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Dear customer
We are happy to welcome you on board! Since our joint aim is to make your voyage a most pleasant and comfortable experience
which you will remember and would like to experience again, we are delighted to offer you a great selection of most premium
and up-to-date products in our sky shop magazine.
On its pages you may find a nice gift, a product corresponding to your personal needs, popularity of which has been proven by
millions of purchases done by efficient travellers worldwide, or a novelty – result of continuous efforts of leading international
brands to meet last demands of most sophisticated clients – or a travel retail exclusive item giving your purchase exciting and
memorable uniqueness as you cannot buy it anywhere else.
Other valuable benefits you can enjoy while making purchase onboard from our sky shop range are considerable savings of
time and funds – you make your purchase while travelling at tax free value. Prices are quoted in Euro, payments are accepted
in four currencies – Ukrainian hryvnia (UAH), Euro (EUR), US dollar (USD), pound sterling (GBP) and following credit cards: VISA,
MASTERCARD. When paying with a credit card, the UAH equivalent will be withdrawn. Please note that we do not accept any coins
except 1 and 2 Euro. Do not forget to pick up payment document (receipt).
Efficient service and product consulting will gladly be provided by crew members on the offered range. All your questions
on the product and purchase will be attended. On the very rare occasion that your chosen product is not available due to limited
space on board crew members will offer you a fitting alternative. We assure you on our constant follow up and attention to
all your needs.
Feel free to contact us: dutyfree.kyiv@gmail.com

Шановний Клієнте
Ми раді вітати Вас на борту літака! Керуючись тим, що нашою спільною метою є створення найсприятливіших
умов для Вашої комфортної та приємної повітряної подорожі, згадуючи яку у Вас виникне бажання отримати
подібне задоволення знову і знову, ми пропонуємо Вам найкращий вибір преміальних та сучасних товарів
на сторінках нашого бортового журналу.
Ви зможете віднайти чудовий подарунок або товар, який відповідає Вашим власним потребам та популярність
якого підтверджена попитом самих досвідчених клієнтів в усьому світі, які постійно подорожують; або нові
продукти, що є результатом зусиль провідних всесвітньовідомих торгових марок, що можуть задовольнити
найсучасніші потреби найвибагливіших клієнтів – або ексклюзивні товари для подорожуючих, завдяки яким
Ваша покупка буде незабутньою та унікальною, тому що саме цю річ можливо придбати лише на борту літака.
Інші вагомі переваги для здійснення покупки на борту літака є: значна економія часу та коштів – подорожуючи на
борту літака, Ви здійснюєте покупку за ціною, що виключає сплату частини податків. Ціни, вказані у бортовому
журналі,– в Євро, оплата приймається у чотирьох валютах – українська гривня, Євро (EUR), долар США (USD),
Англійский фунт (GBP), або за безготівковими розрахунковими банківськими картками: VISA, MASTERCARD.
При оплаті кредитною карткою, з картки буде знято еквівалент у гривні. Будь ласка, зверніть увагу, що ми
не приймаємо до розрахунку іноземні монети, окрiм монет номiналом 1 та 2 євро. Не забудьте забрати
розрахунковий документ (чек).
Ви отримаєте бездоганне обслуговування та консультацію щодо товарів, які будуть надані членами екіпажу
на запропонований асортимент. Всі Ваші питання не залишаться поза увагою. У поодиноких випадках
відсутності товару у зв’язку з обмеженням місця в літаку, члени екіпажу запропонують Вам гідну заміну.
Запевнюємо Вас у нашій постійній увазі до Ваших потреб.
Будь ласка, звертайтеся: dutyfree.kyiv@gmail.com
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1/ Guerlain. Mon Guerlain Bloom of Rose
EdT Spray 50 ml /мл
Mon Guerlain is a tribute to today’s femininity.
A strong, free and sensual femininity, inspired by
Angelina Jolie. With the Eau de Toilette Bloom of Rose,
Mon Guerlain continues to explore the different facets
of femininity, fulfillment and invites women to live
each moment to the fullest. This floral Eau de Toilette
is created like a bouquet: the signature floral notes of
Mon Guerlain – Sambac jasmine and Carla lavender –
are combined with neroli and rose to form a radiant
and lively fragrance.
Mon Guerlain – це данина сьогоднішній жіночності.
Сильної, вільної і чуттєвої жіночності, натхненної
Анджеліною Джолі. З появою туалетної води Bloom
of Rose, Mon Guerlain продовжує досліджувати різні
грані жіночності, задоволення і пропонує жінкам
проживати кожну хвилину на повну. Ця квіткова
туалетна вода створена як класичний квітковий
букет Mon Guerlain, побудований на поєднанні
жасмину самбак і лаванди з додаванням неролі і
троянди, що утворюють сяючий і живий аромат.

€ 70.00

1

4

NEW

1287583

1267794

2/ Versace. Versace pour femme Dylan Blue
EdP Spray 30 ml /мл

3/ Versace. Bright Crystal Duo
Coffret

Versace pour femme Dylan Blue is a tribute to femininity,
elegant and sensual at the same time. Discover this new
ultra-elegant perfume by Versace.

Set cont.:
Bright Crystal EdT 30 ml
+ Bright Crystal Absolu EdP 30 ml.

Жіночий парфум Versace pour femme Dylan Blue від
Versace – це втілення жіночності, елегантності
і чуттєвості одночасно. Відкрийте для себе цей
новий ультра-елегантний аромат від Versace.

Вміст набору:
Туалетна вода Bright Crystal 30 мл.
+ парфумована вода Bright Crystal Absolu 30 мл.

€ 50.00

€ 62.00
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1/ Giorgio Armani. Sì Passione
EdP Spray 50 ml /мл

1

Sì Passione by Giorgio Armani, is a heart-beating vision
of modern femininity. Sì Passione brings a captivating
sensual floral juice in which warm base notes get faceted
with fresh and floral accords. Arousing passionately the
senses, it is the expression of absolute femininity.
Sì Passione by Giorgio Armani, це бачення сучасної
жіночності, що змушує серце битися. Sì Passione
передає захоплюючу чуттєвість соковитих ароматів
квітів, в яких основні теплі ноти ограновані свіжими
квітковими акордами. Цей аромат, що пробуджує
пристрасть і почуття, є втіленням абсолютної
жіночності.

€ 77.00
1064204

2/ Giorgio Armani. Woman Miniature
Coffret
Set cont.:
Armani Code EdP 3 ml
+ Acqua di Gioia EdP 5 ml
+ Acqua di Giò EdT 5 ml
+ Sì EdP 5 ml
+ Armani Mania EdP 4 ml.

2

Набір включає:
Парфумована вода Armani Code 3 мл.
+ парфумована вода Acqua di Gioia 5 мл.
+ туалетна вода Acqua di Giò 5 мл.
+ парфумована вода Sì 5 мл.
+ парфумована вода Armani Mania 4 мл.

€ 50.00
455529

3/ Giorgio Armani. Acqua di Giò pour Homme
Set
Freshness and vitality. The best-seller aquatic fragrance
for men by Giorgio Armani. A fragrance born from the
sea, the sun and the breeze of a Mediterranean island.
Aromatic and woody, Aqua di Giò is a contemporary
expression of masculinity. Set cont.: EdT 100 ml
+ Deo Stick 75 ml.

3

Свіжість і бадьорість. Бестселер акватичних ароматів
для чоловіків від Giorgio Armani. Аромат, народжений
морем, сонцем і бризом середземноморського
острова. Ароматний і деревний Aqua Di Giò – це
сучаснй вираз мужності. Склад набору: Туалетна
вода 100 мл + Антиперспірант 75 мл.

€ 77.00

1209133
4

4/ Emporio Armani. Diamonds She
EdP Spray 30 ml /мл
Like a diamond, Emporio Armani Diamonds for her
is a multifaceted fragrance: fruity, floral and woody.
The ultimate symbol of luxury and extravagance
for a self-confident and audacious woman.
Жіночий аромат Emporio Armani Diamonds –
це багатогранне поєднання ароматів фруктів,
квітів та дерева. Абсолютний символ розкоші
й екстравагантності для впевненої у собі та
сміливої жінки.

€ 30.00
Woody/Деревинний

Fresh/Свіжий

Floral/Квітковий

Fruity/Фруктовий

Oriental/Cхідний
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1204148

1204316

1/ Carolina Herrera. Good Girl
EdP Spray 50 ml /мл

2/ Paco Rabanne. 1 Million Privé
EdP Spray 100 ml /мл

Reveal your good side through the luminous facet
of tuberose and the best quality Sambac Jasmine.
Dare your bad side through addictive notes of roasted
Tonka beans and Cocoa. It’s so good to be bad!

1 Million Privé Eau de Parfum opens a new
chapter. More intimate and insolently powerful,
its woody oriental trail is the reflection of a
serial seducer more elusive than ever.

Розкрийте свою світлу сторону завдяки
яскравій грані туберози і жасмину самбак
найвищої якості. Відкрий свою темну сторону
через захоплюючі ноти смажених бобів
тонка і какао. Як добре бути поганою!

Парфумована вода 1 Million Privé відкриває
новий вимір. Відверта та нахабно потужна
нота східного дерева є відображенням
досвідченого спокусника, що зараз став ще
більш невловимим, ніж будь-коли.

€ 75.00

€ 82.00

1

8

2
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3/ Yves Saint Laurent. Y
EdT Spray 60 ml /мл
Y, the new fragrance for men from Yves Saint Laurent.
The scent of freedom to dream, dare & live to be
accomplished. The Eau de Toilette represents the
dual personality of those men: clear and bright on
the top notes while strong and sensual on the heart
and base notes.

3

Новий чоловічий аромат від Yves Saint Laurent.
Аромат свободи, що надихає мріяти, бути сміливим
і втілювати мрії у життя! Ця туалетна вода передає
суперечливу особистість чоловіків: прямолінійна
та яскрава на верхніх нотах аромату, сильна та
чуттєва на середніх і нижніх.

€ 57.00
1194747

NEW

4/ Yves Saint Laurent. Black Opium
Set
Black Opium is a unique addictive oriental gourmand
floral where the electrifying energy of black coffee
meets the assertive femininity of white flowers in a
vibrant and sensual contrast of light and dark.
Eau de Parfum 50 ml + Body Lotion 50 ml.
Yves Saint Laurent представляє новий пристрасний
жіночий аромат Black Opium. Black Opium – це
унікальний захоплюючий східний квітковий аромат
для гурманів, де пронизлива енергія чорної кави
поєднується з напористою жіночністю білих квітів
в яскравому і чуттєвому контрасті світла і темряви.
Парфумована вода 50 мл + Лосьйон для догляду
за тілом 50 мл.

4

€ 74.00

NEW
1223311

5

5/ Lancôme.
Miniatures Best of Lancôme
Coffret
Set cont. / Вміст набору
парфумованих вод:

Miracle EdP 5 ml /мл
+ Trésor EdP 7,5 ml /мл
+ La Vie est Belle EdP 4 ml /мл
+ Hypnôse EdP 5 ml /мл
+ Trésor In Love EdP 5 ml /мл.

€ 50.00

NEW
6

1294986

6/ Cacharel. Yes I Am
EdP Spray 30 ml /мл
Yes I Am: the first “Spicy Cremoso” fragrance by
Cacharel. An audacious spicy creamy accord, ultraaddictive and enveloping, revealing a sexy floral
heart, energized with zesty notes.
Yes I Am: перший аромат “Spicy Cremoso” від
Cacharel. Сміливий пряне-вершковий акорд, що
захоплює і огортає, розкриває сексуальну квіткову
серединну ноту, з додаванням пікантних ноток.

€ 33.00

Woody/Деревинний

Fresh/Свіжий
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1/ Calvin Klein. Sheer Beauty
EdT Spray 50 ml /мл

2/ Calvin Klein. ck one “On the Go”
EdT Spray 20 ml /мл

Sheer Beauty is all about a natural Beauty without the need
for artifice. Bare-skinned and pure, she captivates and enchants.

Purity. Unity. Sensuality. Clean and contemporary with a refreshing
green tea signature throughout, it is intended to be used lavishly.

Sheer Beauty підкреслює природну вроду, яка не потребує
штучних прикрас. Витончена і чиста, вона притягує і
зачаровує.

Чистота. Єдність. Чуттєвість. Чистий і сучасний, пронизаний
освіжаючою нотою зеленого чаю, цей аромат вартий того,
щоб Ви із задоволенням користувалися ним щодня.

€ 20.00

€ 9.00
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Fresh/Свіжий

Floral/Квітковий
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878051

4/ Moschino. Funny!
EdT Spray 50 ml /мл

5

A delicious playful fragrance, energizing and audacious,
radiant and stimulating. A floral accord tinted with fruity
accents, which blends charm and vitality.
Смачний грайливий аромат, який бадьорить, та одночасно
зухвалий, сяючий і стимулюючий. Квітковий акорд,
приправлений фруктовими акцентами, який поєднує
в собі чарівність і життєву силу.

€ 20.00

626770

5/ Elizabeth Arden. Green Tea
EdT Spray 100 ml /мл
With its fresh and lively notes, Elizabeth Arden Green Tea
is the fragrance that energizes the body, excites the senses
and awakens the spirit.
Аромат Green Tea від Elizabeth Arden, з його активними
та освіжаючими нотами, наповнює енергією чаю та
пробуджує почуття.

€ 20.00
6

168119

6/ DKNY. Be Delicious Fresh Blossom
EdP Spray 100 ml /мл
DKNY Be Delicious Fresh Blossom is a light-hearted and intensely
feminine fragrance. It opens with a blend of sparkling grapefruit,
cassis and sun-kissed apricot. In the heart notes sheer muguet
and petal rose are wrapped in luminous jasmine. The apple
sensation finishes with body-lingering base notes of blonde
woods and smooth skin accords.

7

DKNY Be Delicious Fresh Blossom – розкутий та інтенсивний
жіночний аромат. Верхні ноти розкриваються сумішшю
свіжості грейпфрута, чорної смородини, і солодкого абрикоса.
Серединні ноти огортають витонченим букетом з ароматної
конвалії і ніжної троянди, окутаним прекрасним жасмином.
Вишукані базові ноти представлені неперевершеним
яблуневим ароматом з легким деревним акордом та
відчуттям ніжної шкіри.

€ 40.00

33385

7/ Cerruti. 1881 pour femme
EdT Spray 50 ml /мл
Cerruti 1881 Pour Femme is an elegant and intimate fragrance
which captures the linen flower essence to combine it to soft
woody notes. A sensual floral woody for a free-spirit women.
Among the top notes the delicate femininity of mimosa, freesia
and violet. At the heart, orange blossom and jasmine bring
to mind the feel of linen on bare skin.

628062

3/ Versace. Woman
EdP Spray 50 ml /мл
Versace Woman is a beguiling fragrance, sensual and feminine.
A magical instrument of seduction and pleasure.

Cerruti 1881 Pour Femme – це елегантний і інтимний аромат,
який відкриває квіткову сутність льону, об’єднуючи її з
м’якими деревними нотами. Чуттєва квіткова деревина для
жінок, вільних духом. Серед верхніх нот – ніжна жіночність
мімози, фрезії і фіалки. В серединних нотах аромат апельсину
і жасмину нагадує відчуття білизни на голій шкірі.

€ 20.00

Versace Woman – спокусливий аромат, чуттєвий і жіночний.
Магічний інструмент зваблювання та задоволення.

€ 20.00
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1120772

Створіть підпис

1/ Antonio Banderas. King of Seduction
EdT Spray 100 ml /мл
King of Seduction is the new masculine fragrance by Antonio
Banderas. A fragrance full of contrasts, the perfect combination
between the citric freshness of a playful conqueror and the
wood intensity of a daring seducer.
King of Seduction – новий чоловічий аромат від Antonio
Banderas. Цей аромат сповнений контрастів – це довершене
поєднання цитрусової свіжості для грайливого завойовника
з інтенсивною деревною нотою для сміливого звабника.

€ 20.00
763543

2/ Lacoste. Essential
EdT Spray 75 ml /мл
Lacoste Essential is about freedom to play and enjoy life.
Lacoste Essential – це свобода гри та насолода життям.

€ 30.00
94147

3/ Paco Rabanne. Paco
EdT Spray 100 ml /мл
Men love it, women adore it. Positive-refreshing.
Він подобається чоловікам, а жінки просто обожнюють
його. Він приємно освіжає та налаштовує на позитив.

€ 20.00
10328

4/ Moschino. Uomo?
EdT Spray 75 ml /мл
Fresh, virile and sparkling. Discover the ultimate unconventional
fragrance for men. The scent you will never forget.
Свіжий, мужній та сяючий. Відкрийте для себе цей аромат
для чоловіків, що виходить за рамки стандартів. Ви ніколи
не зможете забути цей аромат.

€ 20.00
68679

5/ Clinique. Happy for men
EdT Spray 100 ml /мл
Cool. Crisp. A hit of citrus. A refreshing scent for men.
Wear it and be happy. Team with Clinique Happy For
Men and grooming favourites for longer-lasting scent.
Чудовий. П’янкий. Цитрусовий бум. Освіжаючий
аромат для чоловіків. Нанеси його і стань щасливим.
Придбайте Clinique Happy для чоловіків і
насолоджуйтесь стійким ароматом.

€ 40.00

214435

6/ Calvin Klein. ck free
EdT Spray 100 ml /мл
A woody aromatic fragrance. Inspired by the spirit of the modern,
independent man who lives every day to the fullest. ck free is an
unexpectedly fresh scent. Casual. Spontaneous. Confident.
Деревний запашний аромат. Натхненний духом сучасної,
незалежної людини, яка живе кожен день на повну. ck free – це
несподівано свіжий аромат. Вільний. Спонтанний. Таємничий.

€ 30.00
712757

7/ Carolina Herrera. Chic for men
EdT Spray 60 ml /мл
Very sophisticated and elegant fragrance, but yet trendy
and modern. It is a contemporary, fresh, spicy and
sensual fragrance.
Це витончений та елегантний аромат, який завжди
залишається в тренді. Це сучасний, свіжий, пікантний
і чуттєвий аромат.

€ 30.00

Since 1828, Guerlain has explored, innovated and perfected – in Fragrance, Skincare and Makeup.
Daring creators, mythical creations, timeless know-how. Beauty Culture as its signature.
З 1828 року Guerlain досліджував, запроваджував інновації та удосконалював –
парфумерію, засоби для догляду за шкірою та макіяжу. Сміливі розробки, фантастичні
вироби, позачасові ноу-хау. Культура краси – власноручний підпис бренду.

1286700

MÉTÉORITES BASE, 30 ml

All the “light” expertise of Météorites is gathered in an
anti-dullness base with magical correcting and perfecting
pearls. Suspended in a cool gel, the pearls transform
s hommes
et crée with
pour the
eux skin
un into an illuminating base that
on contact
gives the complexion a natural matte look and evens out
in, qui emprunte le guilloché à
imperfections for instant radiance.

«Світлова» майстерність кульок Météorites полягає в
ois accords
: l’intelligence
d’une перлин боротися з тьмяністю
надзвичайній
властивості
œur « amaretto
hyper sensuelle,
шкіри, »,коректуючи
і вдосконалюючи колір обличчя.
de cèdre
et de cuir
travaillé deу гелі і при контакті зі шкірою
Перлини
знаходяться
обличчя перетворюються на сяючу основу, що надає
кольору обличчя природної матовості й осяйності,
вирівнюючи недоліки.

MY ESSENTIALS PALETTE MAKE-UP SET
Guerlain creates its first complete and expert palette
for a flawless parisian chic look under any travel
circumstances. This travelers’ exclusive complete make-up
routine includes: 2 Powder Blush, 4 Powder Eyeshadows,
4 Cream Lipsticks, 1 Mini Mascara, 3 Brushes.
Guerlain представляє свою першу повну експертну
палетку для створення ідеального образу в стилі
паризького шику в будь-яких умовах під час подорожей.
Цей ексклюзивний дорожній набір косметики включає:
2 компактних рум’ян, 4 компактних тіней для повік,
4 кремові помади, 1 міні туш для вій, 3 пензлика.

€ 70.00

€ 55.00

1016478

CILS D’ENFER MASCARA

MÉTÉORITES PEARLS, Shade 03 Medium

Cils d’Enfer mascara by Guerlain will give you maxi
lashes in the blink of an eye thanks to its volumising, curl
sculpting effect and its innovative formula enriched in
vibrant black pigments.

Created in 1987, the Météorites pearls by Guerlain are
the mythic finishing powder. This constellation of pearls
illuminates the complexion with an incomparable radiance
and lights up the face in an exceptional manner thanks to
its fine and transparent texture.

Туш Cils d’Enfer від Guerlain миттєво надасть вашим віям
максимальної густоти завдяки ефекту збільшення об’єму,
скульптурного формування та інноваційній формулі,
збагаченій насиченими чорними пігментами.

Знаменита фінішна пудра в кульках Météorites pearls
від Guerlain була створена ще в 1987 році. Завдяки своїй
м’якій і майже прозорій текстурі цей набір перламутрових
кульок надає шкірі обличчя неперевершеного сяяння.

€ 32.00

€ 49.00
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1114507

1/ Yves Saint Laurent. Volume Effet Faux Cils
Mascara Duo Set
An exclusive YSL duo set with emblematic luxurious
mascara for a false lash effect, with remastered formula.

1

Ексклюзивний набір з двох засобів від Yves Saint
Laurent містить культову розкішну туш з ефектом
накладних вій та вдосконаленою формулою.

€ 55.00

1001337

2/ Yves Saint Laurent.
Rouge pur Couture N°52
Lipstick
All of Yves Saint Laurent’s expertise for sublime and
silky lips. Its Couture gold case unveils a moisturizing and
protective texture that gives your lips an exceptionally
comfortable silky finish.
Весь досвід Yves Saint Laurent для вражаючих і
шовковистих губ. У стильному золотистому тюбику
Ви знайдете помаду зі зволожуючою та захисною
формулою, що зробить ваші губи м’якими, мов шовк.

€ 32.00

2

528419

3/ Yves Saint Laurent. Touche Éclat N°2
Ivoire Lumière, Concealer
The beauty secret of the world’s top makeup artists
and models, Touche Éclat is the original must-have for
a radiant, flawless face. With a few strategic strokes of
this award-winning complexion highlighter—dark circles,
fine lines and signs of fatigue virtually disappear.

3

Його вважають секретом краси провідних світових
візажистів та моделей. Хайлайтер Touche Éclat – це
оригінальний і необхідний косметичний засіб для
створення бездоганного сяяючого тону обличчя.
Завдяки лише декільком доторкам цього культового
хайлайтера зникають темні кола під очима, дрібні
зморшки та ознаки втоми.

3

€ 30.00
N°2 Luminous Ivory

4

1264969

4/ Yves Saint Laurent. Palette Mini Complete
Make-up Set
The Very YSL Complete Palette is conceived exclusively for
travelers. It ushers the “new urban chic” and offers made-tomeasure make-up from day to night, from a semi-nude look
to a bold seduction.
Дорожній косметичний набір-палітра від YSL Complete
Palettе розроблений спеціально для мандрівників. Він
став відображенням того самого “нового міського шику”,
що забезпечує індивідуальний підхід при створенні як
спокійного майже непомітного денного макіяжу, так
і сміливого та звабливого вечірнього образу.

€ 55.00
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1277756

Lancôme. L’Absolu Palette
Parisienne au Naturel, Make-up Set
L’Absolu Parisienne au Naturel palette, the best of Lancôme
make-up in an all-in-one nomad palette. 15 products in one, for
an easy-to-create and complete make-up look (face, eyes, lips).
Палітра L’Absolu Parisienne au Naturel уособлює все найкраще
від Lancôme у дорожньому наборі для макіяжу “все-в-одному”.
У ньому Ви знайдете 15 різноманітних засобів для макіяжу
очей, губ та шкіри для створення ідеального та повного образу.

€ 65.00

1261714

Lancôme. My Travel Essentials
Skincare Set
Set cont.: Galatée Confort 50 ml + Tonique Confort 50 ml
+ Hydra Zen 15 ml + Bi-facil 30 ml + Mascara Hypnôse 2 ml.
Склад набору: Молочко для зняття макіяжу Galatée Confort
50 мл + Лосьйон для сухої шкіри Tonique Confort 50 мл
+ Крем зволожуючий для сухої шкіри 15 мл + Двофазний
лосьйон для делікатного зняття макіяжу з очей 30 мл
+ Туш для вій 2 мл.

€ 30.00

NEW
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1248858

1

1/ L’Oréal Paris. Trio Color Riche Nude
Lipstick Trio
Discover 3 iconic nude lipsticks created by L’Oréal Paris
Color Designers. Indulge in unrivaled richness. Enjoy
2 voluptuous satin shades and 1 velvet matte selected
for you. More than a lipstick, it’s Color Riche.
Відкрийте для себе 3 культові нюдові помади, які
створили для Вас дизайнери L’Oréal Paris. Пориньте
в цю неперевершену розкіш. Насолоджуйтесь
обраними для Вас 2 неймовірними сатиновими
відтінками та 1 оксамитовим відтінком помади.
Це більше ніж помада, це Color Riche.

€ 23.00

SHIMMER
SATIN

SATIN

MATTE

1248851

2/ L’Oréal Paris. Duo Volume Million
Lashes So Couture
Mascara Set
Enter the world of Haute Couture and give your lashes
the ultimate refinements. Volume Million Lashes So
Couture is a high-quality and luxurious mascara thanks
to the finest “Black Silk” Couture formula combines extra
black pigments and liquid silk. Volume Million Lashes
So Couture makes your lashes volumized, defined and
meticulously millionized with a superliner Perfect Slim
for an ultimate perfection.

2

Увійдіть у світ високої моди і надайте своїм віям
неперевершеного вигляду. Volume Millions Lashes So
Couture – це розкішна туш преміальної якості, що має
досконалу формулу “Black Silk” (“Чорний шовк”),
яка поєднала екстра чорні пігменти та рідкий шовк.
Туш Volume Million Lashes So Couture надає додаткового
об’єму та виразного подовження віям, а надтонка
підводка Perfect Slim додасть бездоганної
виразності Вашим очам.

€ 25.00

3

1120690

3/ L’Oréal Paris. Color Riche La Palette Nude
Make-up Set
Nude eye-looks have never been so rich. Choose and mix
with our palette of 10 shades in a beige symphony to
create an infinite number of nude looks! It includes our
double-ended make-up designer applicator and a mirror.
Макіяж очей у стилі нюд ще ніколи не був настільки
розкішним. Щоб створити нескінченну кількість
нюдових образів, обирайте і комбінуйте разом із
нашою палітрою з 10 відтінків у нюдовій гаммі!
До набору також входить двосторонній аплікатор
для нанесення макіяжу та дзеркало.

€ 19.00
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1265782

1

1/ Estée Lauder. Advanced Night Repair Eye
Concentrate Matrix, Skincare 15 ml /мл
This ultra-nourishing, skin strengthening formula with our
innovative 360° Matrix Technology provides a 360° cushion
of plumping support to give eyes a fresh, “wide-open” look.
Proven to dramatically reduce the look of lines, wrinkles,
puffiness and dark circles.
Ультраживильна формула сироватки, що дбає про шкіру
за інноваційною технологією 360° Matrix Technology,
забезпечує Вашим очам всебічний догляд для пружності
шкіри, виразного погляду та свіжого вигляду у будь-якій
ситуації. Доведено інтенсивне зменшення зморшок,
набряків та мішків під очима.

€ 62.00
1044750

2

2/ Estée Lauder. Advanced Night Repair
Synchronized Recovery Complex II
Skincare 50 ml /мл
Estée Lauder’s most comprehensive anti-ageing serum ever.
Advanced with exclusive repair technology, it is proven to
significantly reduce major signs of visible ageing.
Найбільш комплексна антивікова сироватка від бренду
Estée Lauder. Завдяки покращенній ексклюзивній технології
відновлення, сироватка значно зменшує основні ознаки
видимого старіння.

€ 108.00

NEW

3

1353626

3/ Elizabeth Arden. Eight Hour
Lip & Skin Protectant Duo
Skincare Set
Discover legendary skincare from Elizabeth Arden Eight Hour®
Cream. This ready to travel duo will moisturize, protect and
nourish skin, wherever you go. Set cont: Lip Protectant tin pot
13 ml + Skin Protectant 15 ml.
Відкрийте для себе легендарний догляд за шкірою від
Elizabeth Arden Eight Hour® Cream. Цей дует для подорожей
буде зволожувати, захищати і живити шкіру, де б ви не
були. Вміст набору: Засіб для захисту губ Lip Protectant
13 мл + Засіб для захисту шкіри 15 мл.

€ 15.00

1373918

4

NEW

4/ Lancaster. Sun Care Set
Skincare Set
Set cont.: Body Scrub 50 ml + Sun Beauty Velvet
Cream SPF30 30 ml + Sun Beauty Velvet Milk
SPF30 50 ml + After Sun Tan Maximizer Soothing
Moisturizer 50 ml + Infinite Bronze SPF15 Shade 3 ml.
Вміст набору: Скраб для тіла 50 мл + Крем Sun
Beauty Velvet Touch Cream SPF30 30 мл
+ Молочко для тіла Sun Beauty Velvet Milk
SPF30 50 мл + Заспокоюючий зволожуючий крем
для збереження засмаги After Sun Tan Maximizer
Soothing Moisturizer 50 мл + Бронзуючий гель
для обличчя Infinite Bronze SPF15 Shade 3 мл.

€ 26.00
21

All About
Moisture
Travel Exclusive: Air travel depletes
skin of moisture—here’s everything
you need to arrive hydrated and
refreshed. Moisture Surge 72-Hour
Auto Replenishing Hydrator instantly,
continuously replenishes thirsty skin,
works non-stop to keep it hydrated for
72 hours—even after washing your face.
™

To refresh skin on the go, there’s
Moisture Surge Face Spray Thirsty
Skin Relief. All About Eyes Serum
De-Puffing Eye Massage helps
massage away under eye bags,
brightens and refreshes on contact.
™

Allergy Tested. 100% Fragrance Free.

КОСМЕТИКА .COSMETICS

1176497

1/ Clinique. pep-start Eye Cream
Skincare 15 ml /мл

1

This gentle cream makes it easy to keep eyes looking
fresh, natural and healthy with its refreshing formula.
Allergy Tested. 100 % Fragrance Free.
Завдяки своїй освіжаючій формулі, цей легкий крем
стане Вашим незамінним помічником по догляду
за шкірою навколо очей. Протестовано на алергічні
властивості. 100 % без ароматизаторів.

€ 23.00
1299010

2/ Clinique. All About Moisture
Skincare Set
+ Face Spray 30 ml /мл
+ Eyes Serum 15 ml /мл
+ Hydrator 75 ml /мл
Moisture Surge continuously replenishes thirsty skin,
and keeps it hydrated for 72 hours. To refresh skin on the go,
there’s Moisture Surge™ Face Spray. All About Eyes Serum
helps massage away under eye bags, brightens and refreshes.
Крем Moisture Surge – безперервно наповнює
зневоднену шкіру і підтримує її зволоженою протягом
72 годин. Спрей Moisture Surge™ Face Sprayпризначений для швидкого зволоження обличчя.
Сироватка All About Eyes Serum – допоможе масажними
рухами позбутися мішків під очима, додати сяйва
та свіжості делікатній шкірі навколо очей.

€ 34.00

2

3

1176517

3/ Clinique. Long Last Gloss Wear
Lip Gloss Set (5 x 2 ml)
Lip Gloss juiced up with 8 hours of lasting shine.
In glistening shades from sheer to full intensity. Ten
moisture-packed shades in five dual-ended minis.
Блиск для губ, що гарантує 8 годин блиску.
Кольори варіюються від прозорих до насичених.
Десять відтінків представлені у п’яти
двосторонніх мініатюрах.

€ 38.00
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Clarins.
It’s all
about you.
It’s all about you.

112279

1370218

1/ Clarins. Instant Light Lip Perfector Duo
Lip gloss Set

2/ Clarins. Mini Eye Palette
Make-up Set

The ideal lip-perfecting duo enriched with shea butter,
in two perfect shades, for irresistible, luscious lips.

A palette of 8 shades for elegant, natural-looking
make-up.

Ідеальній дует для губ, збагачений маслом Ши, у двох
ідеальних відтінках, для неповторних, соковитих губ.

Палітра з 8 відтінків для елегантного та
натурального макіяжу очей.

€ 30.00

€ 16.00

1

2

24

NEW
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1244702

3/ Clarins. Hydra-Essentiel Cooling Gel
Skincare 50 ml /мл
Intensively moisturized, skin is fresh, comfortable, radiant
and protected beautifully hydrated, wherever your travels
take you!

3

Інтенсивно зволожена, шкіра свіжа, комфортна, сяюча
і захищена, де б ви не подорожували!

€ 39.00
1370223

4/ Clarins. Make-Up Remover Trio
Skincare Set
Set cont.: Cleansing Milk 50 ml
+ Toning Lotion 50 ml
+ Instant Eye Make-Up Remover 30 ml.
Вміст набору: Очищаюче молочко для шкіри 50 мл
+ Тонізуючий лосьйон для сухої шкіри 50 мл
+ Засіб для зняття макіяжу з очей 30 мл.

€ 22.00
4

1175053
5

5/ L’Occitane en Provence.
Hand & Foot Kit
Skincare Set
Travel light with L’Occitane. Travel with soft and smooth hands
& feet thanks to this duo of creams, enriched with Shea Butter.
These creamy balms help soothe, protect and nourish the skin.
Use them at any time of the day and as often as necessary.
Подорожуйте з м’якою і гладенькою шкірою рук та ніг
завдяки цьому дуету кремів, збагачених маслом Ши. Ці
кремові бальзами допомагають заспокоїти, захистити і
живити шкіру. Використовуйте їх у будь-який час дня
і так часто, як це необхідно.

€ 30.00
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1

1129428

1/ Talika. Lipocils Expert® Eyebrow Serum
Skincare 10 ml /мл
Lipocils Expert® Eyebrow Serum is the 1st growth &
pigmentation eyebrow treatment.
Сироватка для брів Lipocils Expert® – це засіб номер
1 по догляду за ростом і пігментацією брів.

2

€ 37.00
1122742

2/ Talika. Lipocils Expert® Eyelash Serum
Skincare 10 ml /мл
Lipocils Expert® Eyelash Serum naturally increases eyelash
growth up to 36 %, darkens the color up to 50 % and curls
the lashes up to 50 %.
Сироватка для вій Lipocils Expert® природнім чином
покращує ріст вій до 36 %, поглиблює насиченість
кольору до 50 %, а також до 50 % збільшує
закрученість вій.

€ 37.00

3

1248616

3/ Talika. Eye Decompress® Mask
Skincare 3 x 6 ml /мл
Eye Decompress® is an exclusive 10-minute regime
that promotes deep relaxation for the eyes. It pairs
a soothing, anti-aging, anti-dark circles, compressed
mask for the eye contour with a 10-minute relaxation
podcast, for mental recentring and relaxation.
Eye Decompress® – це ексклюзивна 10-хвилинна
маска для очей, що стимулює глибоку релаксацію.
Вона чудово доповнює пом’якшувальну компресійну
маску, що бореться з темними колами під очима
та має омолоджуючий ефект, і все це лише за
10 хвилин, що необхідні для застосування маски,
а також для Вашого відпочинку та розслаблення.

€ 23.00
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INC.redible Flower Power
Hydrating sheet mask.
Enriched with Botanical Flower Extracts
and Vitamin E to help provide antioxidant
protection and intense hydration.
Also contains Hyaluronic Acid,
Collagen and Cucumber Extract.
For plumped, smoothed
and refreshed skin.

1277949

1277948

1/ INC.redible. Cat Nap Brightening
Sheet Mask, Skincare

2/ INC.redible. Flower Power Hydrating
Sheet Mask, Skincare

For when you’ve had zero hours sleep but want to look like
you’ve had 12, this is the ideal mask for when skin needs an
instant pick me up. The mask revitalises normal to dry skin.
Enriched with Green Tea to balance, restore, moisturise
and cleanse.

A grown up flower crown packed with hydrating goodness,
this beauty fix mask will help restore your skin to its glowing
glory. It hydrates & nourishes dry & dehydrated skin.

Якщо ви зовсім не спали вночі, а прагнете виглядати так,
ніби спали 12 годин, ця маска стане ідеальним рятівним
засобом для Вашої шкіри. Маска сприяє відновленню
нормальної та сухої шкіри обличчя. Збагачена
екстрактами зеленого чаю вона сприяє відновленню
балансу, зволоженню та очищенню шкіри.

Ця маска в елегантному пакуванні з зображенням
квіткового вінка має неймовірні зволожувальні
властивості та допомагає повернути шкірі її природне
сяйво. Зволожує та живить суху та зневоднену шкіру.

€ 6.00

€ 6.00

1

28

2

1257149

3/ Lipstick Queen. Frog Prince
Lipstick
Get heads turning with Frog Prince, a remarkable emerald
green lipstick that transforms into magical rosebud upon
contact with the lips. Don’t be fooled by the deep green
hue of this semi-sheer lipstick – the green reacts with the
warmth of your lips turning them in an intense, fairy tale
rose. No two pairs of lips will look the same as it adapts
according to your pH and natural coloring, appearing
entirely different on everyone.

3

Здивуйте оточуючих з помадою Frog Prince, що має
особливий смарагдово-зелений колір, який при
контакті зі шкірою губ змінюється на неймовірний
колір трояндових пелюсток. І нехай зелений колір цієї
напівпрозорої помади не вводить Вас в оману – зелені
пігменти під дією теплоти губ змінюють колір на
насичений рожевий. На кожних губах цей колір буде
різним, адже пігменти адаптуються до Вашого рівня
pH, а також до природного відтінку губ, що робить
колір цієї помади індивідуальним для кожної жінки.

€ 20.00
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SPECIAL
PRICE

1

1220907

1/ Swarovski. Emotion
Necklace
Jewelry with messages is a major trend this season. Get
the look with this rhodium-plated necklace featuring the
word ‘love’. The letters are enhanced with clear crystal
pavé. Easy to mix and match, it makes a great gift too!
Ювелірні вироби з повідомленнями – головна
тенденція цього сезону. Погляньте на це намисто з
родієвим покриттям і зображенням слова “кохання”.
Букви обрамлені прозорим кришталевим паве. Легко
поєднувати з іншими елементами, що робить його
відмінним подарунком!

€ 50.00
SPECIAL
PRICE

1085131

2/ Swarovski. Stardust Pink Double
Bracelet
Very feminine, this must-have design can be worn
as a double wrap bracelet or choker. It features a
3D pink nylon fishnet tube filled with tiny pink crystals.
The easy-to-use magnetic closure shines in rose
gold-plated metal. Length 38 cm.

2

Дуже жіночний, цей обов’язковий дизайн можна
носити як браслет з подвійним намотуванням або
кольє. Намисто оснащене 3D-трубкою з рожевої
нейлонової сітки з дрібними рожевими кристалами.
Проста у використанні магнітна застібка з металу
з покриттям з рожевого золота. Довжина 38 см.

€ 61.00
SPECIAL
PRICE

1085130

3/ Swarovski. Stardust Vintage Rose
Bracelet
With an on-trend combination of black and rose gold
tones, this design can be worn as a double wrap bracelet
or choker. It features a 3D black nylon fishnet tube filled
with tiny crystals. The easy-to-use magnetic closure
shines in rose gold-plated metal. Length 38 cm.

3

Завдяки стильному поєднанню тонів чорного і
рожевого золота цей дизайн можна носити як браслет
з подвійним намотуванням або кольє. Намисто
оснащене 3D-трубкою з чорної нейлонової сітки з
дрібними кристалами. Проста у використанні магнітна
застібка з металу з покриттям з рожевого золота.
Довжина 38 см.

€ 61.00
SPECIAL
PRICE
4

1085132

4/ Swarovski. Stardust Black
Bracelet
This must-have design can be worn as a double wrap bracelet
or choker. It features a black nylon fishnet tube filled with tiny
crystals, creating a 3D silhouette. The easy-to-use magnetic
closure shines in palladium-plated metal. Length 38 cm.
Цей обов’язковий дизайн можна носити як браслет з
подвійним намотуванням або кольє. Він оснащений
чорної нейлоновою трубкою у вигляді сіточки, заповненої
крихітними кристалами, що створюють тривимірний
силует. Проста у використанні магнітна застібка з металу
з паладієвим покриттям. Довжина 38 см.

€ 61.00
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Finn & Taylor Leather Bracelet

This Finn & Taylor woven leather bracelet
in navy is a classic piece and brilliant for
everyday use. Blending heritage-inspired
design with handmade craftsmanship, this
bracelet is made from woven leather and
finished with a stainless steel clasp.

1220074

1220075

5/ Finn & Taylor.
Bracelet

6/ Finn & Taylor.
Double Bracelet

This woven leather bracelet in blue is a classic piece
and ideal for everyday use. Tthe stainless steel clasp
makes it extremely practical. Ideal as a bold accessory
to be worn alone or with your favourite watch.

This double wrap woven leather bracelet in dark brown
is a classic piece and brilliant for everyday use. As well
as looking great, the stainless steel clasp also makes it
really practical.

Цей плетений браслет в синіх тонах – класичний
аксесуар, який ідеально підходить на кожен день.
Надійна сталева застібка робить його максимально
зручним у користуванні. Можна використовувати
як окремий аксесуар або як доповнення до Вашого
улюбленого годинника.

Цей подвійний плетений браслет темно-коричневого
кольору стане Вашим улюбленим аксесуаром на кожен
день. Він поєднує в собі трендовий дизайн і неймовірну
практичність, яку забезпечує надійна сталева застібка.

€ 20.00

€ 20.00

5

6
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1093472

1/ Estella Bartlett. Ali
Bracelet

1

This bracelet features silver plated beads, a gold
plated star charm and a grey cord tassel. Easily
adjustable, this is sure to be a favourite for all who
love friendship bracelets.
Цей браслет прикрашений посрібленими
намистинами, позолоченою підвіскою у вигляді
зірки і китичкою з сірого шнура. Легко регулюється,
він напевно стане фаворитом для всіх, хто любить
браслети дружби.

€ 14.00
1121996

2/ Estella Bartlett. Star
Bracelet
This delicate bracelet is featuring silver plated beads
with a contrasting gold plated star charm.
Цей ніжний браслет прикрашений посрібленими
намистинами з контрастною позолоченою
підвіскою у вигляді зірки.

2

€ 14.00
1128155

3/ Estella Bartlett. Isabella and Liberty
Bracelet Set
Estella Bartlett’s most popular designs – an irresistible
proposition. The Isabella bracelet features delicate
silver plated hearts, while the Liberty bracelet, which
features silver plated beads, is strung together on grey
chord and finished with a bewitching heart charm.
Найпопулярніші дизайни прикрас Estella Bartlett’ –
пропозиція, від якої важко відмовитися. Браслет
Isabella виконаний з ніжних посріблених намистин
у формі серця, а браслет Liberty – з посріблених
намистин, нанизаних на основу сірого кольору
з чарівним кулоном у формі серця.

3

€ 19.00

NEW

1312594

4/ Estella Bartlett.
Bracelet
4

This beautiful bracelet from London brand Estella Bartlett,
is the perfect addition to any outfit. Featuring faceted beads
with sterling silver plating threaded onto grey cord, the
bracelet has an adjustable fit.
Цей красивий браслет від лондонського бренду
Estella Bartlett стане ідеальним доповненням будьякого образу. Браслет прикрашений гранованими
намистинами зі срібла 925 проби, нанизаними на сірий
ланцюжок, браслет має регульовану довжину.

€ 17.00
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1278638

1/ Festina. Multifunction Sport
Watch
Multifunction gents watch with a 40 mm stainless
steel case and bracelet with security clasp. Metallic
blue dial with applied indices & luminous hands as
well as day, date and 24h functions. 5 BAR water
resistant. 2 year international guarantee.
Багатофункціональний чоловічий годинник з 40 мм
корпусом з нержавіючої сталі і браслетом з надійною
застібкою. Металевий циферблат, виконаний у
синьому кольорі, оснащено накладними показниками
та люмінесцентними стрілками, а також індикаторами
дня, дати і часу в 24-годинному форматі. Водостійкість
5 АТМ. 2 роки міжнародної гарантії.

1

€ 92.00

2

1098040

2/ Festina. Ladies Multifunction
Watch
Lady fashion multifunction watch from the “Mademoiselle”
collection. 36 mm stainless steel case and band.
Rose colored dial. Subdials for day, date and 24h.
5 BAR water-resistant.
Жіночий модний багатофункціональний годинник
з колекції «Mademoiselle». Корпус діаметром 36 мм
з нержавіючої сталі та браслет. Рожевий циферблат.
Окремі показники дня, дати і часу в 24-годинному
форматі. Водостійкість 5 АТМ.

€ 92.00

35

buckleylondon.com

1243626

1067339

1/ Buckley London.
Earring Set

2/ Amelia Grace. Serena
Bracelet

This pretty earring set is the perfect way to mix up your
look every day of the week! Featuring 8 fun styles in rose
gold tone with accents of shimmering crystals and smooth
pearl, allowing you to effortlessly take your look from day
to night.

Wear Amelia Grace’s Serena Bubble bracelet to work the
season’s hottest trend in wrist wear. This delicate silver
plated design on elastic core is the perfect edition to your
everyday jewellery collection.

Цей милий набір сережок – ідеальний для створення
нового стилю на кожен день Вашого тижня! Завдяки
8 типам дизайну у тонах рожевого золота з акцентами
мерехтливих кристалів та ніжних перлів, Ви зможете
без зусиль змінити свій образ з денного на вечірній.

€ 29.00

Носіть браслет Amelia Grace’sw Serena Bubble, щоб
поєднувати наймодніші тенденції сезону на своєму
зап’ясті. Цей тонкий посріблений браслет на еластичному
ланцюжку є ідеальним доповненням до вашої
повсякденної колекції прикрас.

€ 5.00

2
1
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1278117

NEW

3/ Polaroid. Kids
Sunglasses

3

Playful style in energetic colours with grey lenses.
100 % UV protective polarized lenses make Polaroid
the best choice for protecting kids eyes under the sun.
Грайливий стиль в енергійних тонах з сірими
лінзами. Поляризовані лінзи з 100 % захистом від
ультрафіолету роблять Polaroid кращим вибором
для дітей для захисту очей від сонця.

€ 30.00

4

1304513

4/ Granite. Ladies Sunglasses
Granite Eyewear is a unique, contemporary and stylish
sunwear brand for a fashionable woman. Lens with
100 % UV protection.
Granite Eyewear – це унікальний, сучасний і стильний
бренд окулярів для жінок, що слідкують за модними
трендами. Лінзи забезпечують 100 % захист від
ультрафіолетових променів.

€ 22.00

5

531488

5/ Route 66. Sunglasses
Slim-line ROUTE 66-sunglasses. Small frame, very light
and spring-hinges for a very comfortable feeling. Grey
lenses for 100 % UV-protection.
Тонкі та легкі окуляри ROUTE 66. Легка мініатюрна
оправа з пружинним з’єднанням створена спеціально
для винятково комфортного користування. Сірі лінзи
забезпечують 100 % захист від ультрафіолетових
променів.

€ 20.00

50619
6

6/ Travel Blue. Relax
Accessories
This kit includes neck pillow, padded eye mask and carry
pouch for easy storage. The neck pillow is supplied with
own pillow case in luxurious material, for maximum
comfort. This popular neck pillow offers restful relaxation
when travelling.
Цей набір включає подушку, м’яку маску для снуі та
текстильну сумку для зручного зберігання. Подушка
має власний чохол з матеріалу преміум класу для
максимального комфорту. З цією подушкою Ви зможете
по-справжньому розслабитися під час подорожі.

€ 20.00
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1214995

Ögon Designs

Smart Aluminium Wallet

This light and strong wallet gives a super fast access
and an optimum protection. Quick and easy access
to your cards. Designed to open with one hand. For
10 cards and cash. RFID Safe: protection against
demagnetization and electronic data theft. Lifetime
warranty. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70g.
This
light and
strong wallet
gives
super
fast access
Цей легкий
і жорсткий
футляр
дає a
супер
швидкий
доступ
and
an optimum
protection.
easy access
і оптимальний
захист.
Для 10 Quick
картокand
і готівки.
Має мітку
to
your cards. Designed
to open
with
hand. For
радіочастотної
ідентифікації.
Захист
відone
розмагнічування
та електронних
крадіїв.
Довічна
гарантія. 11against
x 7,4 x 2,1 cм.
10
cards and cash.
RFID
Safe: protection
demagnetization and electronic data theft. Lifetime
€
28.00
warranty. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70g.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОДОРОЖІ.TRAVEL ACCESSORIES

1016323

1/ SMUG. Twin Pack Earphones
Technique
Noise isolation, stereo listening via high quality
neodymium driver units. Includes 3.5 mm stereo
jack plugs, dual listening adapter and spare earpads.
Clear perceived sound balance across bass, mid
range and high frequencies.

1

Слухайте музику в режимі стерео без сторонніх
шумів через високоякісні неодимові навушники. Цей
набір включає навушники з 3,5 мм стерео роз’ємом,
подвійний адаптер для прослуховування і запасні
подушечки. Звучання у цих навушниках збалансоване
між басами, середніми та високими частотами.

€ 19.00

1299790

2/ Zipstar. Mobile phone magnifying glass
Technique
This magnifier acts like a phone projector magnifying
your phones screen 2 to 4 times the size. Perfect for
watching movies whilst travelling. Offers an excellent
viewing experience as it helps reduce strain on your
eyes. Suitable with nearly all smartphones.
Цей збільшувальний ий екран використовується в
якості проектора, що збільшує зображення з Вашого
смартфону від 2 до 4 разів. Цей пристрій ідеальний
для комфортного перегляду фільмів під час
подорожей. Окрім неперевершених можливостей
поліпшення перегляду, він також допомагає зменшити
навантаження на очі. Підходить майже для всіх
смартфонів.

€ 11.00

2
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1126728

Crystal Blue. Heart
Girls Watch
For little, enchanting princesses, these watches
are simply the highlight of the season.
Ці годинники стали трендом сезону серед
маленьких чарівних принцес.

€ 15.00

1126727

Crystal Blue. Racer
Boys Watch
Have fun and jump into your next adventure!
For little, sportive racers, these watches are simply
the highlight of the season.
Веселіться та з головою занурюйтесь у нові
пригоди! Ці годинники стали трендом сезону
серед маленьких гонщиків.

€ 15.00

1115700

Faber-Castell. Colouring Set
The metal case with zip is with its 16 Colour
Grip pencils, 1 Grip pencil and 1 sharpener
the ideal travelling companion. Send your
personalized holiday greetings for the
beloved ones at home using the 3 painting
cards in postcard format.
Металевий пенал із застібкою містить
16 різнокольорових олівців, 1 олівець та
1 точилку, що неодмінно стануть у нагоді
під час Вашої подорожі. Відправте власноруч
оформлену листівку з подорожі своїм
рідним, що чекають вдома, використовуючи
3 заготівки для листівок, що входять до
набору.

€ 21.00

INVENT A

GAME!
Вигадайте гру
981869

WWF. Panda
Toy
The Panda belongs to the endangered species that WWF
is lobbying for. It is now available as lifelike plush edition
(19 cm) in excellent quality. A great gift for both children
and adults!
Панда відноситься до зникаючих видів, за чиї нтереси
виступає Міжнародний фонд захисту природи. Тепер
панда доступна у вигляді реалістичної плюшевої
іграшки (19 см) у відмінній якості. Чудовий подарунок
для дітей і дорослих!
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€ 23.00

1093622

YooHoo & Friends. Wannabe Pilot
Toy
Yoohoo & Friends are adorable, colourful, collectable
plush characters with cute big eyes and bushy tails
brought to you by Aurora World.
Yoohoo & Friends – це прекрасні різнокольорові
колекційні плюшеві іграшки з милими великими
очима та пухнастими хвостами від Aurora World.

€ 12.00
1276801

Little Ella. Rainbow Bracelet &
Heart Charm Necklace, Jewelry
London brand Little Ella brings you this beautiful sterling
silver plated necklace and bracelet duo. The set features
a delicate heart charm on both pieces, and rainbow coloured
beads in the stretch bracelet add a touch of colour perfect
for little girls!
Лондонський бренд Little Ella представляє цей прекрасний
набір, що складається з підвіски та браслету. Характерною
особливістю цього набору є делікатне чарівне серце на
кожному з виробів, а різнокольорові намистини у браслеті,
що розтягується, додають барв, які ідеально підходять
для дівчаток!

€ 20.00

1246174

Lip Smacker. Coca-Cola Tin Lip Balm
Set 6 x 4 g /гр
The authentic taste of your favourite beverage flavours in
lip balms that are as good for your lips as they taste. Tin box
includes 6 Lip Smackers: Coca-Cola Classic, Coca-Cola Vanilla,
Coca-Cola Cherry, Sprite, Fanta Orange and Fanta Strawberry.
A sleeping mask is included in the set.
Справжній смак ваших улюблених напоїв в бальзамах
для губ, які так само добрі для ваших губ, як вони на смак.
Олов’яна коробка включає в себе 6 бальзамів для губ:
Coca-Cola Classic, Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Cherry, Sprite,
Fanta Orange та Fanta Strawberry. Подорож доповниться
безкоштовною маскою для сну, яка входить у набір.

787033

Premier Portfolio. Taxis of the World
Toys

€ 14.00

This exclusive collection of some of the worlds most well
known taxis include those from London, New York, Berlin
and Mexico City.
Це ексклюзивна колекція найвідоміших таксі з усього світу,
у тому числі з Лондона, Нью-Йорка, Берліна та Мехіко.

€ 19.00
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265828

1/ M&M’s. Candy Fan
Candies 20 g /гр
Fun and M&M’s Choco combined in one great gift!
Press the button and the fan will cool you down.
Fun та M&M’s Choco об’єднані в один прекрасний
подарунок! Натисніть кнопку, і вентилятор
подарує вам прохолоду.

each/ кожен

€ 7.00

1151611

2/ M&M’s. Candy Tin
Candies 200 g /гр
M&M’s Chocolate and pure fun combined in one
great gift! The character tin serves as decoration
and chocolate container at the same time.

1

Шоколад М&М’s та море веселощів поєднані в
одному чудовому подарунку! Фігурка героя є
одночасно контейнером для цукерок та іграшкою.

each/ кожен

€ 7.00

2
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Strawberry
ﬂavoured
lollipops

8

Markers
and 1 colouring
book inside

Perfect gift
for kids

Chupa Chups® is a registered trademark of Perfetti van Melle. Please visit PVM-GTR.COM for more information.

1371799

1276348

1/ Chupa Chups. Smurfs/Hello Kitty
Candies 84 g / гр

2/ Minions. Lunch Box
Snack 50 g / гр
Minions Lunchbox filled with 10 portion packed fruitsnack, 5 g each. 100 % natural, made from real fruit.
Different designs and tipcards available.

The Chupa Chups Markers are a great gift for kids that
will keep them entertained while traveling. In addition to
the Smurf Markers, Hello Kitty markers will be added to
the assortment. One box contains 8 Hello Kitty or 8 Smurf
markers, 7 lollipops and 1 colouring book.

Ланч-бокс “Міньйон” наповнений 10 порціями
фруктів для перекусу, по 5 г кожна. 100 %
натуральний, зі справжніх фруктів. Доступні
різні дизайни і колекційні картки.

Маркери Chupa Chups – відмінний подарунок для
дітей, який буде розважати їх під час подорожей.
Крім маркерів “Smurf”, в асортимент будуть додані
маркери Hello Kitty. Одна коробка містить 8 маркерів
“Hello Kitty” або 8 “Smurf”, 7 льодяників на паличці
і 1 книжку-розмальовку.

each/ кожен

€ 7.00

€ 8.00

NEW
2
1
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1306109

1308741

3/ Toblerone. Variety Pack
Chocolate 5 x 100 g / гр

4/ Kinder. Kinder Paper Planes
Chocolate 100 g / гр

Toblerone Swiss Chocolate with Honey and Almond Nougat
in 4 delicious flavours: Milk, Dark, White, and Fruit & Nut.

Kinder Chocolate is the first chocolate experience in every
kid life. The gift inside is an envelope with paper planes that
you build yourself and make them fly.

Швейцарський шоколад Toblerone з медом та
мигдалевою нугою з 4 різними смаками: Молочний
шоколад, чорний шоколад, білий шоколад та
шоколад з додаванням фруктів та горіхів.

€ 11.00

Kinder Chocolate – це перший шоколад у житті кожної
дитини. Сюрприз всередині – це конверт з паперовими
літачками, які ви зможете скласти власноруч і відправити
у політ.

€ 6.00

3

4
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94119

1/ Lindt. Excellence Dark Thins
Chocolate 200 g / гр
Enjoy the pure chocolate pleasure of LINDT Excellence
70 % Cocoa, made from the finest-quality ingredients.
Thanks to its delicate and thin shape this delectable
speciality melts quickly on the tongue to release its
delicious taste. Indulge in this dark chocolate experience,
masterfully balanced to be neither bitter nor
overpowering.
Відчуйте справжнє шоколадне задоволення з
шоколадом LINDT Excellence, що містить 70 % какао
та виготовлений із інгредієнтів відбірної якості.
Завдяки делікатній тонкій формі, цей особливо
смачний шоколад тане прямо на язику, розкриваючи
свій неймовірний смак. Побалуйте себе цим ідеально
збалансованим темним шоколадом з приємною
гіркотою без обтяження смаку.

€ 10.00
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NEW
1372201

2/ Reber. Constanze® Mozart
Chocolate 150 g / гр
A typical filling with pistachio marzipan and hazelnut
praline, covered with smooth melting milk chocolate.
Фірмова начинка з фісташковим марципаном
і праліне фундука, покрита гладким плавленням
молочного шоколаду.

€ 7.00

2

163778

3/ Lindt. Swiss Premium Gold
Chocolate 300 g / гр
Indulge in smooth Swiss Milk Chocolate with crunchy
whole roasted hazelnuts from LINDT. Presented in premium
golden packaging, this Gold Tablet is the perfect gift for
any occasion, or just a treat to enjoy yourself.
Побалуйте себе ніжним молочним швейцарським
шоколадом з додаванням хрустких цільно обсмажених
лісових горіхів від LINDT. Представлений у преміальній
золотій упаковці, цей шоколад стане ідеальним
подарунком з будь-якої нагоди або ж просто щоб
побалувати себе.

€ 9.00

3
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1304919

1/ Lindt. Assorted Napolitains
in a tin case
Chocolate 360 g / гр
The new LINDT Tin Suitcase is the ideal gift to
bring home a long lasting memory for loved ones.
This souvenir will take chocolate lovers across the
world on a taste journey of finest Swiss Premium
Chocolate with the LINDT Assorted Napolitains
in six popular Flavours: Swiss milk, hazelnut, dark,
LINDOR milk, CRESTA milk-crisp and CRESTA
white-crisp. The unique collector’s item can be
reused and continues to delight even after the last
exquisite LINDT Napolitain has been enjoyed.

1

Новий LINDT Tin Case – ідеальний подарунок
для довгої пам’яті для близьких. Цей сувенір
дозволить любителям шоколаду у всьому світі
насолоджуватися мальовничим шоколадним
туром по Швейцарському шоколаду преміум
класу з колекцією LINDT Assorted Napolitains
у шести популярних варіантах: швейцарське
молоко, фундук, чорний шоколад, молоко
LINDOR, молочний CRESTA, а також білий
шоколад CRESTA. Унікальна скринька може
бути використана повторно та продовжувати
радувати навіть після того, як ви отримали
насолоду від останнього вишуканого LINDT
Napolitain.

€ 18.00
1372242

2/ Lindt. Lindor Deluxe
Chocolate 200 g / гр
Share your love and appreciation with the new
and iconic Lindor Heart – both timeless and modern
this new addition to Lindor celebrates the spirit
of love and makes the perfect gift. Available in
premium gold filled with the most popular flavours
Lindor Milk, White, Hazelnut and Dark.
Поділіться своєю любов’ю і вдячністю з новою
і символічною коробкою шоколаду Lindor Heart,
що завжди в моді, це нове доповнення до
Lindor прославляє дух любові, що робить його
ідеальним подарунком. Доступний в золотій
упаковці з найпопулярнішими смаками Lindor
молочний шоколад, білий, з горіхами та
чорний шоколад.

NEW
2

€ 16.00
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1085150

1348224

1348227

1/ Nemiroff. Gift Set
5 x 0,1 l /л

2/ Nemiroff. De Luxe
0,05 l /л

Collection of Nemirofff vodkas with crystal-clear water,
selected wheat, sweet-scented honey, savoury steppe
herbs, piquant spices, fresh cranberry and strawberry.

Full and smooth taste. There is
slightly juniper shade that slowly
disappears and leaves a delicate
and refreshing aftertaste.

3/ Nemiroff. De Luxe
Honey Pepper, 0,05 l /л

Колекцiя горiлки Nemiroff на основi кришталевої
чистої води зi смаком вiдбiрної пшеницi, запашного
меду, гipких степових трав, пiкантних спецiй, свiжої
журавлини та полуницi.

€ 8.00

Повний i м’який смак.
Вiдчувається трохи ялiвцевого
вiдтiнку, який повiльно
зникає та лишає делiкатний
i освiжаючий пiслясмак.

Based on the 16th century
recipe. Alcohol of lux class.
Базується на рецепті XVI
століття. Алкоголь люкс
класу.

€ 4.00

€ 4.00
1

2
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A VODKA LESS ORDINARY

FROM

Live Magnificently. Drink Responsibly. |

82703

4/ Finlandia.
Vodka 0,5 l /л
Finlandia® is the World’s Finest Vodka with a global
reputation for the unparalleled quality of its naturally
pure ingredients: glacial spring water and six-row barley.
Finlandia® – найкраща горілка світу, визнана за
неперевершену якість її чистих від природи складових:
талої льодовикової води та шестирядного ячменю.

€ 7.00

A LAND LESS ORDINARY

© 2018 Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki, Finland.

4

*

70416

Chivas. Regal 12 years
Scotch Whisky 0,5 l /л
A whisky you can enjoy anywhere at any time,
because it is easy to appreciate and share. It has a
renowned smoothness, and a honeyed, fruity taste.
Цим віскі Ви можете насолоджуватись будь-де
і у будь-який час, тому що Bи швидко станете
поціновувачем його довершеного смаку. Він
підкорює визнаною м’якістю та поєднанням
медових і фруктових ноток.

€ 20.00

www.jamesonwhiskey.com

*
*

ENJOY JAMESON RESPONSIBLY.

74888

Jameson.
Irish Whiskey 0,5 l /л
Established by John Jameson in 1780, Jameson is a triple
distilled, twice as smooth Irish Whiskey. It’s a balance of
sweet, nutty flavor from Sherry casks with the toasted wood
and vanilla notes from Bourbon casks.
Бренд Jameson, заснований Джоном Джемесоном у
1780 році, виготовляє віскі шляхом потрійної дистиляції,
що робить його вдвічі м’якшим за звичайний ірландський
віскі. Його смак збалансовано поєднує в собі солодкий
горіховий присмак віскі, витриманого у бочках для
хересу, та аромат випаленого дерева з нотками ванілі,
що надає витримка у дубових бочках для бурбону.

€ 12.00

www.wise-drinking.com

ENJOYED EVERYPLACE, MADE IN ONE.
НАСОЛОДЖУЮТЬСЯ ВСЮДИ,
СТВОРЕНИЙ В ОДНОМУ.
EVERY DROP FROM A SINGLE SOURCE – LYNCHBURG, TENNESSEE.
КОЖНА КРАПЛЯ З ЄДИНОГО ДЖЕРЕЛА – ЛІНЧБУРГ ТЕННЕССІ.

P L E A S E D R I N K R E S P O N S I B LY

JACK DANIEL’S AND OLD NO.7 ARE REGISTERED TRADEMARKS. ©2018 JACK DANIEL’S TENNESSEE WHISKEY 40% ALCOHOL BY VOLUME (80 PROOF). DISTILLED AND BOTTLED BY JACK DANIEL DISTILLERY, LYNCHBURG, TENNESSEE. JACKDANIELS.COM
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АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ.SPIRITS
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695328

1/ Jack Daniel’s. Black
Tennessee Whiskey 0,5 l /л
The best-selling whiskey in the world was established in
1866. More than a century later, our Tennessee Whiskey is
still judged the same way like Jack Daniel did. By the way
it looks. By the way it smells. And, of course, by the way it
tastes.
Цей бренд віскі, що став світовим бестселером, було
засновано у 1866 році. І навіть століття потому якість
цього теннессійського віскі оцінюють так само, як це
робив Джек Деніел: за кольором, за ароматом за
смаком.

€ 15.00

2

951025
6

2/ Jim Beam. White Label
Bourbon Whiskey 0,5 l /л
JIM BEAM WHITE derives its rich satisfying flavour from
a treasured family recipe and a minimum of four years
of ageing in new, charred oak barrels.
Своїм насиченим смаком, що наповнює задоволенням,
JIM BEAM WHITE зобов’язаний безцінній сімейній
рецептурі, а також щонайменше чотирирічній витримці
у дубових бочках, які пройшли попереднє випалювання.

€ 8.00

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ.SPIRITS
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37807

1/ Camus. VS Elegance
Cognac 0,5 l /л
Continuing our never-ending quest to create perfect cognacs
using only the highest craftsmanship, Camus has created
the Elegance series. Elegance is the defining characteristic
of Camus cognacs, and Camus VS Elegance is the epitome of
youthful vitality in a fresh and vibrant cognac.
Продовжуючи наш нескінченний квест по створенню
відмінних коньяків, використовуючи тільки високу
майстерність, Camus створив серію коньяків Elegance.
Елегантність є визначальною характеристикою коньяків
Camus, а Camus VS Elegance є втіленням юнацької
життєвості в свіжому і яскравому коньяку.

€ 16.00

2

35351

2/ Martell. Médaillon VSOP
Cognac 0,5 l /л
Established in 1715 Martell is the oldest of the great cognac
houses. Martell VSOP Médaillon is a cognac that is made with
skillfully blended, mature eaux-de-vie from the four finest
growths of the Cognac region. Aged in French oak casks,
those eaux-de-vie are selected by the cellar master to yield a
perfect balance of freshness and crisp-edged sweetness.
Заснований в 1715 році, Мартель – являється одним
з найстаріших коньячних будинків серед усіх. Коньяк
Martell VSOP Médaillon – це майстерний купаж зрілих
коньячних спиртів з чотирьох найпрестижніших
терруарів регіону Коньяк.

€ 32.00

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ.SPIRITS
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764748

NEW

3/ Beefeater. London Dry Gin
Gin 0,5 l /л
Beefeater is the only international gin still distilled in
London. For Beefeater Dry, the blending of nine natural
botanicals and a unique 24 hour steeping progress combine
to create a gin of unrivalled smoothness and complexity.
Beefeater є єдиним джином світового класу, який
до цих пір виготовляється в Лондоні. Джин Beefeater
Dry – це поєднання дев’яти натуральних рослинних
компонентів і унікального 24-годинного процесу,
що надають джину неперевершеної м’якості і
багатогранності смаку.

€ 10.00

5
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1026283

4/ Baileys. Irish Cream
Liqueur 0,5 l /л
Baileys® is a subtle yet sweet liqueur characterized by a rich,
golden brown colour and a creamy texture. The flavour is
uniquely balanced with whiskey, vanilla and chocolate to
ensure a consistently smooth finish.
Baileys® – витончений солодкий лікер насиченого
золотаво-коричневого кольору з кремовою текстурою.
Його смак є ідеально збалансованим поєднанням віскі,
ванілі та шоколаду, що завжди має приємний м’який
післясмак.

€ 12.00

€ 2.00

CIGARETTES
СИГАРЕТИ
1072803

540908

Parlament.

Kent.

1072778

1039633

Marlboro.

Winston.

1098252

1039630

L&M.

Camel.

AQUA BLUE 200s
€ 29.00

Gold 200s
€ 28.00

Blue Label 4.0
200s

Switch Future 200s
€ 24.00

Blue 200s
€ 16.00

Camel Filter 200s
€ 26.00

КУРІННЯ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ
ЗАХВОРЮВАННЯ НА РАК.

