7854
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 840

*do wyczerpania zapasu

MASŁO SHEA doskonale regeneruje i odżywia skórę, 
skutecznie zabezpieczając ją przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi takimi jak: chłód, 
słońce, wiatr czy detergenty. Dodatkowo posiada 
właściwości łagodzące podrażnienia, dzięki czemu 
sprzyja szybszemu regenerowaniu się naskórka.  
Jest bogatym źródłem witamin A i E, które 
odpowiadają m. in. za opóźnianie procesów starzenia 
się skóry i jej ochronę przed wolnymi rodnikami.
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KREMOWE
  
• 93-94% składników pochodzenia naturalnego
• głównie wegańskie formuły* 
• wzbogacone probiotykami naturalnego 
  pochodzenia i proteinami pszenicy
• z dodatkiem gliceryny pochodzenia roślinnego 

Dostępne opakowania: dozownik 500 ml, 
opakowanie uzupełniające 500 ml i 5000 ml

* z wyjątkiem wariantów Mleko & Miód, Lawenda & Jedwab

Z CZYNNIKIEM ANTYBAKTERYJNYM
 
• 93% składników pochodzenia naturalnego
• wegańskie formuły
• wzbogacone olejkiem z drzewa herbacianego,
  który stanowi naturalny czynnik antybakteryjny
• z dodatkiem gliceryny pochodzenia roślinnego

Dostępne opakowania: dozownik 500 ml,
opakowanie uzupełniające 500 ml i 5000 ml
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* technologia opatentowana przez SENSIENT FRAGRANCES, S.A.U. TECHNOLOGIES, 
łączy w sobie różne mechanizmy kontrolowania przykrych zapachów (kontrola 
chemiczna, fizyczna, mikrobiologiczna)

KUCHENNE
• 93% składników pochodzenia naturalnego
• wegańskie formuły
• skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów (ryba, czosnek,   
  cebula) pozostających na dłoniach po pracach kuchennych, dzięki  
  technologii Active Odour Control Fragrance*
• wzbogacone olejkiem z drzewa herbacianego, który stanowi  
  naturalny czynnik antybakteryjny
• z dodatkiem gliceryny pochodzenia roślinnego 

Dostępne opakowania: dozownik 500 ml

HIPOALERGICZNE
  
• 92% składników pochodzenia naturalnego
• wegańskie formuły
• wzbogacone kompleksem kwasu hialuronowego, pantenolu, 
  ekstraktu z drożdży i kiełków pszenicy
• zwiększona dawka gliceryny pochodzenia roślinnego
• odpowiednie dla wrażliwej, skłonnej do alergii skóry
• transparentne formuły pozbawione najpopularniejszych alergenów 
  (zapach, kolor)

Dostępne opakowania: dozownik 500 ml, 
opakowanie uzupełniające 500 ml

 

          

 

          

 

          
 

          

 

          
 

          



Katalog produktów

Mycie i kąpiel
W tej kategorii marka ON LINE proponuje szereg rozwiązań  
dla każdego. Kompleksowa oferta produktów do higieny ciała  
w kąpieli i pod prysznicem. 

Modne składniki aktywne, ujmujące kompozycje zapachowe, 
różnorodne formuły, wysoka zawartość składników pochodzenia 
naturalnego. Kremowe żele i płyny do kąpieli dla całej rodziny, 
olejkowe żele z dodatkiem egzotycznych olejków, produkty 
wielofunkcyjne dla mężczyzn oraz aromatyczne sole. 

Prysznic i kąpiel z produktami ON LINE to nie tylko czystość  
ale także pielęgnacyjny rytuał.
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SOLE DO KĄPIELI – 800 g

8

Sól do kąpieli 
MORSKA
algi, sól morska

WOL6779
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

Sól do kąpieli 
LAWENDOWA
lawenda, sól morska

WOL6783
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

Sól do kąpieli 
MLEKO I MIÓD
mleko & miód, sól morska

WOL6781
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

Sól do kąpieli 
SOSNOWA
ekstrakt z igliwia, sól morska

WOL6780
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

Sól do kąpieli 
RÓŻANA
dzika róża, sól morska

WOL6782
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

NOWOŚĆ

Sól do kąpieli 
CYNAMONOWA
cynamon

WOL8126
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792



Mycie i kąpiel
Sole do stóp  |  Sole do kąpieli  |  Pieniące sole do kąpieli  

SOLE DO KĄPIELI – 600 g

PIENIĄCE SOLE DO KĄPIELI Senses – 480 g

SOLE DO KĄPIELI FRUITY SHOT – 800 g

PIENIĄCE SOLE DO KĄPIELI – 1200 g

SOLE DO STÓP – 800 g

9

Pieniąca sól do kąpieli
FIG & CITRUS
z ekstraktem z fig

WOL8026
Pojemność: 1200 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 504

Sól do kąpieli 
DIAMOND
owocowo-piżmowa

WOL8080
Pojemność: 600 g
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Sól do kąpieli 
SPICY & FRUITY GREEN
pikantnie-owocowa

WOL8083
Pojemność: 600 g
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Sól do kąpieli 
SAPPHIRE
kwiatowo-drzewna

WOL8082
Pojemność: 600 g
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Sól do kąpieli 
FRUITY & SWEET PINK
owocowo-słodka

WOL8085
Pojemność: 600 g
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Sól do kąpieli 
AMETHYST
korzenno-owocowa

WOL8081
Pojemność: 600 g
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Sól do kąpieli 
SWEET & MUSKY BLUE
słodko-piżmowa

WOL8084
Pojemność: 600 g
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 784

Pieniąca sól do kąpieli z magnezem
TAHITIAN MORNINGS
monoi, macadamia, perła

WOL6892
Pojemność: 480 g
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Pieniąca sól do kąpieli z magnezem
BRASILIAN VIBES
babassu, orzech brazylijski, 
guarana
WOL6893
Pojemność: 480 g
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Pieniąca sól do kąpieli z magnezem 
JAPANESE SECRET
tsubaki, jojoba, wiśnia

WOL6894
Pojemność: 480 g
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Pieniąca sól do kąpieli z magnezem
MOROCCAN GOLD
argan, marula, figa

WOL6895
Pojemność: 480 g
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Sól do stóp
ZIOŁOWA
ziołowe olejki eteryczne, wit. E

WOL6778
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

Sól do stóp
EUKALIPTUSOWA
eukaliptus, limonka, wit. E

WOL6777
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

NOWOŚĆ
Sól do stóp
DLA SPORTOWCÓW
magnez, rozmaryn, ginkgo biloba

WOL8148
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

Pieniąca sól do kąpieli
NECTARINE & JASMINE
z ekstraktem z awokado

WOL8027
Pojemność: 1200 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 504

Pieniąca sól do kąpieli
ARGAN & VANILLA
z olejem arganowym

WOL8028
Pojemność: 1200 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 504

Sól do kąpieli FRUITY SHOT
GRUSZKA

WOL8024
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

Sól do kąpieli FRUITY SHOT 
MANGO

WOL8025
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792

Sól do kąpieli FRUITY SHOT
ARBUZ

WOL8023
Pojemność: 800 g
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 792
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  • tradycyjna receptura na bazie
    gruboziarnistej soli kamiennej
    z dodatkiem magnezu
  • 100% wegańska formuła
  • bez sztucznych barwników
  • wzbogacona ekstraktem
    z rozmarynu i ginkgo biloba
  • wydajna pojemność, słoik 800 g
  • odprężenie dla zmęczonych stóp

Poznaj szeroką gamę funkcjonalności i gramatur, jakie marka 
ON LINE proponuje w tej cieszącej się niesłabnącym 
zainteresowaniem konsumentów kategorii produktowej.

  • sól kamienna pochodząca z naturalnych złóż
  • wzbogacone dodatkiem soli morskiej 
    z Morza Martwego
  • klasyczne, lubiane przez konsumentów
    składniki aktywne i zapachy
  • wydajna pojemność, słoik 800 g
  • przebadane dermatologicznie

  • sól kamienna pochodząca z naturalnych złóż
  • wzbogacone olejkami eterycznymi o działaniu 
    antyseptycznym i odświeżającym
  • wspomaga wygładzanie zrogowaceń skóry
  • odświeża
  • wydajna pojemność, słoik 800 g
  • przebadane dermatologicznie

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

  • sól kamienna pochodząca
    z naturalnych złóż
  • niepowtarzalna nuta zapachowa
    łącząca aromaty korzennych
    przypraw, piżma, słodkich
    kwiatów i wanilii
  • wydajna pojemność, słoik 800 g
  • pielęgnuje i odpręża skórę 



  • sól kamienna pochodząca z naturalnych złóż
  • innowacyjna formuła,
    która w kontakcie 
    z wodą wytwarza aksamitną pianę
  • wzbogacone o ekstrakty z owoców
    lub organiczny olej arganowy
    naturalnego pochodzenia
  • przebadane dermatologicznie
  • duże opakowanie, słoik 1200 g

  • sól kamienna pochodząca z naturalnych złóż
  • innowacyjna formuła, która w kontakcie
    z wodą wytwarza aksamitną pianę
  • wzbogacone kompleksem naturalnych
    olejków
  • z dodatkiem magnezu
  • egzotyczne składniki aktywne i zapachy,  
    przywodzące na myśl najdalsze zakątki 
    świata
  • eleganckie opakowanie, słoik 480 g

  • sól kamienna pochodząca z naturalnych złóż
  • limitowana edycja 
  • elegancki design, dzięki któremu linia  
    doskonale nadaje się na niezobowiązujący 
    prezent
  • perfumeryjne, wysublimowane 
    i wyjątkowo intensywne kompozycje 
    zapachowe
  • opakowanie, słoik 600 g

  • sól kamienna pochodząca z naturalnych złóż
  • rozszerzenie linii Fruity Shot - sole tworzą
    zestaw z żelami pod prysznic 
  • soczyście owocowe zapachy
  • wydajna pojemność, słoik 800 g

11



ŻELE POD PRYSZNIC Senses – 500 ml

Mycie i kąpiel
Sole do kąpieli | Płyny do kąpieli | Żele 2w1

KREMOWE ŻELE 2w1 – 980 ml

Mycie i kąpiel
Żele pod prysznic | Płyny do kąpieli | Płyny do higieny intymnej | Męskie żele pod prysznic

PŁYNY DO HIGIENY INTYMNEJ – dozownik 400 ml

12

KREMOWE PŁYNY DO KĄPIELI – 980 ml

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kremowy płyn do kąpieli
VERY RASPBERRY
malina & alantoina

WOL7435
Pojemność: 980 ml
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 600

Kremowy płyn do kąpieli
PURE MANGO
mango & alantoina

WOL7436
Pojemność: 980 ml
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 600

Kremowy płyn do kąpieli
WATER LOTUS
lotos & alantoina

WOL7439
Pojemność: 980 ml
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 600

Olejkowy żel pod prysznic
BRASILIAN VIBES
babassu, orzech brazylijski, 
guarana
WOL6875
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 960

Olejkowy żel pod prysznic
MOROCCAN GOLD
argan, marula, figa

WOL6877
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 960

Kremowy żel 
prysznic & kąpiel 2w1
DAILY CARE
mleko & miód

WOL7432
Pojemność: 980 ml
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 600

Kremowy żel 
prysznic & kąpiel 2w1
OUT OF SEA
sól morska & woda termalna

WOL7431
Pojemność: 980 ml
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 600

Kremowy żel 
prysznic & kąpiel 2w1
FRESHNESS
aloes & limonka

WOL7433
Pojemność: 980 ml
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 600

Olejkowy żel pod prysznic
JAPANESE SECRET
tsubaki, jojoba, wiśnia

WOL6876
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 960

Olejkowy żel pod prysznic
TAHITIAN MORNINGS
monoi, macadamia, perła

WOL6874
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 960

MĘSKIE ŻELE POD PRYSZNIC – 410 ml

Żel pod prysznic 3w1 
LIGHT AZURE ALOES 
ciało, włosy, twarz

WOL8092
Pojemność: 410 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1320

Żel pod prysznic 3w1 
SPICY ORANGE GUARANA 
ciało, włosy, twarz 

WOL8090
Pojemność: 410 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1320

Żel pod prysznic 3w1 
DEEP BLUE SÓL MORSKA 
ciało, włosy, twarz

WOL8091
Pojemność: 410 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1320

Żel pod prysznic 3w1 
FRESH LIME LIMONKA 
ciało, włosy, twarz

WOL8093
Pojemność: 410 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1320

Płyn do higieny intymnej
COMFORT
szałwia, kwas mlekowy, 
d-pantenol
WOL8123
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 14
Ilość szt. na palecie: 924

Płyn do higieny intymnej
DELICATE 
nagietek, kwas mlekowy, 
d-pantenol
WOL8125
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 14
Ilość szt. na palecie: 924

Płyn do higieny intymnej
BALANCE
rumianek, kwas mlekowy, 
d-pantenol
WOL8124
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 14
Ilość szt. na palecie: 924
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Mycie i kąpiel
Żele pod prysznic  

ŻELE POD PRYSZNIC FRUITY SHOT – 400 ml

KREMOWE ŻELE POD PRYSZNIC – 400 ml

DESEROWE ŻELE POD PRYSZNIC – 400 ml

Żel pod prysznic FRUITY SHOT
ARBUZ

WOL7888
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1296

Żel pod prysznic FRUITY SHOT
MANGO

WOL7889
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1296

Żel pod prysznic FRUITY SHOT
GRUSZKA

WOL7887
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1296

Deserowy żel pod prysznic
CLASSY DONUT*

WOL7879
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1296

Deserowy żel pod prysznic
TOFFEE PRALINE*

WOL7880
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1296

Deserowy żel pod prysznic
COTTON CANDY*

WOL7881
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1296

Kremowy żel pod prysznic
PINK FREESIA

WOL7890
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Kremowy żel pod prysznic
AQUATIC BLOSSOM

WOL7891
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Kremowy żel pod prysznic
VANILLA & HONEY

WOL7892
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

*do wyczerpania zapasu

*do wyczerpania zapasu *do wyczerpania zapasu

• aksamitne, kremowe formuły
• intensywne nuty zapachowe
  z 3 różnych grup zapachowych   
  (kwiatowa, świeża, słodka) tak aby trafić w gusta
  jak najszerszej grupy konsumentów
• produkty wegańskie

• modny koncept marketingowy 
  nawiązujący do trendu SKIN FOOD
• soczyście owocowe zapachy
• intensywne kolory

• unikalny koncept marketingowy 
  nawiązujący do popularnych i lubianych deserów
• bez sztucznych barwników
• odpowiednie dla skóry wrażliwej
• nawilżanie skóry, potwierdzone 
  badaniami aplikacyjnymi
• przebadane dermatologicznie

93%
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• nawilżające, wielofunkcyjne żele 3w1 
   przeznaczone do mycia ciała, włosów i twarzy
• dla dzieci powyżej 1 roku życia
• 94% składników pochodzenia naturalnego
• odpowiednie dla wrażliwej skóry
• testowane dermatologicznie
• ułatwiają rozczesywanie włosów po kąpieli
• nie szczypią w oczy
• przyciągające uwagę dzieci opakowania

• odżywki w sprayu
   dla dzieci powyżej 3 roku życia
• 94% składników pochodzenia naturalnego
• odpowiednie dla wrażliwej skóry
• testowane dermatologicznie
• pielęgnacja bez spłukiwania,
   wystarczy rozpylić na włosach
• łatwe rozczesywanie i mniej elektryzowania
• gładkie i błyszczące włosy
• licencje, które sprzedają

NOWOŚĆ

• nawilżające, wielofunkcyjne żele 3w1 
   przeznaczone do mycia ciała, włosów i twarzy
• dla dzieci od 1go dnia życia
• do 97% składników pochodzenia naturalnego
• odpowiednie dla wrażliwej skóry
• testowane dermatologicznie
• nie szczypią w oczy
• pH neutralne dla skóry
• receptury bez SLES, SLS
• delikatny skład, nawilżająca gliceryna
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• energetyczne, wielofunkcyjne produkty 
   dla dzieci powyżej 3 roku życia
• 93% składników pochodzenia naturalnego
• testowane dermatologicznie
• kompleksowa oferta do mycia ciała i włosów, 
   pod prysznicem i w kąpieli
• innowacyjna formuła myjącej galaretki do kąpieli
• soczyście owocowe zapachy i kolory

    • nawilżające, wielofunkcyjne żele 3w1 
        przeznaczone do mycia włosów i ciała, 
        pod prysznicem i w kąpieli
    • dla dzieci powyżej 1 roku życia
    • 94% składników pochodzenia naturalnego
    • odpowiednie dla skóry wrażliwej
    • testowane dermatologicznie
    • ułatwiają rozczesywanie włosów po kąpieli
    • nie szczypią w oczy
    • licencje, które sprzedają
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Katalog produktów

Dla dzieci
Pozostająca w nieustannym rozwoju gama kosmetyków 
dziecięcych ON LINE zapewnia nie tylko przyjemną higienę 
dla delikatnej skóry najmłodszych, ale też chwile 
pełne beztroski i świetnej zabawy!

Kosmetyki w tej kategorii odpowiednie są dla maluchów 
3+, 1+, a teraz również 0+! Przebadane dermatologicznie 
formuły odpowiadają na najważniejsze potrzeby wymagającej, 
dziecięcej skóry i kuszą swoimi smakowitymi zapachami. 
Minimum 93% składników pochodzenia naturalnego.
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Disney – ŻELE 3w1 – 400 ml, SPRAYE – 200 ml

Żel 3w1
MINNIE różowy pudding
ciało, włosy, kąpiel

WOL7262
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Spray 
ułatwiający rozczesywanie
PRINCESS muffinka

WOL7886 
Pojemność: 200 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 2352

Spray  
ułatwiający rozczesywanie
FROZEN jagoda

WOL7885 
Pojemność: 200 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 2352

Żel 3w1
FROZEN leśna jagoda
ciało, włosy, kąpiel

WOL7260
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Żel 3w1
PRINCESS słodka muffinka
ciało, włosy, kąpiel

WOL7261
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Żel 3w1
CARS soczysta żurawina
ciało, włosy, kąpiel

WOL7263
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Żel 3w1
SPIDER-MAN dojrzałe jabłko
ciało, włosy, kąpiel

WOL7264
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260



Dla dzieci
Disney  |  Le Petit Baby  |  Le Petit  |  Kids Time

Le Petit Baby – ŻELE 3w1 – 350  ml

Kids Time – ŻELE I PŁYNY 2w1, MYDŁA, GALARETKI DO KĄPIELI

Le Petit – ŻELE 3w1 – 350 mlwww.lepetit.forte-sweden.com

17

NOWOŚĆ

LE PETIT żel 3w1 
LANDRYNKOWY
twarz, włosy, ciało

WOL7341
Pojemność: 350 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1632

LE PETIT żel 3w1 
BISZKOPTOWY
twarz, włosy, ciało

WOL7339
Pojemność: 350 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1632

LE PETIT żel 3w1 
PIANKOWY
twarz, włosy, ciało

WOL7340
Pojemność: 350 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1632

LE PETIT żel 3w1 
ŚMIETANKOWY
twarz, włosy, ciało

WOL7343
Pojemność: 350 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1632

LE PETIT żel 3w1 
CZEKOLADOWY
twarz, włosy, ciało

WOL7344
Pojemność: 350 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1632

LE PETIT żel 3w1 
ŻELKOWY
twarz, włosy, ciało

WOL7365
Pojemność: 350 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1632

Mydło do rąk KIDS TIME
GRUSZKA

WOL7593
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 924

Mydło do rąk KIDS TIME
ARBUZ

WOL7594
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 924

Żel i szampon 2w1 KIDS TIME
GRUSZKA

WOL7595
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1152

Żel i szampon 2w1 KIDS TIME
ARBUZ

WOL7596
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1152

Płyn 2w1 pod prysznic 
i do kąpieli KIDS TIME
GRUSZKA

WOL7597
Pojemność: 980 ml
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 600

Płyn 2w1 pod prysznic 
i do kąpieli KIDS TIME
ARBUZ

WOL7598
Pojemność: 980 ml
Ilość szt. w op.: 6
Ilość szt. na palecie: 600

Galaretka do kąpieli KIDS TIME
GRUSZKA*

WOL7599
Pojemność: 230 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1920

Galaretka do kąpieli KIDS TIME
ARBUZ*

WOL7600
Pojemność: 230 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1920

*do wyczerpania zapasu

*do wyczerpania zapasu

LE PETIT BABY żel 3w1 
OCHRONNY
twarz, włosy, ciało

WOL8119
Pojemność: 350 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1632

LE PETIT BABY żel 3w1 
ŁAGODNY
twarz, włosy, ciało

WOL8118
Pojemność: 350 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1632
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Katalog produktów

Pielęgnacja
włosów
ON LINE to specjaliści od mycia, teraz także mycia włosów. 
Do nowej kategorii przenieśliśmy całe nasze know-how 
dotyczące mycia i pielęgnacji. Stworzyliśmy produkty,  
które ułatwią konsumentom codzienną pielęgnację włosów  
i pozwolą cieszyć się ich naturalnym blaskiem. 
Nasze receptury to starannie dobrane kompozycje składników 
pochodzenia naturalnego, które stanowią min. 92% formuł. 
Brak składników pochodzenia zwierzęcego, produkty 
mogą być używane przez wegan. Zioła i ekstrakty roślinne 
w nich zawarte pomagają rozwiązywać najpopularniejsze 
problemy związane z włosami takie jak suchość, nadmierne 
przetłuszczanie, brak objętości czy łupież.
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*próbka badana w
 stężeniu 80%

**20 osób badanych (kobiety i m
ężczyźni) używ

ało produktu przez 4 tygodnie
Pielęgnacja włosów

Szampony  |  Odżywki  |  Odżywki w sprayu

SZAMPONY From Plants With Love – 500 ml

ODŻYWKI From Plants With Love – 400 ml

ODŻYWKI BEZ SPŁUKIWANIA From Plants With Love – atomizer 200 ml

SZAMPONY MĘSKIE – 400 ml

PRZECIWŁUPIEŻOWY SZAMPON DLA MĘŻCZYZN -  PURE

Szampon
ALOES & ZIELONA HERBATA 
do włosów suchych

WOL7519
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1152

Odżywka
ALOES & ZIELONA HERBATA 
do włosów suchych

WOL7521
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Odżywka w sprayu, bez spłukiwania
ALOES & ZIELONA HERBATA 
do włosów suchych

WOL7523
Pojemność: 200 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 2352

Szampon
ARNIKA 
& ZIELONA HERBATA 
do włosów cienkich
WOL7518
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1152

Odżywka
ARNIKA & ZIELONA HERBATA
do włosów cienkich

WOL7520
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 10
Ilość szt. na palecie: 1260

Odżywka w sprayu, bez spłukiwania
ARNIKA & ZIELONA HERBATA
do włosów cienkich 

WOL7522
Pojemność: 200 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 2352

Szampon dla mężczyzn
FORCE* ŻEŃ-SZEŃ
do włosów bez objętości

WOL7539
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1320

*do wyczerpania zapasu

Szampon dla mężczyzn
PURE* DZIEGIEĆ
przeciwłupieżowy

WOL7540
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1320

*do wyczerpania zapasu

Przeciwłupieżowa moc szamponu ON LINE PURE dla mężczyzn 
to doskonale zbalansowana formuła oparta na działaniu naturalnych składników:
    • dziegieć
    • olejek z drzewa herbacianego
    • ekstrakt z kasztanowca

Skuteczność produktu została potwierdzona w badaniach aplikacyjnych**.
Po 4 tygodniach używania produktu uczestnicy badania stwierdzili, że szampon:
    • skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy
    • wykazuje właściwości kojące i łagodzi podrażnienia
    • nawilża włosy i skórę głowy

Działanie przeciwdrobnoustrojowe produktu oceniono na podstawie redukcji liczby 
zdolnych do życia drobnoustrojów po 4 minutach kontaktu z produktem*. 
Wyniki badania:
    • redukcja liczebności szczepu Staphylococcus aureus o 6,2 log
    • redukcja liczebności szczepu Candida albicans o 3,0 log
    • redukcja liczebności mieszaniny szczepów naturalnych wyizolowanych
      z powierzchni głowy probantów o 5,0 log

Szampon dla mężczyzn
BALANCE* CZARNA RZEPA
do włosów przetłuszczających się

WOL7538
Pojemność: 400 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1320

*do wyczerpania zapasu
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Katalog produktów

Naturalna
pielęgnacja 
włosów
Marka Mrs. Potter ’s to odpowiedź na niesłabnące 
zainteresowanie konsumentów produktami pozostającymi 
w zgodzie z naturą. Potrójna moc natury zamknięta 
w recepturach Mrs. Potter ’s. 
• 50 lat tradycji w naturalnej pielęgnacji włosów
• min. 94% składników pochodzenia naturalnego
• produkty wegańskie, nie zawierają składników pochodzenia 
zwierzęcego
• receptury bez SLES, SLS, silikonów, olejów mineralnych 
i sztucznych barwników
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Naturalna pielęgnacja włosów
Szampony  |  Odżywki  |  Maski

ODŻYWKI – dozownik 390 ml

MASKI – 230 ml

SZAMPONY – 390 ml

ŁAGODNE OCZYSZCZANIE 
BEZ SLES i SLS

www.mrspotters.pl

mrs_potters.poland

POTRÓJNA MOC ZIAREN I ZBÓŻ
Włosy zniszczone.
Naturalna moc pszenicy, owsa i lnu.

POTRÓJNA MOC ZIÓŁ
Włosy suche.
Naturalna moc aloesu, rokitnika  
i pokrzywy.

POTRÓJNA MOC POLNYCH KWIATÓW
Włosy farbowane.
Naturalna moc hibiskusa, dzikiej malwy  
i fiołka polnego.

POTRÓJNA MOC KORZENI
Włosy osłabione, bez objętości. 
Naturalna moc żeń-szenia, czarnej rzepy  
i rożeńca górskiego.

POTRÓJNA MOC DRZEW
Nawilżający szampon przeciwłupieżowy. 
Naturalna moc dziegcia,  
drzewa herbacianego i kasztanowca.

Odżywka TRIPLE GRAIN
POTRÓJNA MOC ZIAREN
do włosów zniszczonych

WMP7010
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440

Odżywka TRIPLE HERB
POTRÓJNA MOC ZIÓŁ
do włosów suchych

WMP7011
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440

Odżywka TRIPLE ROOT
POTRÓJNA MOC KORZENI
do włosów cienkich

WMP7013
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440

Maska TRIPLE HERB
POTRÓJNA MOC ZIÓŁ*
do włosów suchych

WMP7015
Pojemność: 230 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1920

Maska TRIPLE GRAIN
POTRÓJNA MOC ZIAREN*
do włosów zniszczonych

WMP7014
Pojemność: 230 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1920

Maska TRIPLE ROOT
POTRÓJNA MOC KORZENI*
do włosów cienkich

WMP7017
Pojemność: 230 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1920

*do wyczerpania zapasu

*do wyczerpania zapasu

*do wyczerpania zapasu

Szampon TRIPLE GRAIN
POTRÓJNA MOC ZIAREN
do włosów zniszczonych

WMP7006
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440

Szampon TRIPLE HERB
POTRÓJNA MOC ZIÓŁ
do włosów suchych

WMP7007
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440

Szampon TRIPLE WOOD
POTRÓJNA MOC DRZEW
przeciwłupieżowy

WMP7351
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440

Szampon TRIPLE ROOT
POTRÓJNA MOC KORZENI
do włosów cienkich

WMP7009
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440

Odżywka TRIPLE FLOWER
POTRÓJNA MOC KWIATÓW
do włosów farbowanych

WMP7012
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440

Maska TRIPLE FLOWER
POTRÓJNA MOC KWIATÓW*
do włosów farbowanych

WMP7016
Pojemność: 230 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1920

*do wyczerpania zapasu

Szampon TRIPLE FLOWER
POTRÓJNA MOC KWIATÓW
do włosów farbowanych

WMP7008
Pojemność: 390 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1440
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Formuła ROMANTIC PROFESSIONAL 
DLA WŁOSÓW ZNISZCZONYCH 

I MATOWYCH

+ KERATYNA 
+ OLEJ ARGANOWY 
+ MASŁO SHEA [balsam, maska]

Profesjonalna pielęgnacja włosów w domu. Wzmacnia 
i regeneruje włosy. Ułatwia rozczesywanie, zapobiega 
elektryzowaniu. Chroni przed łamaniem i uszkodzeniami. 

Udowodnione rezultaty*:
+ włosy zregenerowane
+ włosy miękkie i gładkie
+ włosy elastyczne i błyszczące

Formuła ROMANTIC PROFESSIONAL 
DLA WŁOSÓW FARBOWANYCH 

I POZBAWIONYCH BLASKU

+ PROTEINY MLECZNE
+ FILTR UV
+ MASŁO SHEA [balsam, maska]

Wzmacnia włosy i przeciwdziała blaknięciu ich koloru. Ułatwia 
rozczesywanie, zapobiega puszeniu się włosów. Chroni przed 
łamaniem i uszkodzeniami. Nie obciąża włosów, zwiększa 
ich podatność na układanie i ułatwia stylizację. Pozostawia 
przyjemny zapach. 

Udowodnione rezultaty*:
+ ochrona koloru
+ włosy miękkie i elastyczne
+ włosy intensywnie błyszczące
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PROFESJONALNA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
w Twoim domu

#zostańwdomu    #domowapielęgnacja    #homebeauty    #homehaircare

Rok 2020 zmienił podejście kobiet do zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w profesjonalnych gabinetach fryzjerskich 
czy kosmetycznych. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wymusiły na kobietach powrót do pielęgnacji wykonywanej 
samodzielnie, w domu.

ROMANTIC PROFESSIONAL TO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBĘ 
 profesjonalnej pielęgnacji włosów w domu.

Formuła ROMANTIC PROFESSIONAL 
DLA WŁOSÓW CIENKICH 

I POZBAWIONYCH OBJĘTOŚCI

+ ZIELONA GLINKA 
+ ZIELONA HERBATA

Wzmacnia i odświeża włosy, dodając im zauważalnej 
objętości. Ułatwia rozczesywanie, przywraca zdrowy wygląd. 
Chroni przed łamaniem i uszkodzeniami. Nie obciąża włosów, 
zwiększa ich podatność na układanie i ułatwia stylizację. 
Pozostawia przyjemny zapach. 

Udowodnione rezultaty*:
+ zwiększa objętość i świeżość
+ włosy wzmocnione u nasady
+ włosy miękkie, błyszczące i elastyczne

Formuła ROMANTIC PROFESSIONAL 
DLA WŁOSÓW SUCHYCH 

I ODWODNIONYCH

+ KWAS HIALURONOWY 
+ D-PANTENOL 
+ MASŁO SHEA [balsam, maska]

Wzmacnia i nawilża włosy. Ułatwia rozczesywanie, zapobiega 
puszeniu się włosów. Chroni przed łamaniem i uszkodzeniami. 
Nie obciąża włosów, zwiększa ich podatność na układanie,  
ułatwia stylizację. Pozostawia przyjemny zapach. 

Udowodnione rezultaty*:
+ włosy nawilżone
+ włosy miękkie i gładkie
+ włosy elastyczne i błyszczące

* Skuteczność potwierdzona badaniami aplikacyjnymi przy jednoczesnym stosowaniu szamponu i balsamu lub tylko maski z wybranej linii Romantic Professional.
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Katalog produktów

Profesjonalna
pielęgnacja 
włosów
Romantic Professional to produkty do profesjonalnej pielęgnacji 
włosów w domu. Przeznaczone dla kobiet odważnych, 
nie bojących się zmian, biorących sprawy w swoje ręce. 
Innowacyjność i pragnienie zmiany w świecie domowej 
pielęgnacji włosów pomogły nam stworzyć unikalną gamę 
kosmetyków, dzięki którym każda kobieta może stworzyć look 
„jak od fryzjera” w domowym zaciszu. 

Witaj w świecie profesjonalnej pielęgnacji.
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Profesjonalna pielęgnacja włosów
Szampony  |  Balsamy  |  Maski

MASKI – 500 ml

SZAMPONY – dozownik 850 ml

BALSAMY – dozownik 850 ml

PROFESJONALNA
PIELĘGNACJA

WŁOSÓW
w Twoim 

domu
Balsam REGENERACJA
WŁOSY SUCHE 
I MATOWE
olej arganowy, keratyna
WRO7650
Pojemność: 850 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 560

Balsam KOLOR
WŁOSY FARBOWANE
I POZBAWIONE BLASKU
proteiny mleka, filtr UV
WRO7651
Pojemność: 850 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 560

Balsam NAWILŻENIE
WŁOSY SUCHE
I ODWODNIONE
kwas hialuronowy, d-pantenol
WRO7653
Pojemność: 850 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 560

Balsam OBJĘTOŚĆ
WOSY CIENKIE
I POZBAWIONE OBJĘTOŚCI
zielona glinka, zielona herbata
WRO7652
Pojemność: 850 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 560

Maska REGENERACJA
WŁOSY SUCHE 
I MATOWE
olej arganowy, keratyna
WRO7643
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 792

Maska NAWILŻENIE
WŁOSY SUCHE
I ODWODNIONE
kwas hialuronowy, d-pantenol
WRO7645
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 792

Maska KOLOR
WŁOSY FARBOWANE
I POZBAWIONE BLASKU
proteiny mleka, filtr UV
WRO7644
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 792

Szampon KOLOR
WŁOSY FARBOWANE
I POZBAWIONE BLASKU
proteiny mleka, filtr UV
WRO7647
Pojemność: 850 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 560

Szampon REGENERACJA
WŁOSY SUCHE 
I MATOWE
olej arganowy, keratyna
WRO7646
Pojemność: 850 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 560

Szampon NAWILŻENIE
WŁOSY SUCHE
I ODWODNIONE
kwas hialuronowy, d-pantenol
WRO7649
Pojemność: 850 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 560

Szampon OBJĘTOŚĆ
WOSY CIENKIE
I POZBAWIONE OBJĘTOŚCI
zielona glinka, zielona herbata
WRO7648
Pojemność: 850 ml
Ilość szt. w op.: 8
Ilość szt. na palecie: 560
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DLA NIEMOWLĄT – 500 ml

PIELĘGNACJA TWARZY – 500 ml

Katalog produktów

Made
in France
Corine de Farme naturalna pielęgnacja wrażliwej skóry. 
Kosmetyki produkowane we Francji od 3 pokoleń. 

Nasze produkty to naturalne lub organiczne formuły  
z min. 95% składników pochodzenia naturalnego.  
Wybieramy surowce uzyskane w procesie naturalnej ekstrakcji. 
Dbamy o czyste piękno, eliminując wszystkie kontrowersyjne 
składniki. Inspirujemy się naturą. Minimalizujemy nasz wpływ  
na środowisko. Samodzielnie produkujemy butelki,  
minimalizując ślad węglowy pozostawiany przez firmy 
transportowe. W miarę możliwości wybieramy opakowania 
pochodzące z recyclingu.
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Oczyszczający płyn
MICELARNY

WCF6128
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 936

Odświeżający żel
MICELARNY

WCF6319
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 936

Delikatny żel myjący 2w1
NAGIETEK

WCF7665
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 9
Ilość szt. na palecie: 918

Extra-delikatny żel myjący 2w1
KWIAT MIGDAŁOWCA

WCF7704
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 9
Ilość szt. na palecie: 918



Corine de Farme ,
marka w 100% oddana naturze

 

 

PE Biodegradowalne 100% PET 
z recyklingu

do recyklingu

CHUSTECZK I

KOSMETYCZN E

TUBY BUTELKI PET BUTELKI PE

Lokalnie pozyskiwane
surowce.

www.corinedefarme.pl
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DLA DZIECIDLA NIEMOWLĄT BABY BIO

DLA DZIECIDLA DZIECI

Made in France
Pielęgnacja twarzy  |  Dla niemowląt  |  Dla niemowląt Baby BIO  |  Dla dzieci

Żel 2w1
SPIDER-MAN
ciało, włosy

WCF7697
Pojemność: 300 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 2016

Żel 2w1
FROZEN
ciało, włosy

WCF7691
Pojemność: 300 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 2016

Nabłyszczający szampon
FROZEN
ułatwia rozczesywanie

WCF7695
Pojemność: 300 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 2016

Ochronna oliwka
BABY BIO
ciało, włosy

WCF7937
Pojemność: 100 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 4860

Łagodny krem
BABY BIO
pod pieluszkę

WCF7939
Pojemność: 100 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 1680

Odżywcze mleczko
BABY BIO
ciało

WCF7941
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 9
Ilość szt. na palecie: 918

Micelarny żel
BABY BIO
ciało, włosy

WCF8095
Pojemność: 500 ml
Ilość szt. w op.: 9
Ilość szt. na palecie: 918

Spray do włosów
FROZEN
ułatwia rozczesywanie

WCF6565
Pojemność: 150 ml
Ilość szt. w op.: 12
Ilość szt. na palecie: 3192



Forte Sweden Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1, 62-090 Rogierówko

NIP 7791999310
REGON 631130100
KRS 0000062250
BDO 000064064

tel. +48 61 65 00 650
fax +48 61 65 00 658
info@forte-sweden.com

www.forte-sweden.com forte-sweden-sp-z-o-o

Zamówienia:
tel. +48 61 65 00 652
     +48 61 65 00 620
fax +48 61 65 00 658
zamowienia@forte-sweden.com


