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Naše výrobky pre starostlivosť o telo a tvár
sú sladkými dezertmi pre pokožku s
lákavými vôňami a prekvapujúcimi
textúrami.

Jednoduché
formuly
založené
na
najlepších prírodných zloženiach a
účinkoch vyhovujú rozličným potrebám
rôznych typov pokožky, zatiaľ čo vhodné
balenie jasne informuje o výhodách a účinkoch
konkrétnych výrobkov.
Fluff je však viac ako len nová značka
prírodnej kozmetiky. Je to spôsob, akým
vnímaš svet a rozvíjaš ženskosť, kreativitu
a oslavu života.
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Superfood kozmetika
Prírodné
Čisté formuly
inšpirované

Vegan
100% zloženia je vegan.
Žiadne zložky

Superfood
Naplnené najlepšími
výživnými látkami

prírodou

získané zo zvierat

pre starostlivosť

Bez krutosti

Najvyššej
kvality

Šetrné
k pokožke

Fluff miluje zvieratá

Zaručená certifikátmi ISO

Šetrný konzervačný

22716 GMP a IF HPC

prostriedok schválený v

– naše výrobky nie sú
testované na zvieratách

o pokožku

prírodnej kozmetike
EcoCer.
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V súlade s
koncepciou
Superfood sme
vyvinuli produkty
pre starostlivosť o
telo a tvár naplnené
nespracovanými
alebo nízko
spracovanými
prírodnými zložkami,
ktoré vyživujú
pokožku vzácnymi
vitamínmi,
minerálmi a
antioxidantmi, ktoré
sú nevyhnutné na
udržanie zdravého a
mladistvého vzhľadu
našej pokožky!
Vychutnaj si našu
novú Superfood
kozmetiku so supe
potravinami, ktoré
sú:
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Fluff výrobky sú

BEZ
ALERGÉNOV

BEZ
SLS/SLES

BEZ
MIKROPLASTOV
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BEZ
MINERÁLNYCH
OLEJOV

BEZ
FTALÁTOV

BEZ
PARABÉNU

BEZ
PEG

Starostlivosť o telo

Krém na ruky
hĺbkovo
hydratuje a
vyživuje

Sorbet
na ruky

na báze šťavy
z aloe a
oleja zo sladkých
mandlí

praktický
rýchlo
absorbujúci
krém na ruky

50 ml

Výťažok z
tymianu

s kokosovou vodou a
shorea maslom

95 %

zložiek
prírodného pôvodu
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zabraňuje
množeniu baktérií
na povrchu
pokožky

utišuje
& regeneruje
nezanecháva mastný
alebo lepkavý film
na pokožke

95 %

zložiek
prírodného
pôvodu
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Kávový
telový scrub

hustá a krémová
textúra

150ml

100 g

3 dostupné druhy:
· vyživujúci,
· zvlhčujúci,
· anti-celulitídny

proti celulitíde,
spevňuje a
zvlhčuje

na báze bambuckého
masla a shorea (illipe)
masla

95 %

s trstinovým cukrom,
jahodových
semienkami,
vitamínom E

na báze kávy
Robusta namočenej v
kakaovom masle,
oleja zo sladkých
mandlí a
avokádového oleja
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Telový
krém

zložiek
prírodného
pôvodu

doplnený s
výťažkami z
ovocia

rýchle
vstrebávanie
bez
konzervačných
so šťavou z aloe a
kokosovým olejom
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Telový
jogurt

Telový krém
praktický dávkovač

200ml

dlhodobo
hydratuje

95 %

zložiek
prírodného pôvodu

200ml

s kokosovým olejom,
s olejom zo sladkých
mandlí a s ryžovým
proteínom
na báze brezovej
vody, kokosovej
vody
a výťažkov z ovocia

jemná
textúra

obnovuje prirodzenú
mikroflóru pokožky

pôsobí
intenzívne
účinný proti
následkom
znečisťovania
životného prostredia

rýchle
vstrebávanie a
ľahká textúra

ľahký a rýchlo
absorbujúci telový
balzam
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Telový mráčik
s funkciou
Happy Skin®
150g

Nočná
telová
maska

textúra
jemného
mráčika

hustá a
vyživujúca

obsahuje oleje
z kvetov:
jasmínu,
pivonky,
levandule,
bazy čiernej,
ruža.

150ml

prirodzené
zloženie

Bohatá
formula s
účinnými
látkami a
bohatými
účinkami

s Happy Skin*

zvyšuje úroveň
betaendorfínov
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antioxidanty

dlhodobo
hydratuje

regeneruje
a upokojí
pokožku počas
noci

s regeneračným
mesačným prachom
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Telové
sérum proti
celulitíde

zelená káva
& čierne korenie

100g

účinné
látky

viditeľne
zlepšuje
pevnosť a
pružnosť
pokožky
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zanechá
pokožku
hodvábne
hebkú

intenzívne účinky

Starostlivosť o pleť

detoxikuje
a zlepšuje
mikro-cirkuláciu

príjemný pocit
rozpúšťania

Odstraňovač
make-upu
balzam
účinný odstránenie vode
odolného make-upu

Pleťové
čistiace
mousse

50ml

jemné
čistiace
prísady

jemné čistiace
prísady

vynikajúci
čistiaci účinok

na báze bambuckého
masla, shorea masla a
kokosového oleja
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prekvapujúco
nadýchaná
textúra

vegán
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Osvetľujúci
pleťový
scrub

osvetľujúci
efekt

75 ml

Scrub
na tvár a
pery
80g

kyseliny AHA
a kyselina
glykolová

s obsahom zrniek cukru
bez
a korundu (minerál)
mikroplastov

dvojitý účinok: enzým
a mechanické peeling
v jednom

so zrnkami cukru
a kurdumu (minerál)

s korundom
(minerálnym) –
bez mikroplastov
prírodné oleje
zabraňujú vysušeniu
pokožky po použití
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Pleťové čistiace
mlieko
150 ml

Pleťové
tonery

rozjasňuje
obnovuje
lipidovú
bariéru
pokožky

anti-aging

100ml

zvláčňujúce
a hydratačné
vlastnosti

jedinečná mliečna formula
fľaša so sprejom – nie sú
potrebné žiadne vatové
tampóny (menej odpadu)
revitalizácia

gazdovské mlieko
s brezovou
vodou,
vitamínom C
a E.

jemná
krémová
textúra

s ceramidmi
a lecitínom
výťažok z kvetov
kudzu

výťažkom z
kumkvátu

AHA kyseliny
pohodlné balenie
s pumpičkou
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výťažok z čínskej
medicíny na
dlhovekosť
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Dvojfázové
pleťové sérum
40ml

rozjasňuje a
zdokonaľuje
tóny pokožky

s ultra-vysokostabilným
vitamínom C,
olejom z
šípových ruží a
kurkumou
sérum proti
vráskam s
vitamínom E a
s olejom
zo sladkých
mandlí

ekvivalent
prírodného retinolu
z výťažku z
modrozelených rias

urýchľuje proces
obnovy pokožky
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vysoko
koncentrované prípravky
v kombinácii s
prírodnými
olejmi pre
starostlivosť o
pokožku a s
výťažkami

Mimoriadne
hydratujúci
denný krém

s brezovou vodou,
hydrolyzovanými ryžovými
proteínmi, vitamínom E a
s kyselinou hyalurónovou

50ml
nadýchaná
ľahká textúra

extrémne hydratačný
denný krém

regeneračné a
vyživujúce
sérum
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Povzbudzujúci denný
krém
– Ranné cappuccino
anti-aging

Optim HyalTM obnovuje
správnu úroveň vlhkosti
pokožky
s výťažkami z
kombucha a kávy

50ml

zanechávajú pokožku
dobre odpočinutú a
vyživenú

Krém na dobrú noc
– Mesačné mlieko
50ml

regeneruje, zjemňuje,
zosvetľuje
SynchroLife™ chráni pred
negatívnym účinkom
modrého svetla a pomáha
zaspať

anti-oxidačné a
zjemňujúce účinky
ľahký a rýchlo sa vstrebáva

s regeneračným výťažkom z
mesačného kameňa
znižuje jemné vrásky, tmavé
kruhy a farebné zmeny
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SPF 50 ochrana

SPF 50
krém na tvár
vysoká foto-stabilita
a vode odolnosť
s mikro kapsulami, ktoré
rovnomerne vyrovnajú
odtieň pleti

komplex 4 rôznych
foriem kyseliny
hyalurónovej

oleje z hroznových
semien,
mučenky/marakuje a
sladkých mandlí

Pleťové
mlieko

Čučoriedky
– zvlhčuje a upokojuje
s výťažkami z
čučoriedok

40 ml

ľahké a rýchlo sa vstrebáva

Liči
– extrémne zvlhčuje a hydratuje
s výťažkami z liči

50ml

Zelený čaj
– zmatňuje a zvlhčuje
s AsebiolomTM a EvermatomTM

látky na úpravu odtieňa
pokožky, zvlhčuje a
vyživuje
Malina
– vyjasnenie a regenerácia
s ryžovými proteínmi

Ženšen
antioxidant
s Fiersion®
WrinkleFix
Univerzálny
hydratačný krém:
pod make-up, ako sérum,
na vrch séra, ako denný
krém, ako nočný krém
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Nadýchaný
očný krém
viditeľná
zmena po 7
dňoch

znižuje tmavé
kruhy pod očami
a zvyšuje
pružnosť pokožky
15ml

s výťažkom zo zeleného
kaviáru, olejom z
mučenky/marakuje a
výťažkom z perzského
hodvábu

Príslušenstvo
pohodlné
balenie

korekcia obrysu očí a
redukcia očných vrások
s Beaitifeye ™
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účinok
zdvihnutia
horného
očného viečka

bez parfumu

Tvárový valček a Gua Sha

Kozmetická chladnička
185 mm x 280 mm x 250 mm
znižuje opuchy
a tmavé kruhy
pod očami

relaxačná masáž
tváre

režim chladenia a
vykurovania
nízka hmotnosť a kompaktná
veľkosť

možnosť napájania elektriky
v aute a zo siete
vhodná aj
na
chladenie
nápojov

na skladovanie kozmetiky
– najmä tie, ktoré
vykazujú lepšiu
účinnosť, keď sú
ochladené

stimuluje
lymfatický tok

pohodlné
zariadenie na
cestách aj
v domácnosti

zatvára
póry
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stimuluje
krvný
obeh

trendové
kozmetické
zariadenie
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(33) 821 92 15
biuro@fluff.com.pl

www.fluff.com.pl

Ziołowa 29,
43-365 Wilkowice,
Poľsko

