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katalog  produktów

Catalogul de faţă, în afara prezentării gamei largi de 
produse de parfumerie FM GROUP conform fiecăror 

grupe de arome, conţine de asemenea o comparaţie 
a preţurilor produselor FM GROUP cu produsele alese 

din aceleaşi familii de arome. Ordinea preţurilor în 
tabel a fost acceptată conform testelor aleatorii ale 
preţurilor en-detail efectuate în perioada 16 martie 
– 20 aprilie 2009. Mărcile produselor de parfumerie, 

altele decât produsele FM GROUP, amplasate în tabele 
aparţin producătorilor care nu sunt legaţi prin capital, 

organizatoric şi nici contractual de FM GROUP. FM 
GROUP nu este nici distribuitorul, nici nu posedă 

licenţă pentru produsele respective.

Este adevărat, nu haina, dar alegerea perfectă a aromei este cel mai frumos ornament, care oferă 
strălucire şi farmec. Parfumurile corespunzător alese pot reflecta şi completa personalitatea. Persoanele 
romantice aleg aromele florale. Personalităţile puternice preferă aromele intense, orientale... 
Individualiştii aleg parfumurile lemnoase originale. Arată-mi aroma ta, ca să îţi spun cine eşti...
În noul catalog găsiţi, în afară de produsele deja cunoscute, arome noi, deosebite, din Colecţia Clasică şi 
de Lux – unele proaspete şi subtile, altele rafinate şi intrigante.

Pentru a sublinia în mod deosebit frumuseţea noilor compoziţii din Colecţia de Lux am ales pentru 
acestea flacoane originale. Am vrut de asemenea să subliniem că pentru prima dată în gama de produse 
FM GROUP au apărut parfumurile pentru bărbaţi ( pg. 4 – 5). Am introdus de asemenea modificări 
esenţiale în colecţia produselor pentru îngrijirea corpului. Am împrospătat gama aromelor gelurilor de 
duş şi a balsamurilor pentru corp, deo-roll-on-urilor şi a after shave-lui. O noutate în oferta noastră este 
de asemenea setul de produse pentru îngrijirea tălpilor – le găsiţi în paginile 50-51.
   
Ne-am hotărât ca în acest catalog, informaţiile referitoare la fiecare produs să fie oferite printr-un cod, 
pentru ca dumneavoastră să puteţi să le asimilaţi şi să le reţineţi uşor. Am lăsat tabelele de comparare, 
care sistematizează produsele de parfumerie accesibile pe piaţă ţinând cont de familia de arome precum 
şi de preţul en-detail. In plus, pentru a vă face mai plăcută folosirea tabelelor şi alegerea corespunzătoare 
a aromei, am creat psiho-testul  „Cunoaşte-te pe tine însuţi”
Vă doresc distracţie plăcută şi cumpărături reuşite!

Artur Trawiński,
FM GROUP World

se spune că nu haina il face pe om.
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colecţia de lux pg. 4-19 
> pentru femei
> pentru bărbaţi

 
colecţia florală   pg. 20-21
> pentru femei 

colecţia feromoni    pg. 22-23
> pentru femei 
> pentru bărbaţi

colecţia inspiraţie pg. 24-25
> pentru femei
> pentru bărbaţi

colecţia clasică  pg. 26-39
> pentru femei
> pentru bărbaţi

colecţia fructata pg. 40-41

produse pentru femei    pg. 42-45
> balsamuri pentru corp
> geluri de duş 
> deo roll-on-uri
> deodorante 
> parfumuri pentru păr
> creme pentru mâini şi unghii 

produse pentru bărbaţi    pg. 46-47
> balsamuri pentru corp
> geluri de duş
> deo roll-on-uri

colecţia  de împrospătare    pg. 48-49
> spumă de ras
> After Shave 

produse pentru îngrijirea picioarelor   pg. 50-51
> peeling
> cremă intens emoilentă
> gel pentru calmare şi împrospătare
> antiperspirant

colecţia pentru tineret pg. 52-55
> Strawberry Fruit
> Trendy Boy

în plus    pg. 56-59
> tabele de comparaţie
> psiho-testul  „Cunoaşte-te pe tine însuţi”

pentru tineret

îngrijirea corpului

lumea aromelor
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pentru 
prima dată 

în oferta 
parfumurilor 

pentru 
bărbaţi

adaptări ideale
FM 286 | Subliniind 
senzuala maturitate a aromei 
trandafirului, patchoulli, ambrei, 
bergamotei şi portocalului. neW!

FM 288  | O îmbinare expresivă 
şi îndrăzneaţă a aromei de 
tiramisu, vanilie, bujor, magnolie 
şi caprifoi. neW!

ea                                                                                                                                                   
parfumuri 50 ml

  > 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%

FM 198  | O îmbinare destul 
de extravagantă a frunzelor 
de tutun, a bergamotei, a 
chiparosului, a iasomiei şi a 
patchoulli-ului. neW!

FM 300  | O combinaţie uşoară, 
dinamică, care uneşte notele de 
grapefruit, lămâie şi bergamotă 
cu levănţica şi cedru. neW!

                         el
parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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FM 287 | tentanta aromă a 
bobului de tonka, a lemnului 
dulce chinezesc, a ambrei şi a 
iasomiei. neW!

FM 291  | Fermecătoarea şi 
vesela aromă a suculentei 
zmeuri, a trandafirului, a vaniliei 
şi de patchoulli. neW!

dulcea tentaţie

florile nopţii

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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FM 293 | Ispititoarea aromă 
caldă a vaniliei, iederii, 
mandarinei, iasomiei şi a cedrului. 
neW!

FM 290  | seducătoarea putere 
a acordurilor lemnoase atenuate 
de aroma crinului, magnoliei, 
iasomiei şi mierii.  neW!

jocul simţurilor

bogăţia 
experienţelor

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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eleganta supratemporală
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colecţia | de lux pentru femei

10

FM 285 | Puţin  misterioasă, 
provocatoarea aromă a lemnului 
de caşmir, a prunei, a măceşului 
şi a miezului de nucă. neW!

FM 289  | O minunată partitură, 
în care rolurile principale revin 
lemnului de santal, trandafirului, 
isomiei şi şofranului. neW!

uşoara atingere  
a perfecţiunii aura senzualităţii

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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colecţia | de lux pentru femei

12

FM 292  | Un plăcut amestec 
înviorător al aromelor arşinului, 
prunei, mimozei, violetei, 
iasomiei şi a lemnului de tek. 
neW!

FM 281  | aromele fierbinţi, 
vibrante ale celor mai frumoşi 
trandafiri, ale coacăzelor şi 
căpşunilor.  

FM 282  | Pasiunea eliberatoare 
a parfumului iasomiei, stejarului, 
yuzu-lui, bergamotei şi a freziei. 

flirtul 
nevinovat

secretul puterii  
de atracţie

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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FM 283 | Provocatoarea şi 
senzuala aromă a nectarinei, a 
florii de portocal şi a moscului.   

FM 284 | Îmbinarea 
încântătoare şi plină de energie 
a ghimbirului, orhideei şi 
pomelo.

în centrul atenţiei

FM 141  | Prospatul acord cristalic al 
îngheţatei, încălzite de notele rodiei, 
bujorului, ambrei şi ale moscului.

FM 142 | Un amestec de vanilie, 
santal, trandafir bulgăresc şi tuberoze 
care provoacă o puternică dependenţă.

FM 143  | aroma delicată, fermecătoare 
a mandarinei, coacăzei negre şi a florii 
de heliotrop.

FM 144 | aroma atrăgătoare şi foarte 
feminină a iasomiei, a moscului alb şi 
a tămâii.

FM 146  | Un amestec misterios cu 
miros de piper jamaican proaspăt, frezie 
şi hibiscus.

FM 147  | singura compoziţie în 
care atât de ideal se armonizează 
notele mandarinei, arşinului, prunii şi 
lăcrămioarei.

FM 149  | O joncţiune senzuală a florii 
de vişin, a florii de Frangipani (migdal) şi 
a lemnului de tanaka.

FM 161 | Foarte feminină, 
aroma clasică a florilor de 
portocal, trandafir şi orhidee.

FM 162 | aroma orientală a 
moscului egiptean îmbinată cu 
dulceaţa mierii şi a vaniliei. 

FM 192  | Captivantele note ale 
florii de tiara, crinului, portocalei 
şi a mierii dulci. 

FM 193  | aroma trandafirului, 
a mahonului şi a alunei care 
trezeşte emoţiile. 

extractul luxului

apă de parfum 100 ml

> 84,00 RON
840,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%

parfumuri 50 ml

> 84,00  RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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noile dimensiuni ale luxului

FM 199  | O compoziţie bogată 
şi complexă, în care  regăseşti 
menta, mandarina, scorţişoară, 
cardamom, trandafir şi note de 
piele. neW!

apă de parfum 100 ml

> 84,00 RON
840,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%
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În viaţă nu e vorba  dacă poţi să îţi 
dăruieşti puţin lux. este vorba  dacă poţi 
avea de unde alege.

FM 151  | Aroma rafinată a 
moscului, chihlimbarului, 
rozmarinului şi a muşcatei 
africane. 

FM 152  | O compoziţie aleasă 
cu grijă, care uneşte armonios 
notele picante cu piperul alb. FM 194  | Fermecătoarea aromă 

apreciată pentru prospeţimea 
bergamotei, a piperului şi 
frunzelor verzi de struguri.  

FM 195  | O mixtură de 
coriandru şi cardamom , afumată 
cu puţin tutun nobil. 

FM 196  | O compoziţie ireală, 
care îmbină dulceaţa mărului 
verde cu gustul  amărui al cojii 
de portocală.

FM 197  | Aroma neîncetat de 
surprinzătoarea a mandarinei, 
piperului şi a frunzelor de Heba 
mate.

acum ai de unde alege

FM 154  | Aroma piperului, 
ghimbirului, a fructului de 
sudachi şi a busuiocului. 

FM 155  | Uşor vicioasă, 
luxoasa aromă a cardamonului, 
şofranului şi a pelargoniei. 

FM 156  | Aroma originală de 
patchoulli negru, mango şi a 
moscului  de abanos.

FM 158  | Ulei aromat din tulpini 
şi frunze de portocal amar şi 
frunze de geranium.

FM 159  | Seducătoarea şi 
fierbintea aromă a citricelor, 
ferigii şi a vetivertului. 

FM 160  | Uşoara aromă a 
frunzelor de roşii, a coacăzei 
negre şi a florilor de apă...

FM 166 | Atracţia magnetică 
a aromei notelor calde de 
lemn de cedru şi a balsamului 
tolutaum.

FM 167 | Intensiva aromă a 
ghimbirului, olibanumului şi a 
vetivertului.

FM 168   | Amestecul înviorător 
al proaspetei mente, a 
busuiocului şi a levănţicii. 

FM 169 | Aroma relaxantă 
a mandarinei siciliene şi a 
condimentelor picante.

apă de parfum 100 ml

> 84,00 RON
840,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%

apă de parfum 100 ml

> 84,00 RON
840,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%
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colecţia | florală

20

Frumuseţea ta naturală şi sensibilitatea 
trebuie expuse.
nimic nu subliniează feminitatea ca şi 
florile proaspete, frumos mirositoare.

Găseşte-ţi floarea ta preferată:

Frumuseţea este 
în tine! Învaţă să o 

subliniezi !

parfumuri 50 ml

> 84,00 RON
1680,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%

  FM 212 | ViOLeTa

 FM 214 | LOTuS

 FM 216 | iaSOmie

 FM 218 | fLOare de pOrTOCaL

 FM 211 | LiLiaC 

FM 213 | LăCrămiOară 

FM 215 | TuBerOZă  

FM 217 | TraNdafir 
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colecţia | ferom
oni

22

feromonii  sunt substanţe volatile 
inodore răspunzatoare de comunicaţia 
extraverbală. acţionează asupra 
subconştientului, mărind atracţia şi 
siguranţa de sine şi facilitează relatiile 
interpersonale. Ii poţi folosi la o întâlnire 
romantică sau altă întâlnire importantă, 
întotdeauna atunci când doreşti să faci 
cuiva o impresie bună.

arma secretă 
care ajută sex 

appeal-ul natural!

ea                                                                                                                                             
parfumuri 30 ml

> 56,00 RON
1866,67 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%

V pentru a deveni şi mai  
 atrăgătoare

arome accesibile: FM | 18f, 23f, 33f, 
81f, 98f, 127f, 171f

                         el
apă de parfum 50 ml

 > 56,00 RON
1120,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%

V pentru a trezi o şi mai mare  
 dorinţă

arome accesibile:  FM | 52f, 56f, 92f, 
94f, 120f, 134f
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arome  care  
trezesc emoţiile

ea                                                                                                                                                   
parfumuri 30 ml

> 49,00 RON
1633,33 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%

FM 171  | O compoziţie plină 
de contradicţii dominată 
de aroma rodiei, a orhideei 
negre, violetei şi mahonului. 

FM 172  | Tipic pentru vacanţă, 
aroma proaspătă a 
bujorului, a crinului, a vaniliei şi a 
bergamotei. 

FM 173  | Un pic din amestecul 
unic al migdalelor amare cu 
aroma vaniliei, a moscului, a 
muşchiului şi a lemnului de 
Jacaranda. 

FM 174  | O aromă fermecată 
din flori proaspete de crin, frezii, 
magnolie şi iasomie. 

FM 177  | Dorinţa eliberatoare 
a aromei şofranului, a
 tămâii, a vaniliei, a bergamotei şi 
a florii de portocal.

                             el
apă de parfum 50 ml

> 49,00 RON
980,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%

FM 92  | Aroma elegantă şi 
nebanală a citricelor, a miezului 
de nucă şi a santalului. 

FM 94  | Acord de colonie, lemn 
de santal, patchoulli, 
Vetivert, ambră, muşchi de stejar 
- aroma învingătorului.

FM 120  | O arombă chypre care 
îmbină prospeţimea lămâii şi a 
grapefruitului cu o intensă notă 
de chihlimbar. 
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FM 04 | notele originale ale 
coacăzei negre, ale castravetelui,  
lămâii italiene, ale freziei şi  
magnoliei. 

FM 07 | arome fermecătoare 
mirosind a mazăre, frezie şi 
iasomie.

FM 10 | notele proaspete ale 
mandarinei, iederii şi ale orhideei 
africane.

FM 11 | splendida fuziune a aromei 
ierbii proaspete, a coriandrului şi a 
boabelor de cafea.

FM 17 | senzuala esenţă obţinută 
datorită îmbinării mărului, a 
freziei, tuberozei şi  iasomiei.

FM 21 | O aroma caldă, care te 
învăluie, de trandafiri, iasomie şi 
flori de ylang-ylang.

FM 25 | Un amestec armonios de 
frezii, iris, passiflora, flori exotice 
şi cedru alb.

FM 81 | aroma excentrică a 
magnoliei, a lăcrămioarei, 
a trandafirului şi a violetei, 
atenuată de aroma fină mărului 
şi a castravetelui verde.

FM 97 | aroma extravagantă şi 
dementă a narcisei, a lăcrimioarei, 
a freziei, a gardeniei şi a 
muşchiului de stejar.

FM 122 | esenţa independenţei, 
pentru care inspiraţia a fost 
iasomia, rodia şi lăcrămioara.

FM 123 | emanând uşoara 
senzualitate a aromei 
mandarinei, a freziei, a ambrei 
şi a caisei.

FM 125 | Rotativa aromă a 
mandarinei, a gardeniei, a 
mazărei verzi şi a migdalelor. 

FM 129 | aroma scânteietoare a 
catifelei,  coliziunea bujorului cu 
lemnul de cedru.

FM 132 | aroma exclusivă şi 
misterioasă a gardeniei, a 
bujorului, a portocalei, a ambrei  
şi a tuberozei. 

FM 180 | aroma supratemporală, 
seducătoare a zmeurii, a 
arşiniului, freziei, trandafirului, de 
patchoulli şi  vanilie. 

FM  181 |  O aromă vioaie şi 
cochetă, în care găseşti lămâi, 
coacăze roşii şi nufăr.

FM 183 | O îmbinare sexi a florii 
de spânz, a piperului roz, a 
merişorului, a lemnului de 
massoia  şi a vaniliei.

FM 256 | Un buchet senzual, 
inspirator, creat din flori de 
mandarini, cală, lotus, trandafir 
şi stefanotis (Cunoscuta si sub 
numele de „floarea de ceara” sau 
„iasomia de Madagascar”). neW!

FM 261 | O ikebană artistică 
compusă din flori de lotus, 
frezii, micşunele de munte 
(viola alpină), bujor, micsandră şi 
tuberoză. neW!

FM 262 | O compoziţie universală 
care seduce prin farmecul 
freziei, mandarinei, salviei, 
lăcrămioarei, gălbenelei şi 
narcisei. neW!

 familia aromelor florale se împarte în cinci subfamilii:  
floral – fructată, floral – orientală,  floral – acvatică, floral – verde  
şi floral – aldehidică.

acoperă-te cu uşoara 
aromă a celor mai 
frumoase flori. 
Îmbăiază-te în catifelatele 
petale de trandafir, simte 
pe pielea ta răceala 
de satin a orhideei şi 
delicateţea florilor de 
iasomie. În orice clipă 
bucură-te de bogăţia 
multitudinii de arome din 
familia florală.

florale

parfumuri peNTru femei  30 ml

> 49,00 RON
1633,33 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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FM 06 | note de citrice şi muşchi 
de stejar admirabil alese.

FM 23 | dulcile si  senzualele 
note ale mandarinei, iasomiei şi 
vaniliei.

FM 33 | Înviorătoarea putere a 
iasomiei, a trandafirului alb, 
a bambusului, a mărului şi a 
lămâii. 

FM 44 | Bucuria eliberatoare 
a aromei coacăzei negre, a 
orhideei şi a cactusului alb. 

FM 84w | senzuala aromă 
a iasomiei, a violetei, a 
trandafirului, a moscului şi de 
papaya.

FM 260 | Proaspăta aroma uşoară 
şi tentantă a mandarinei, a 
violetei, a iasomiei şi a freziei. 
neW!

FM 05 | Încântătoarea şi intriganta 
aromă a lemnului de santal, 
coriandru, trandafir şi vanilie. 

FM 18 | Radiantele note ale 
portocalei, grapefruitului 
şi bergamotei îmbinate 
cu dulceaţa iasomiei şi a 
trandafirului.

FM 34 | Unda proaspătă de citrice, 
hiacint şi iris cu puţin patchoulli 
şi piper roz.

FM 80 | aroma intrigantă a 
mandarinei verzi, a violetei, 
notele şerbetului de căpşuni şi 
ale popcornului caramelizat.

FM 252 | aroma elegantă a 
bergamotei calabriene, a 
portocalei, a boabei de ienupăr, 
de chiparos şi migdale. neW!

Culorile vii, intensive ale 
citricelor exprimă bucuria 
vieţii dezlănţuită. dau un 
plus de energie şi fac ca 
viaţa să devină colorată 

ca-n poveşti. acum deja 
ştii cum este să te îmbraci 

cu o rază de soare!

aruncă-ţi pe umeri 
moalele şal eteric din 
aroma plantelor de 
patchoulli şi înviorătoarea 
notă a citricelor. Fie ca 
fiecare mişcare a ta să 
incite uşoara adiere a 
aromei cedrului nobil şi a 
muşchiului de stejar.

 familia aromelor citricelor se împarte în patru 
subfamilii: de lămâie, de mandarine, de portocale şi 

de bergamotă.

 familia aromelor chypre se împarte în trei 
subfamilii – chypre-lemnoase, chypre –fructate şi 
chypre-animalic.

citricechypre

parfumuri 30 ml

> 49,00 RON
1633,33 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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FM 185 | aroma feminină şi 
deosebit de senzuală a iasomiei 
şi a orezului basmati.

FM 251 | Intensa şi seducătoarea 
aromă a trandafirului, a lemnului 
de santal, de patchoulli şi aroma 
rădăcinii de iris. neW!

FM 253 | aroma dulce, atrăgătoare 
a lemnului de santal, de 
patchoulli, a vetivertului, a 
ananasului, a cocosului şi a 
iasomiei. neW!

FM 254 | aroma delicată şi eterică 
a mentei, a castravetelui verde,  
a pepenelui şi a cardamonului. 
neW!

FM 255 | Fascinanta îmbinare a 
miezului de nucă, a prunii, a 
palisandrului, a lemnului de tei, a 
freziei şi a trandafirului. neW!

FM 02 | Încântătoarele note ale 
tămâii, iasomiei, magnoliei, de 
pară şi de agresă.

FM 09 | extract de fructe verzi, 
vanilie şi mosc, care rămâne 
puternic impregnat în minte. 

FM 12 | Plina de energie, aroma 
hipnotizantă a passiflorei, 
vaniliei, a lemnului de arţar şi a 
iasomiei.

FM 24 | Un buchet exotic compus 
cu sprijinul dominantei arome 
de mango şi mandarină.

FM 26 | Un amestec oriental 
mirosind a orhidee, magnolie 
şi ardei.

FM 32 | aroma intrigantă şi 
ambiguă a mandarinei, murii şi a 
mango-ului cu dulceaţa mierii şi 
a ciocolatei.

FM 98 | Înviorătoarea putere a 
citricelor intensificată cu flori 
dulci şi note lemnoase.

FM 101 | Misterioasa aromă a 
moscului alb, a vaniliei, a tămâii, 
a florii de portocal şi a parei.

FM 109 | Îmbinarea unică a 
vaniliei, a moscului, a accentelor 
lemnoase, a trandafirului, a 
iasomiei şi a lăcrămioarei. 

FM 127 | aroma pură, catifelată 
a pepenelui verde, a vişinei, 
iasomiei, bujorului şi a moscului 
roz. 

FM 187 | extazul aromei de citrice, 
caisă, bujor şi orhidee. 

FM 250 | excitanta aromă a 
crinului, a mimozei, a irisului, a 
vaniliei, a santalului şi a sucului 
din piersici proaspete. neW!

FM 257 | O compoziţie desăvârşită 
care surprinde prin îmbinarea 
originală a aromei  romaniţei, 
a trandafirului, a iasomiei, 
a moscului şi a aromei de 
patchoulli. neW!

FM 258 | Misterioasa şi 
seducătoarea aromă a moscului, 
a ambrei, a trandafirului 
marocan şi a tămâii. neW!

FM 259 | exotica aromă, în care 
inima pulsează notele violetei, 
a moscului, de patcoulli, 
a bujorului, a vaniliei şi a 
micsandrei. neW!

FM 263 | Populara aromă 
a iasomiei, a tuberozei, a 
lăcrămioarei şi a moscului, cu un 
amestec de parfum de citrice şi 
lemn tropical. neW!

notele calde şi bogate ale lemnului 
de santal, ale uleiului de patchoulli 
şi cedru, se împletesc în jurul 
gâtului ca şi cele mai frumoase 
bijuterii. splendidele compoziţii 
lemnoase îmbină delicateţea 
perlelor, originalitatea smaraldelor 
şi strălucirea diamantelor. 

doar câteva picături din calda 
compoziţie orientală fac să te 
simţi relaxată şi neobişnuit de 

fermecătoare. Ca şi eroul din „O mie 
şi una de nopţi” te împodobeşti 
cu senzualele arome ale vaniliei, 
iasomiei, tuberozei şi ale tămâii...

 familia aromelor lemnoase
se împarte în trei subfamilii: lemnoase-florale, 
lemnoase-frucate şi lemnoase-patchoulli.  

familia de arome orientale  
se împarte în cinci subfamilii: oriental – florale, 

oriental – fructate, oriental – lemnoase, oriental 
– picante şi oriental - ambrate.

lemnoaseorientale

parfumuri 30 ml

> 49,00 RON
1633,33 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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FM 231  | Încântătorul parfum răcoros al 
trandafirilor, iasomiei şi al nuferilor.

FM 232  | Cele mai minunate arome ale 
bujorului, ale frunzelor proaspete de violetă şi ale 
trandafirului Baie. 

FM 233  | Captivanta îmbinarea a mandarinei, a 
florilor albe şi a vaniliei.

FM 234  | aroma naturală a ceaiului de trandafir, a 
lalelelor şi a irişilor. 

FM 235  | aroma rafinată a cardamonului, a violetei 
şi a frunzelor de portocal. 
 
FM 236  | Puţin din parfumul cochet de portocale, 
grapefruit,  crin thailandez, gardenie şi violetă. 

FM 237  | notele volatile şi provocatoare ale 
bujorului, ale coacăzei negre şi ale vaniliei.

FM 238  | Un buchet atipic din flori de portocal, 
hiacint, tuberoze şi micsandre.

FM 239  | aroma vibrantă, intensivă a irisului, a 
ceaiului ceylon şi a clopoţeilor de pădure. 

FM 240  | tentanta aromă a căpşunilor sălbatici 
subliniată de flori de vişin şi iasomie.           

aceştia sunt 
cei 15 mililitri 

preţioşi, care îţi 
schimbă viaţa.  

alege-ţi fericirea 
în dimensiunea 

Xs!

un lucru mic care  
aduce bucurie

parfumuri 15 ml

> 25,00 RON
1666,67 RON/1l

concentraţia de parfum: 20%
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FM 60 | Portocală, mentă, 
galangal, ghimbir, muşchi şi 
mosc. Aroma libertăţii.

FM 85 | Aroma proaspătă, 
expresivă şi neobişnuit de 
impulsivă a bergamotei, 
anasonului şi vetivertului! 

FM 87 | Un dar neobişnuit al 
naturii: lemn de palisandru, 
lămâie verde, grapefruit roz şi 
orhidee. 

FM 133 | Uşoara aromă, temporală, 
a bergamotei şi portocalei şi a 
brizei marine.  

FM 188 | Aroma iute a ghimbirului, 
a miezului de nucă, a piperului 
roz şi a lemnului de gaiacum. 

FM 190 | Aroma incredibilă pentru 
bărbaţi a lemnului de cedru, de 
santal  şi de gaiacum, îndulcită 
cu citrice.

FM 206 | O incontrolabilă aromă 
explodând din prospeţimea 
mentei, a lămâii verzi, a romului, 
rubarbei, cedrului şi a ceaiului 
verde. neW!

FM 207 | Aroma nobilă a lemnului 
atenuată de prospeţimea aromei 
de patchoulli, a mandarinei şi a 
mărului. neW!

FM 208 | O aromă ultramodernă 
care seduce prin iuţeala 
piperului roz şi a dulcii 
mandarine. neW!

FM 209 | Aroma stejarului fierbând 
de emoţie, a chiparosului, a 
ienupărului, a chihlimbarului, 
a pepenelui şi a brizei marine. 
neW!

 familia aromelor lemnoase
se împarte în patru subfamilii: lemnoase-florale, 
lemnoase-fructate, lemnoase- patchoulli, lemnoase-
vetivert.

lemnoaseşic, de efect

apă de parfum 50 ml

> 49,00 RON
980,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%
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FM 57 | O compoziţie paradisiacă 
din măr, prune, scorţişoară, piper 
şi rom jamaican.  

FM 84m | aroma senzuală 
a iasomiei, a violetei, a 
trandafirului, a moscului şi de 
papaya. Pentru tine şi pentru ea.

FM 93 | aroma modernă, vie a 
bergamotei, a ghimbirului, a 
levănţicii şi a iederii.

FM 134 | seducătoarea aromă a 
mandarinei, a portocalei amare 
şi ierburilor de mare.

FM 136 | aroma unică a mărului 
verde, a bergamotei, a 
cardamonului şi a lemnului de 
cedru.

FM 137 | amestecul exotic de 
citrice, frunze de palmier şi 
busuioc, salvie şi coriandru. 

FM 56 | Un extras din caprifoi, 
ienupăr, răşină şi cedru, care 
trezeşte simţurile. 

FM 82 | Parfumul subtil al 
citricelor, al chili-ului picant şi al 
moscului, care aduce zâmbetul...

FM 83 | aroma delicată şi 
captivantă a bergamotei, 
acordul papirusului şi senzualele 
tonuri ale moscului. 

FM 86 | spaţiul, libertatea, notele 
chiparosului, ale caşmirului, 
vetivertului şi ale moscului. 
aroma care te umple de fericire.

FM 110 | Puterile unite ale vaniliei, 
moscului, chihlimbarului, florii 
de portocal şi ale lăcrămioarei.

FM 191 | Prospeţimea unică a 
citricelor, a castravetelui, a salviei 
şi a miezului de nucă. 

FM 205 | Puţină nepăsare, 
înviorătoarea aromă a mandarinei, 
a violetei, a rozmarinului, a 
ienupărului şi a mentei. neW! 

FM 210 | Fermecătoarea prospeţime 
a parfumului mandarinei, a 
busuiocului, mentei şi a frunzei de 
păr. neW!

 familia aromelor citrice
se împarte în patru subfamilii: de lămâie, de 
mandarine, de portocale şi de bergamotă.

 familia aromelor chypre se împarte în trei 
subfamilii: chypre-lemnoase, chypre-fructate şi 

chypre-animalic.

citrice chypre
experienţe intenseo infuzie de andrenalină

apă de parfum 50 ml

> 49,00 RON
980,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%
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FM 43 | Aroma energizantă a 
cardamonului, a piperului roz, 
a mandarinei, a coriandrului şi 
a freziei. 

FM 54 | Aroma misterioasă a 
bergamotei, a mentei, a salviei, 
a levănţicii, a cedrului şi a 
muşchiului de stejar. 

FM 68 | Stimulatorul parfum al 
lemnului de cedru, al levănţicii, 
al tutunului,  bergamotei şi al 
lămâii.  

FM 107 | Prospeţimea brizei 
marine îmbinată cu delicateţea 
nufărului. 

FM 135 | Surprinzătoarea 
intensitate a aromei mandarinei, 
a portocalei amare şi ierbii de 
mare. 

FM 140 | O mixtură a aromei de 
pelin şi a condimentelor exotice, 
intensificate de aroma plantelor 
şi a fructelor. 

FM 189 | îmbinarea vie şi 
pulsatoare a grapefruit-ului, 
zmeurii, levănţici şi heliotropului.

FM 52 | Aroma hipnotizantă a 
citricelor, a mărului, a scorţişoarei 
şi a cuişoarelor. 

FM 64 | Aroma elegantă şi 
senzuală a mandarinei, a 
anasonului, a moscului şi florilor 
de măslin.   

FM 66 | Notele delicate ale 
levănţicii şi ale cedrului 
chinezesc, îmbogăţite cu 
acorduri de lămâie verde şi cu 
balsamica ambră. 

 familia aromelor fougere 
se împarte în două subfamilii: de ferigă şi de 

levănţică.

 familia aromelor orientale se împarte în 
trei subfamilii: oriental-florale, oriental – picante, 
oriental –ambrate.

fougereorientale

caracterul puternic excitanta acţiune

apă de parfum 50 ml

> 49,00 RON
980,00 RON/1l

concentraţia de parfum: 16%
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nu atinge!    nu rupe!    nu mânca! 
Bucură-te de aromă!

apă de TOaLeTă 50 ml

> 42,00 RON
840,00 RON/1l

V FM 200 | pară

FM 203 | arŞiN V

FM 202 | mură V 

V FM 201 | VaNiLie V FM 204 | maNGO

www.fmworld.com
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corp fin şi hidratat 
corespunzător 

 BaLSam peNTru COrp  
Body balm 200 ml | 150,00 RON/1l

30,00 RON
 conţine ingrediente cu proprietăţi  

 hidratante
 provitamina B5 are  un efect  

 regenerator şi calmant asupra pielii   
 vitamina e protejează pielea faţă de  

 acţiunea radicalilor liberi
 alantoina asigură pielii o netezime  

 mătăsoasă şi elasticitatea  
 corespunzătoare

 are o consistenţă de catifea 
 se absoarbe perfect 

arome accesibile: FM | 05b, 21b, 23b, 33b, 
81b, 127b, 141b, 143b, 171b, 173b
AROME NOI!
Roagă-l pe distribuitorul tău să îţi dea o mostră de 

balsam (mostrele aromelor accesibile: 33, 81)

neobişnuita serie în 
versiunea mini 

 miNiaTuri
mini 3x30 ml  

25,00 RON
 calitatea perfectă în ambalaj mic 
 ideale în timpul scurtelor călătorii 
 capacitate care poate fi transportată în  

 bagajul de mână, la bordul avionului

SETUL INCLUDE: 
 balsam de corp FM 33b
 gel de duş FM 81g
 gel de duş FM 33g

o piele perfect curată 
şi frumos mirositoare 

 GeL de duŞ 
Shower gel 200 ml | 100,00 RON/1l

20,00 RON
 îmbogăţit cu ingrediente pentru    

 hidratare special selecţionate
 provitamina B5 are efect calmant şi anti- 

 inflamator 
 lasă pe piele un strat fin de protecţie 
 curăţă corpul şi îl pregăteşte pentru  

 acţiunea de hidratare şi împrospătare a  
 ingredientelor balsamului

 o consistenţă delicată cu o frumoasă  
 strălucire perlată

 nou, închidere confortabilă! 
arome accesibile:  FM | 05g, 06g, 10g, 12g, 18g, 
21g, 23g, 25g, 32g, 33g, 34g, 81g, 98g, 127g, 
141g, 142g, 143g, 147g, 171g, 173g  
AROME NOI!

mâini îngrijite şi frumos 
mirositoare 

 Cremă peNTru mÂiNi Şi uNGHii 
Hand and nail cream 100 ml | 200,00 RON/1l

20,00 RON
 vitamina B5 îmbunătăţeşte bariera de lipide  

 a pielii şi grăbeşte regenerarea ţesutului
 vitamina a protejează pielea şi stimulează  

 biosinteza colagenului 
 alantoina are efect calmant, reducând  

 iritarea şi înroşirea epidermei
 are o aromă delicată pentru îngrijirea fiecărui  

 tip de piele a mâinii

arome accesibile: FM | 33c, 81c, 98c

Alege la parfumurile tale preferate  
produse cu aceeaşi notă de aromă şi creează-ţi 
setul tău complet de cosmetice  parfumate.Fii 
ideală! atinge armonia deplină!

atinge armonia  
deplină!
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Niciodată nu-ţi parfuma părul cu parfum obişnuit.
Alege exclusiv cosmeticele destinate îngrijirii părului. 

protecţia 
perfectă şi 
discretă 
   

 deO rOLL-ON
deo roll-on 50 ml | 400,00 RON/1l

20,00 RON
 ideal pentru femeile  

 active şi dinamice
 conţine substanţe  

 antiperspirante  
 şi absorbante

 îmbogăţit cu  
 ingrediente care  
 hidratează şi  
 împrospătează perfect  
 pielea fină de sub braţ 

 aplicare comodă

arome accesibile: FM | 05r, 23r, 
25r, 33r, 81r, 141r, 143r, 147r, 
171r, 173r
AROME NOI!

un mod super 
si rapid pentru 
prospeţime
   

 deOdOraNT 
 deo spray 75 ml | 266,67 RON/1l

20,00 RON
 asigura confort şi sentimentul  

 de siguranţă
 la îndemână şi uşor de folosit
 o bogată gamă de arome  

 excitante

arome accesibile: FM | 21d, 23d, 33d, 
81d, 127d, 132d, 171d, 173d 
AROME NOI!

aspect natural  
şi captivant
   

 parfum peNTru păr 
Hair fragrance 50 ml | 560,00 RON/1l

28,00 RON
 polimerii special aleşi oferă un  

 luciu delicat şi măresc volumul  
 părului 

 substanţele active hrănesc părul  
 şi pielea capului

 nu încarcă  şi nu usucă părul
 conţine substanţe pentru  

 prevenirea electrizării părului 
 ambalaj uşor de manevrat
 pentru toate tipurile de păr 

arome accesibile: FM | 81h, 141h, 147h

te apleci uşor spre 
interlocutorul tău. 
Cu graţie îţi treci 
degetele prin păr...
esti fermecatoare, iar 
gestul tau simplu si 
plin de farmec este 
insotit mereu de 
frumoasa si intensiva 
aroma...

arta 
feminină
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confort şi 
comoditate

 deO rOLL-ON 
deo roll-on 50 ml | 400,00 RON/1l

20,00 RON
 perfect pentru bărbaţii care au  

 un regim de viaţă activ
 o formulă unică care elimină  

 efectele transpiraţiei excesive 
 conţine ingrediente  

 de hidratare
 aplicaţie confortabilă

arome accesibile: FM | 52r, 56r, 64r, 
94r, 107r, 110r, 134r, 169r
AROME NOI!

o piele fină şi 
bine hidratată 

 BaLSam peNTru COrp 
Body balm 200 ml | 150,00 RON/1l

30,00 RON
 conţine printre altele  

 alantoină,vitamina B5 şi  
 vitamina E

 se absoarbe uşor 

arome accesibile: FM | 52b

corp îngrijit şi 
sănătos 

 GeL de duŞ 
Shower gel 200 ml | 100,00 RON/1l

20,00 RON
 conţine ingrediente speciale  

 pentru hidratare
 se limpezeşte uşor
 o largă gamă de arome care  

 se completează cu apele de  
 parfum şi after shave –urile

 nou, închideri uşor  
 de manevrat!

arome accesibile:  FM | 52g, 56g, 
64g, 68g, 94g, 107g, 110g, 134g, 
135g, 169g
AROME NOI!

Acesta este setul 
perfect, al cărui scop este 
să îţi asigure o prospeţime 
maximă pe parcursul 
întregii zile. trăieşte activ, 
iar noi avem grijă de 
confortul tău.

trăieşte activ!
www.fmworld.com
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Împrospătarea  
pe care o doreşti 

 afTer SHaVe 
after shave 100 ml | 280,00 RON/1l

28,00 RON
 îmbogăţit cu ingrediente  

 cu proprietăţi calmant- 
 înviorătoare

 conţine alantoină care calmează  
 iritaţiile 

 aromă intensivă şi de lungă  
 durată

arome accesibile: FM | 52s, 56s, 94s, 
110s, 134s, 169s
AROME NOI!

 Spumă de raS  
Shaving foam 250 ml | 100,00 RON/1l

25,00 RON
 facilitează barbieritul perfect 
 reduce eficient creşterea bărbii
 uleiurile de parafină protejează  

 pielea şi previne uscarea  
 excesivă

 extractul din frunze de  
 aloe are acţiune hidratantă şi  
 regenerează

 alantoina calmează iritaţiile şi  
 grăbeşte vindecarea rănilor 

arome accesibile: FM | 52p

fineţea la care 
visezi

Deşi barba poate fi sexi, totuşi nimic nu are  
un asa efect asupra femeii ca şi pielea fină a 
feţei unui bărbat.
O privire cochetă. Obrazul tău lângă faţa ei...
atingere delicată. Fineţea ideală pe ambele 
părţi!

lucru masculin
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pasul 1  | netezirea 
 peeLiNG neW!

Scrub 75 ml | 240,- RON/1l

18,00 RON
 o delicată consistenţă cremoasă  

 cu particule de pumex  
 îndepărtează epiderma moartă şi reduce  

 îngroşarea, redând pielii fineţea naturală
 pregăteşte pielea pentru absorbirea  

 ingredientelor conţinute de crema  
 hidratantă

 conţine mijloace active antibacteriene  
 şi antimicoză

 are o aromă de ananas proaspăt

FM | S001 pasul 4 | protecţia 
 aNTiperSpiraNT neW!

antyperspirant 150 ml | 150 RON/1l

22,50 RON
 previne transpiraţia excesivă  

 şi apariţia mirosului neplăcut
 ingredientele active reglează  

 activitatea glandelor sudoripale
 substanţele calmante asigură pielii  

 un aspect fin şi le protejează faţă  
 de apariţia zgârieturilor şi frecărilor

FM | S004

pasul 3 | relaxarea 
 GeL CaLmaNT – ÎNViOrăTOr neW!

Soothing&refreshing gel 75 ml | 280,- RON/1l

21,00 RON
 calmează tălpile obosite
 conţine ulei răcoritor de mentă şi substanţe  

 hidratante
 extractul de hamamelis virginia ajută  

 la reducerea umflăturilor
 extractul de muşeţel are o acţiune  

 antiinflamatoare şi de purificare

FM | S003

pasul 2 | hidratarea 
 Cremă peNTru HidraTare  

 iNTeNSa neW!  
deep  moisturising cream 75 ml | 280,- RON/1l

21,00 RON
 recomandată pentru pielea uscată şi aspră
 conţine substanţe care hidratează eficient şi  

 care înmoaie pielea tălpilor
 provitamina B5 şi uleiul din germeni  

 de grâu  fac să devină elastice straturile  
 sale îngroşate

 ajută ca pielea să îşi recapete moliciunea  
 şi fineţea proprie

 are o minunată aromă de citrice

FM | S002

Dacă tălpile tale sunt foarte obosite, după masarea cu 
gel, ţine timp de câteva minute picioarele ridicate

tălpilor le place atingerea delicată, 
de aceea am avut grijă ca îngrijirea 
lor zilnică să fie distractivă şi plăcută. 
În timp ce ungi cu cremă tălpile, 
masează-le uşor – vei vedea că îţi 
vor fi recunoscătoare pentru fiecare 
mângâiere. 

tălpi frumoase  
pas cu pas 

www.fmworld.com
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gurile frumoase 
atrag privirile

 LuCiu peNTru BuZe 
Lip gloss 8 ml | 1750,00 RON/1l

14,00 RON
 o nuanţă delicată, perfectă  

 pentru fiecare ocazie
 lubrifiază uşor buzele
 conţine microparticule speciale,  

 care fac buzele să strălucească
 asigură buzelor un luciu subtil şi  

 o aromă apetisantă

FM | 88u

desert de fructe 
pentru pielea 
tânără 

 BaLSam de COrp
Body balm 200 ml | 150,00 RON/1l

30,00 RON
 are o consistenţă uşor cremoasă
 îmbogăţit cu vitaminele B5 şi e
 alantoina asigură corpului un  

 aspect să sănătos şi frumos
 pentru îngrijirea zilnică a oricărui  

 tip de piele
 nu conţine alergeni

FM | 88b

mirosind a 
fructe şi plăcute 
la atingerea 
corpului 

 GeL de duŞ
Shower gel 200 ml | 100,00 RON/1l

20,00 RON
 conţine ingrediente de hidratare  

 special selecţionate 
 se limpezeşte uşor, lăsând pe  

 piele un strat fin de protecţie
 nu conţine alergeni 

FM | 88g

aroma bucuriei
V apă de TOaLeTă 
eau de toilette 20 ml | 1750,00 RON 1l

35,00 RON
V Îmbinarea neobişnuit de 
apetisantă a aromelor de căpşuni 
proaspete, de fragi şi zmeură, cu o 
dulce notă de vanilie.

FM | 88 STRAWBERRY FRUIT

www.fmworld.com
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aroma bucuriei

curată 
plăcere

 GeL de duŞ 
Shower gel 200 ml | 100,00 RON/1l

20,00 RON
 o aromă lemnos-citrică  

 înviorătoare
 conţine ingrediente perfect  

 alese de hidratare şi curăţare  
 a pielii

 se limpezeşte uşor, lăsând pe  
 piele un strat fin de protecţie

FM | 90g

 apă de TOaLeTă 
eau de toilette 30 ml | 1166,67  RON/1l

35,00 RON
 Vesele note de citrice  

 îmbogăţite cu delicatele  
 acorduri ale lemnului de santal  
 şi de cedru.

FM | 90 TRENDY BOY
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familia de arome preţul până la 85 RON preţul de la 150 RON până la 300 RON

CH
YP

RE
    

fructate Amante Giotto For Man – la 
Rive, Blue Seduction 
– Antonio Banderas, ChD By 
NY For Men – Christopher 
Dark, Dark Zone – la Rive

FM 120, FM 169, FM 205, FM 210 Be Delicious – DKNY, Calvin Klein Man – Calvin Klein, Déclaration – Cartier, Del Mar Caribbean – Baldessarini, Hugo 
XY – Hugo Boss, Instinct – David Bekham, light Blue Homme – Dolce&Gabbana, Oxygene Homme – lanvin, Zeta di 
Zegna – Zegna

lemnoase Best – Christopher Dark, 
Extra Black – la Rive, 
Fahneneid – Chatier, Fire 
White – Vittorio Bellucci, 
Red Fire – Bi-es

FM 56, FM 82, FM 166, FM 167, FM 191 Aramis life – Aramis, Go! – Joop!, Fahrenheit – Christian Dior, Gucci Pour Homme 2 – Gucci, Intuition For Men – Estée 
lauder, Magnetism – Escada, Mexx Man – Mexx*, Platinum Egoiste – Chanel, Twice Pour Homme – Iceberg

de animale Extreme – Christopher Dark FM 83, FM 86, FM 94, FM 110 Adidas Black – Adidas, Encre Noir – lalique, Essenza Di Zegna – Zegna, Grey Flannel – Geoffrey Beene, le Male – Jean 
Paul Gaultier, Mania Pour Homme – Armani, Soir Pour Homme – Bvlgari

OR
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NT
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E  
    

florale Boston Sole – Côte d’Azur, 
Rosso Black line – la Rive

FM 52 Arpège Pour Homme – lanvin, Boss – Hugo Boss, lolita lempicka Au Masculin – lolita lempicka, Soul Man – Hugo 
Boss

rădăcinoase Costa Rica – Jean Marc, 
Urban Spice – Adidas

FM 199 1 Million – Paco Rabanne, Antidote – Victor&Rolf, Obsession For Men – Calvin Klein

de ambră Ardende Ninia Black 
– Chatier, Balderdash le 
Andro – Chatier, Fahneneid 
2007 – Chatier, George 
Man – la Rive

FM 64, FM 66 Ambré – Baldessarini, Attitude – Giorgio Armani, Black Code – Giorgio Armani, Fahrenheit 32 – Christian Dior, 
Uomo – Moschino

lE
M

NO
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E  
   

florale 2!2 Man – Vittorio Bellucci, 
515 Man – Max Gordon, 
911 – Christopher Dark

 – 212 Sexy Men – Carolina Herrera, About Men – Bruno Banani*, Intimately Men – David Beckham, True Star Men  
– Tommy Hilfiger, V Pour Homme – Valentino, Vercace Medusa Pour Homme – Versace

fructate 47 Samourai – Alain Delon, 
Aurel Man – Chatier, Amor 
Emio Man – Chatier, Costa 
Del Sun Men – Christopher 
Dark, Ego – Bi-es

FM 133, FM 159, FM 188, FM 195, 
FM 206, FM 208, FM 209

π Neo – Givenchy, Allure Homme – Chanel, Amor Pour Homme – Cacharel, Beckham Signature Men – David Beckham, 
Brown – Dunhill, Essenza del Tempo – Trussardi, Friends Men – Moschino, Guerlain Homme – Guerlain, Hugo Boss 
Elements – Hugo Boss, lagerfeld Classic – Karl lagerleld, Play – Givenchy, The One For Men – Dolce&Gabbana, Tokyo 
By Kenzo – Kenzo 

patchoulli Balderdash – Chatier, 
Especial – la Rive, Evolution 
– la Rive, la Corsa Pour 
Homme – Vittorio Bellucci

FM 154, FM 155, FM 160, FM 190,
FM 198, FM 207  

Antaeus – Chanel, Azzaro Twin Men – Azzaro, Cerruti pour Homme – Cerruti, Euphoria Men – Calvin Klein, Essential  
– lacoste, Gucci by Gucci Pour Homme – Gucci, l’Instant de Guerlain Pour Homme – Guerlain, Ocean Man – Tom Tailor*, 
Prada Pour Homme – Prada

vetivert Black line – la Rive, Ch 
Chatier – Chatier, City Game 
Men – J. Fenzi

FM 60, FM 85, FM 87, FM 151, FM 152 π – Givenchy, Due Uomo – laura Biagotti, Dunhill Edition – Dunhill, Emporio City Glam For Him – Giorgio Armani, Fresch Man 
– Jaguar, Gucci Pour Homme – Gucci, In2U For Him – Calvin Klein, Kenzo Air – Kenzo, l’Homme – Yves Saint laurent

FO
UG

ER
E  

   

ferigă Athletic Man – la Rive, Booys 
Energo – Chatier, High Power 
– Christopher Dark, Kanion 
Gold – Pollena Ewa

FM 43, FM 107, FM 135, FM 158, 
FM 196, FM 197

Aqva Pour Homme – Bvlgari, Boss Selection – Hugo Boss, Chrome legend – Azzaro, Cool Water Game – Davidoff, 
Davidoff Adventure – Davidoff, Hugo Energise – Hugo Boss, Rive Gauche Pour Homme – Yves Saint laurent, Truth 
– Calvin Klein

levănţică Brossi – Bi-es, Empower 
Relax Man – Chatier, Pool 
Black – Chatier

FM 54, FM 68, FM 140, FM 156, FM 168, 
FM 189, FM 300

Dior Homme Sport – Christian Dior, Emporio Remix For Him – Giorgio Armani, Fuel For life Homme – Diesel, Hugo  
– Hugo Boss, Men – Dolce&Gabbana,  Pasha De Cartier – Cartier, Polo Black – Ralph lauren, Quasar – Jesus del Pozo, 
Solo Intense – loewe, Tuscany Per Uomo – Aramis, Versus Man – Versace, Very Irresistible Fresh Attitude – Givenchy

DE
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lămâie Royal Brand light – Bi-es FM 57 Capucci Pour Homme – Capucci, lacoste Pour Homme – lacoste, Versace Man Eau Fraîche – Versace

mandarina Action Man – Vittorio 
Bellucci, Aqua di Bello – Blue 
Up, Aqua la Rive – la Rive

FM 134 Acqua Di Gio – Giorgio Armani, Active Bodies – Adidas*, Originals – Adidas*

portocala Expo Man – Chatier, 
Platinum Man – Christopher 
Dark

FM 92, FM 93 Chrome – Azzaro, Echo Davidoff – Davidoff, Michael Jordan – Michael Jordan*, Minotaure – Paloma Picasso

bergamota Clive Men – Chatier, Esscade 
Blue Man – Chatier

FM 84m, FM 136, FM 137, FM 194 Blue Jeans – Versace*, Crave – Calvin Klein, Emporio Red White For Him – Giorgio Armani, Moon Sparkle For Men  
– Escada, One – Calvin Klein, Puma Create Man – Puma, Silver Black/Onyx – Azzaro

PREZENTAREA PRODUSELOR FM PENTRU FEMEI ŞI A PRODUSELOR ACCESIBILE PE PIAŢĂ CONFORM GRUPELOR DE AROME PREZENTAREA PRODUSELOR FM  PENTRU BĂRBAŢI  ŞI A PRODUSELOR ACCESIBILE PE PIAŢĂ CONFORM GRUPELOR DE AROME

* produs având preţul de la 50 RON până la 150 RON

tabelul de mai sus include prezentarea produselor FM GROUP şi produsele cele mai populare, alese conform familiei de arome, şi preţurile medii ale produsului cu volumul 
de 50 ml. În cazul în care produsul nu este accesibil pe piata în ambalaje de 50 ml, s-a luat in calcul preţul estimativ având la bază preţul produsului cel mai apropiat ca volum. 
Ordonarea produselor într-un departament concret de preţuri s-a făcut în baza testelor de piata  ale preţurilor en-detail efectuate în perioada 16 martie - 20 aprilie 2009.
Celelalte mărci care se află în tabel, în afară de FM, aparţin producătorilor care nu sunt legaţi prin capital, organizatoric şi nici contractual de FM GROUP. FM GROUP nu este 
distribuitorul şi nici reprezentantul mărcilor respective.

descrierile aflate lângă produsele FM GROUP, având ca scop o aproximare a aromei parfumului respectiv, sunt evaluările subiective ale autorului acestora şi nu pot reprezenta 
baza unei reclamaţii a produsului FM GROUP din cauza neconformiţăţii acestuia cu descrierea.
Vă informăm că unele produse de parfumerie FM GROUP prezentate în imaginile din Catalogul Produselor nr 10 pot să nu reflecte culoarea reală a acestor produse. aceasta nu 
poate reprezenta baza pentru depunerea  unei reclamaţii.
Oferta inclusă în catalog în domeniul preţurilor şi a produselor este valabilă până la epuizarea stocurilor.
Preţurile oferite în catalog sunt preţurile brute şi includ tVa-ul în valoare de 19%.
Catalogul Produselor nr 10 este valabil din mai 2009.
Cataloagele FM şi Planul de Marketing  sunt singurele surse de informaţii acceptate şi emise de FM GROUP pentru vânzarea şi publicitatea produselor FM.

* produs având preţul de la 50 RON până la 150 RON intensive      mediu intensive      delicate

tabelul de mai sus include prezentarea produselor FM GROUP şi produsele cele mai populare, alese conform familiei de arome, şi preţurile medii ale produsului cu volumul de 30 ml. În cazul în care 
produsul nu este accesibil pe piata în ambalaje de 30 ml, s-a luat in calcul preţul estimativ având la bază preţul produsului cel mai apropiat ca volum. Ordonarea produselor într-un departament concret 
de preţuri s-a făcut în baza testelor de piata  ale preţurilor en-detail efectuate în perioada 16 martie - 20 aprilie 2009.
Celelalte mărci care se află în tabel, în afară de FM, aparţin producătorilor care nu sunt legaţi prin capital, organizatoric şi nici contractual de FM GROUP. FM GROUP nu este distribuitorul şi nici 
reprezentantul mărcilor respective.

familia de arome preţul până la 85 RON preţul de la 150 RON până la 300 RON

Fl
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E  

  fru
ct

at
e Attractive Girl – Mel Merio, 

Bluss Fleur – Chatier, 
Empower Relax – Chatier, 
Fresh Vibes – Adidas, Have 
Fun – la Rive, Jacarde 
– Vittorio Bellucci, Mixer For 
Her – Bi-es

FM 10, FM 17, FM 125, FM 180, FM 181, 
FM 281, FM 291

Absolutely Givenchy – Givenchy, Apparition Femme – Emanuel Ungaro, Diamonds – Emporio Armani, Diamonds Intense 
 – Emporio Armani, I love love – Moschino, J’adore – Christian Dior, lovely Prism – Givenchy, Moon Sparkle – Escada, Nina – Nina 
Ricci, Paris Hilton –Paris Hilton, Showtime – Kylie Minogue, Very Irresistible – Givenchy

FM 143, FM 240, FM 292 Baby Doll – Yves Saint laurent, Colours Of love – Guerlain, Eau De Parfum II – Gucci, Emporio Armani Remix For Her – Giorgio 
Armani, Funny – Moschino, lucky Charms – Givenchy, Noa Perle – Cacharel, Ocean lounge – Escada, Ralph Wild – Ralph lauren

FM 25 Eau Torride – Givenchy,  Hugo Woman – Hugo Boss, Spring In Paris – Celine Dion

or
ien

ta
le 7th Avenue – Chatier, 

Christopher Dark II 
– Christopher Dark, Crystal 
– Bi-es, Dolce lady Gold 
– Chatier, Fiore di larive – la 
Rive, lacrosse Pink Woman 
– Chatier, Rouge –  Pollena 
Ewa, Ruth 2 – Chatier

FM 132, FM 147, FM 238, FM 288 Chloé Eau de Parfum – Chloé, Crystal Noir – Versace, Essence de Femme – Hugo Boss, Flower By Kenzo – Kenzo, Fuel For life Femme 
– Diesel, Incredible Me – Escada, Marc Jacobs – Marc Jacobs, The One – Dolce&Gabbana

FM 04, FM 97, FM 122, FM 183, FM 235 Black XS For Her – Paco Rabanne, Cinéma – Yves Saint laurent, Escada Signature – Escada, Gucci Rush 2 – Gucci, Inspiration – lacoste, 
Kate – Kate Moss, Rumeur – lanvin, Serpentine – Roberto Cavalli, Stella In Two Peony – Stella McCartney, Stylessence – Jil Sander, 
Volupté – Oscar de la Renta 

FM 146, FM 232, FM 239, FM 256, 
FM 261  
 

5th Avenue – Elizabeth Arden, Daisy – Marc Jacobs, Flowerbomb – Victor&Rolf, l’eau d’Issey – Issey Miyake, It is love – Salvador 
Dali, lacoste Pour Femme – lacoste, Pleasures – Estée lauder, Rock´n Rose Pret-à-Porter – Valentino, The Beat – Burberry, Touch 
of Pink – lacoste, Tumulte – Christian lacroix, Vera Wang – Vera Wang

acvatice Cool River – Chatier, Duno 
– Chatier, Mariage 
– Bi-es

FM 07, FM 129, FM 141, FM 172, 
FM 174, FM 231

Acqua Di Gio –  Giorgio Armani, Aqua Allegoria Tutti Kiwi – Guerlain, Bright Crystal – Versace, Brit – Burberry, Dune – Christian 
Dior, Cool Water Wave – Davidoff, Envy Me 2 – Gucci, Happy Heart – Clinique, Infusion d’Iris – Prada, Into The Blue – Escada, 
Madame Rochas – Rochas, Miracle – lancôme, Parfum d’Été – Kenzo, Premier Jour – Nina Ricci, Splendor – Elizabeth Arden*

verzi DCNA – J. Fenzi, Nuo 
–  Chatier

FM 11, FM 81, FM 123, FM 262, FM 282 Be Delicious Woman – DKNY, Boss Femme –  Hugo Boss, Ça Sent Beau – Kenzo, Deseo – Jennifer lopez, Diorissimo –  Christian 
Dior, Eau Florale – Christian lacroix, Eternity – Calvin Klein, Noa –  Cacharel, Weekend For Woman – Burberry  

aldehidice Chatier No. 4 – Chatier, 
Choco 5 – Vittorio Bellucci

FM 21 Calandre –  Paco Rabanne, Dioressence – Christian Dior, Nu –  Yves Saint laurent, No. 5 –  Chanel, Skin – Trussardi

de citrice Eva Blue –  Pollena Ewa, 
Smile Woman – Blue Up

FM 234, FM 236, FM 283 Can Can – Paris Hilton, Dalimix –  Salvador Dali, Eau de Dolce Vita – Christian Dior, Eden –  Cacharel, Halloween Tropical – Jesus del 
Pozo*, Happy – Clinique, In love Again –  Yves Saint laurent, Ma Dame – Jean Paul Gaultier, Manifesto – Isabella Rossellini, Pure 
White linen – Estée lauder, Rykiel Woman Hot! – Sonia Rykiel, Sport Water Woman – Jil Sander

DE
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lămâie Blue line – Vittorio Bellucci, 
Dolce lady – Chatier

FM 33 Fiori – Krizia*, light Blue – Dolce&Gabbana, Ô de lancôme – lancôme, Sea&Sun in Cadaques – Salvador Dali*

mandarina Amor Emio – Chatier, Forever 
– New Brand

FM 23, FM 260 Amor Amor – Cacharel, Ô Oui – lancôme, Reaction – Kenneth Cole, Style Soft – Jil Sander, T Girl – Tommy Hilfiger

portocala Earl Grey – Christopher Dark, 
Romantic Girl – Mel Merio

FM 06 Blue – la Perla, Green Tea – Elizabeth Arden*, Jardin De Soleil – Escada, Kashmina Touch – MaxMara, liberté – Cacharel

bergamota Ch Chatier – Chatier, Kiss Of 
love Orange – Bi-es

FM 44, FM 84w Eau de Rochas – Rochas, Escada Margaretha ley Women – Escada, Innocent Illusion – Thierry Mugler, In2U – Calvin Klein, Mystery 
– Naomi Campbell*, One – Calvin Klein

OR
IE
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florale Armand Code – Chatier, 
Ars Amandi Code – Vittorio 
Bellucci, Inspire – la Rive

FM 09, FM 101, FM 144, FM 187, 
FM 250, FM 257, FM 263, FM 285

Allure Sensuelle – Chanel, Amor Amor Sunshine – Cacharel, Armani Code – Giorgio Armani, Burberry london – Burberry, Delices 
– Cartier, Gabriela Sabatini – Gabriela Sabatini, Joop! Thrill – Joop!, Neomagic – Naomi Campbell, Prada Intense Deluxe – Prada, 
Roma – laura Biagiotti, Secret Obsession – Calvin Klein, Sensations – Jil Sander, Shalimar – Guerlain

fructate Explosion – Jean Marc, 
Hyperdose – Christopher Dark, 
Metaphore – J. Fenzi

FM 12, FM 98, FM 127, FM 171, FM 237, 
FM 284, FM 286

Angel Innocent – Thierry Mugler, Be Delicious Night – DKNY, Christina Aguilera – Christina Aguilera*, Euphoria – Calvin Klein, Glow 
After Dark – J. lo, Hypnôse – lancôme, Mexx Woman – Mexx*, Midnight Poison – Christian Dior, Miracle Forever – lancôme, XS 
Pour Elle – Paco Rabanne, Zen – Shiseido

lemnoase Miss Mademoiselle – Jean 
Marc, Tresse – Chatier

FM 02, FM 26, FM 142, FM 162, FM 293 Amor Amor Tentation – Cacharel, Couture! – Moschino, Dior Addict – Christian Dior, For Her – Narciso Rodriquez, Hot Couture 
– Givenchy, Naomi – Naomi Campbell*, Samsara – Guerlain, Sun Moon Star – Karl lagerleld*, Trésor – lancôme, Wish – Chopard

rădăcinoase Celeste lion Belive – Vittorio 
Bellucci, Classic – New Brand

FM 24, FM 109, FM 161, FM 173, 
FM 177, FM 259

Belong – Celine Dion, Classique – Jean Paul Gaultier, Hypnotic Poison – Christian Dior, Jungle Elephant – Kenzo, l de lolita 
lempicka – lolita lempicka, Mania – Giorgio Armani, Notorious – Ralph lauren, Omnia – Bvlgari, Velvet Hour – Kate Moss

de ambra Akoya – Paris Bleu, Blue Sky 
– New Brand

FM 32, FM 258 Angel – Thierry Mugler, Celebration – Fendi, Onde Mystere – Giorgio Armani, Organza – Givenchy, Sheer Obsession – Calvin Klein
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florale 313 – Bi-es, 515 Woman  
– Max Gordon, 911 Woman 
– Christopher Dark

FM 185, FM 193, FM 255, FM 287, 
FM 289, FM 290

212 Sexy – Carolina Herrera, Alien – Thierry Mugler, Cashmere Mist – DKNY, Champs Élysées – Guerlain, Hugo XX – Hugo Boss, 
Infiniment – Chopard, Jasmin Noir – Bvlgari, le parfum – Max Mara, Magnifique – lancôme, Prada Tendre – Prada, Rose – Gian 
Franco Ferre, Ruby lips – Salvador Dali*, S – Escada, Sensuous – Estée lauder, Silver Rain – la Prairie, Truth – Calvin Klein

fructate Bella Che – Chatier FM 251, FM 254 Chic For Woman – Carolina Herrera, Green Feminine – Diesel, I loewe You – loewe, Incanto – Salvatore Ferragamo, love Ralph 
lauren – Ralph lauren, One Summer – Calvin Klein, Young Sexy lovely – Yves Saint laurent

patchoulli Ardente Ninia –  Chatier, 
Escalation Magnificent 
– J. Fenzi

FM 253 Feminine – Cindy Crawford*, Gold – DKNY, lolita lempicka – lolita lempicka, Magnetism – Escada

CH
YP

RE
    

  fructate Chanson Choco – Vittorio 
Bellucci, Kensey Aroma 
– J. Fenzi, love me – Bi-es

FM 05, FM 34, FM 80, FM 149, 
FM 192, FM 233

24 Faubourg – Hermes, Chance – Chanel, Gucci by Gucci – Gucci, Kenzo Amour – Kenzo, Miss Dior Chérie – Christian Dior, 
Rush – Gucci, liberté – Cacharel, Red Door Velvet – Elizabeth Arden*, Sicily – Dolce&Gabbana, Sunflower – Elizabeth 
Arden*

lemnoase Madame Charmant 
– Christopher Dark

FM 18, FM 252 Calèche For Women – Hermes, Coco Mademoiselle – Chanel, Eau Emotionnelle – Agent Provocateur, Escale à Portofino 
– Christian Dior, Extravagance D’Amarige – Givenchy, Knowing – Estée lauder, Un Jardin en Méditerranée – Hermes 

de animale  – Givenchy III – Givenchy, Ysatis – Givenchy 

www.fmworld.com
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întrebări
  1. Stilul tău l-ai defini ca fiind: 

a.  elegant
b.  sportiv
c.  romantic 
d.  senzual

  2. Dacă ai putea alege modul în care să îţi  
  petreci următorul week-end, atunci: 
a.  ai face cumpărături în Milano
b.  ai pleca la munte
c.  ai vizita muzeele pariziene
d.  ai cunoaşte secretele Marakech-ului

  3. Câte genţi ascunde garderoba ta?
a.  ai 2-3 genţi, destinate pentru diferite ocazii.  
  Printre acestea, obligatoriu, o geantă mică,  
  neagră pentru ocazii
b.  nu ai nici una. Preferi rucsăcelele şi genţile  
  pe umăr
c.  ai câteva, dar şi aşa o porţi doar pe cea preferată
d.  nu le poţi număra...?

  4. Care buchet de flori îţi aduce cea mai  
  mare bucurie?
a.  trandafiri
b.  violete
c.  lăcrămioare
d.  iasomie

  5. Momentul tău preferat este: 
a.  seara
b.  după-amiaza devreme
c.  dimineaţa
d.  noaptea

  6. Cum te-ai descrie pe tine şi personalitatea ta?
a.  perfecţionistă – nu te odihneşti până nu va fi  
  totul în ordine
b.  individualistă – îţi preţuieşti independenţa
c.  altruistă – întotdeauna îi ajuţi cu plăcere pe alţii,  
  de multe ori uiţi de tine
d.  învingătoare – nu îţi aminteşti când s-a  
  întâmplat ultima dată ca lucrurile să nu se  
  desfăşoare aşa cum ţi-ai dorit...

  7. Bijuteria pe care ţi-o doreşti este:
a.  un diamant nobil
b.  un chihlimbar de culoarea mierii
c.  o perlă strălucitoare 
d.  un rubin de foc

  8. Şi acum alege care din elementele de mai 
jos redau cel mai bine caracterul tău:
a.  pământul
b.  aerul
c.  apa
d.  focul 

  9. Ce faci acasă după ce te întorci  
  de la serviciu?
a.  Verifici dacă este curat peste tot, nu suporţi  
  haosul şi dezordinea
b.  citeşti sau faci exerciţii
c.  pregăteşti masa pentru cei apropiaţi
d.  te relaxezi, făcând o baie fierbinte cu un adaos  
  de uleiuri aromate

  10. Respecţi tradiţiile?
a.  da, dar îţi place de asemenea să experimentezi
b.  de fapt nu, îţi place libertatea şi independenţa 
c.  da, tradiţia este pentru tine foarte importantă
d.  nu îţi place să fii limitată, dar unele obiceiuri ţi  
  se par importante

acum uită-te care răspunsuri le-ai ales cel mai 
des: a, B, C sau d. numără-le şi verifică ce grupă 
de arome din catalogul nostru se armonizează cel 
mai bine cu caracterul tău.

rezultatele 
testului
a.  Dacă ai marcat cele 
mai multe răspunsuri A, în 
mod sigur adori aromele 
din familia floral-fructată şi 
floral-orientală. Compoziţiile 
care aparţin acestei grupe 
sunt intense şi pline de 
gust, sunt ideale, ca şi o 
bijuterie minunată, pentru 
a completa garderoba 
elegantă a femeii. aromele 
dulci, rafinate de iasomie, 
trandafir, lăcrămioare, floarea 
de ylang-ylang, iris şi violetă, 
îmbinate într-o compoziţie 
intrigantă, te fac să te simţi 
deosebit de atractivă. Poţi de 
asemenea încerca parfumuri 
din familia aromelor chypre 
- înviorătoare, stilate şi 
deosebit de intrigante.

b.  Predomină răspunsuruile 
B? Şi totul este clar. aromele 
care îţi corespund vor fi din 
familia citricelor. În mod sigur 
le adori. Bergamotele, lămâile, 
portocalele, lămâile verzi şi 
grapefruitul,  proaspete şi 
uşor aromate, fac ca toată 
ziua să te simţi proaspătă şi 
odihnită. energia citricelor 
ţi-o invidiază toate colegele! 
Iar dacă îţi doreşti schimbări 
şi cauţi o aromă senzuală, 
potrivită pentru o ieşire 
seara, dar nu prea grea, ar 
trebui să te gândeşti să alegi 
un parfum din grupa floral-
acvatică.

c.  Dacă în cazul tău 
predomină răspunsurie 
C, ar trebui să îl rogi pe 
distribuitorul tău să îţi  
prezinte aromele din familia 
lemnoasă şi de asemenea 
parfumurile din grupa chypre. 
Fără îndoială îţi plac notele 
calde şi bogate ale lemnului 
de santal, aroma originală de 
patchoulli şi rafinata aromă 
a vetivertului, care decid 
cu privire la senzualitatea şi 
nobleţea aromelor din familia 
lemnoaselor. Următoarele 
arome din grupa chypre 
sunt puţin mai înviorătoare 
- aceasta se datorează 
uleiurilor aromate de cedru şi 
bergamotă. 

d.  Ai ales mai multe 
răspunsuri D? Cu gândul la 
tine au fost create aromele 
orientale. acestea sunt calde, 
senzuale şi seducătoare şi 
cu siguranţă îţi vor plăcea 
notele lor exotice. aroma 
orientală de balsam şi 
răşină, vanilie, scorţişoară şi 
cardamom   te fac să te simţi 
ca în grădina raiului! dacă 
totuşi vei dori să te odihneşti 
dacă totuşi te-ai săturat de 
aceste arome puţin grele, 
încearcă parfumurile din 
grupa aromelor lemnoase. 
acestea sunt de asemenea 
senzuale dar mai uşoare, iar 
aroma rafinată a acestora în 
mod sigur satisface cele mai 
pretenţioase gusturi.
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Cu cât parfumurile sunt mai 
frumoase şi mai originale, cu atât au 
o compoziţie mai complexă. Unele 

note (numite notele de varf) se 
eliberează imediat, făcând ca aroma 
să ni se pară uşoară şi scânteietoare. 

după câteva clipe apar notele 
intensive şi adânci ale inimii. la final 

cunoaştem în schimb notele de 
bază, durabile. Merită să sacrificaţi 
puţin timp pentru a descoperi pe 

deplin frumuseţea aromei alese. 

alege din Catalog 
produsele care te 
interesează 

şi roagă-l pe 
distribuitor să 
îţi dea mostre 

(testere) de 
arome!
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