


4287
Естествено избелване с мента и евкалипт 75 мл

4241
Тотална защита с алое и босилек 75 мл

4246
Масло от чаено дърво 75 мл

4247
Вода за уста със растителен 

екстракт 500 мл

L`Angelica е 
италиански билков 
институт, който 
повече от 20 години 
е специализиран в 
производството на 
натурални продукти. 
В тях се влагат 
лечебните растения 
и био съставки, 
съчетавайки древни 
традиции с научни 
иновации. Чрез 
различни биологични 
методи, се отглеждат 
повече от 50 
растителни вида, които 
имат козметично, 
хранително-вкусово 
и фармацевтично 
приложение. 

4324
Активен въглен и екстракт от евкалипт 75 мл

4240
Чист и свеж дъх с женско биле и копър 75 мл

4325
Кокосово масло и мента 75 мл

4228
За мазна коса с 

коприва и мирта 
250 мл

4229
Против пърхот

с масло от чаено дърво 
250 мл

4227
Укрепващ, за всеки тип     

коса, с хмел и просо 
250 мл

4225
Подхранващ за суха 
или увредена коса, с 
пч. млечице и масло 
от маслина 250 мл

4308
Рол-он с био екстракт от 
лавандула и лайка 50 мл

4307
Рол-он Алое Вера и био 
екстракт от синчец 50 мл 

4309
Рол-он с био екстракт от 

овес 50 мл

Рол-он



4239
Течен сапун с Алое Вера 

и ванилия 300 мл

4238
Течен сапун с мляко 

от овес 300 мл

4320
Олеа Натура душ-гел и 

пяна за вана с Био масло 
Макадамия 500 мл

4321
Олеа Натура душ-гел и пяна 
за вана с Био масло Маслина 

500 мл

4319
Олеа Натура душ-гел и 

пяна за вана с Био масло 
Арган 500 мл

4310
Душ-гел Алое Вера и 
масло от шеа  500 мл

4269
Душ-гел Био масло 

от арган 500 мл

4261
Душ-гел лавандула 

и талк 500 мл

4260
Душ-гел памук и 

бял мускус 500 мл

4268
Душ-гел масло от 
макадамия 500 мл

4295
Душ-гел папая 500 мл

4294
Душ-гел манго 500 мл

4293
Душ-гел кокос 

500 мл

Формула на продуктите
OLEA Naturae е:

3  100% Студено пресовано масло 
    от биологичен и сертифициран 
    произход!

3  Нова формула, богата на 
    витамини и антиоксиданти.

3  Подхранващо, деликатно и 
    нежно въздействие върху 
    кожата!

3  Без парабени

3  Без парафин

3  Без силикон



Цветният свят на HARIBO 
прави децата щастливи, а 
заедно с тях – и техните 
родители!

И така от 1920 г., когато Ханс 
Ригел произвежда първите 
сладки мечета.

Днес HARIBO има десетки 
форми – за малки и пораснали 
деца. Защото никой не може да 
забрави сладко – киселия вкус 
на разтапящо се в устата му 
мече, горска ягода, а защо не и 
червейче…

Продуктите на марката са 
предназначени за употреба от 
деца и не съдържат изкуствени 
оцветители, глутен и лактоза.

Bionda е козметична 
марка с нов подход 
в разработването на 
различни продукти. 
Задоволявайки 
различните 
потребности на своите 
клиенти, компанията 
предлага иновативна 
формула в грижата за 
косата и тялото.

Една от най-
екзотичните съставки, 
които Bionda използва 
е масло от моринга.

48120
Осветляващ крем

48125
Тъмно пепелно рус

48132
Натурално кафяв

48137
Тъмен махагон

48122
Светло рус

48127
Тъмна перла

48134
Гранат

48139
Патладжан

48121
Много светло рус

48126
Платинено рус

48133
Пепелно кафяв

48138
Вишна

48123
Натурално рус

48124
Пепелно рус

48128
Тъмно рус

48130
Тъмен кестен

48131
Млечен шоколад

48129
Кестен

48135
Бургунди

48136
Махагон

48140
Черно син

48141                             
Черен



Afrodita е продукт от 
природата с бадемово 
масло и билки. 
Съдържа натурална 
индийска къна, ситно 
смлени билки- коприва, 
лайка, орех, смрадлика, 
риган, репей и 
оцветители. Подхранва 
и оцветява косата Ви в 
желания цвят, съчетана 
с бадемово масло 
и билков екстракт. 
Придава блясък, 
заздравява косъма, 
засилва растежа и има 
противопърхотен ефект.

4601
Черна

4604
Махагон

4602
Тъмен кестен

4605
Бургунди

4607
Патладжан

4608
Тъмна вишна

4609
Златно рус

4603
Тъмен махагон

4606
Медено червен

Бадемовото масло се приготвя чрез студено
пресоване на т.нар. сладки бадеми - именно
те се използват при производството на 

повечето козметични продукти. Богато е на
витамини A, B1, B2, B6 и E, мастни 

киселини, протеини, цинк, магнезий и още
много важни съставки.



4673
Тоалетно мляко 7 

билки 150 мл

4671
Тоалетно мляко с 

бадем 150 мл

4670
Тоалетно мляко с 
Алое Вера 150 мл

4672
Тоалетно мляко с 
жожоба 150 мл

4615
Шампоан за суха 

коса 400 мл

4617
Шампоан за обем 
и блясък 400 мл

4618
Шампоан за мазна 

коса 400 мл

4631
Балсам 7 билки 

регенериращ 250 мл

4633
Балсам Алое 

нормална коса 250 мл

4623
Шампоан яйчен 

750 мл

4623
Шампоан с коприва 

750 мл

4622
Шампоан с Алое Вера 

750 мл

4635
Регенерираща маска за коса с 

карите и витамин Е 500 мл

4637
Маска за увредена коса с масло 

от маслина и Q10 500 мл



4680
Масло за тяло с манго 

350 мл

4681
Масло за тяло с кокос 

350 мл

4682
Масло за тяло с шоколад 

350 мл

4683
Масло за тяло с рози и вино 

350 мл

4650
Универсален крем с бадем 65 мл

4651
Универсален крем  с жожоба 65 мл

4667
Крем за крака с чаено дърво и 

кокосово масло срещу умора 45 мл

4666
Крем за крака с Алое Вера и ментол

дезодориращ 45 мл

4656
Крем за ръце с Алое Вера, глицерин 

и витамин F 45 мл

4659
Крем за ръце с палмово и бадемово 

масло - подхранващ 45 мл

Масло за тяло Афродита балансирано хидратира и подхранва 
кожата Ви. Свежите аромати оставят дълго и приятно 

усещане за чист и нежен полъх.
Не омазнява кожата и не оставя следи.

4657
Крем за ръце с розова вода и 

ланолин за чувствителна кожа 45 мл



8509
Мента

8507
Череша

85110
Пирамида

8506
Ягода

8508
Ванилия

8500
Ванилия - син

8504
Арганово масло - златист

8501
Фрути - розов

8505
Детски - червен

Хармония е създадена 
от динамичен екип, 
занимаващ се с 
производството на 
козметични продукти. 
Фокусът на компанията 
е подобряването
на ефективността 
и качеството на 
производителността. 
Фирмата работи 
по производствени 
стандарти с иновативни 
продукти, които 
могат да отговорят на 
специални изисквания.



4902
Рол-он
100 мл

4901
Ленти за лице

Златната серия за професионална депилация Taky Oro е обогатена 
с чисто злато! 

Депилирате тялото си в домашни условия с лускозни продукти, 
които оставят кожата нежна и сияеща. 

4900
Ленти за тяло

Taky е основана 
през 1942 г. и вече в 
продължение на над 
78 год. компанията се 
развива постоянно. 
Основната й цел е да 
предлага козметични 
продукти с най-високо 
качество, които 
отговарят на всички 
нужди на своите 
клиенти.

4904
Депилиращ крем 

100 мл



8720
160 листа 1 бр

8724
Декорирана 300 листа 1 бр

8740
Жълти 30 бр

8746
Бордо 30 бр

8739
Прасковени 30 бр

8741
Светло сини 30 бр

8738
Червени 30 бр

8748
Бели 30 бр

8722
400 листа 1 бр

Soft Flower е марка 
произвеждаща се 
от Картиндустрия 
Венета. Компанията 
е италианска и има 
над 40 години опит 
в производството 
на тоалетна 
хартия, кухненски 
ролки и салфетки. 
Картиндустия Венета 
е гарант за най-
доброто качество 
и най-модерните 
технологични 
иновации.

33007
Фрезия - синя 4 бр

33005
Жасмин - бяла 4 бр

33006
Маргаритка - жълта 4 бр



Cotton Sound е основана 
през 1981 година в 
Италия. Специализирана 
е в производството на 
клечки за уши, памучни 
дискове и тампони, 
памук. Благодарение 
на натрупания опит, 
компанията разширява 
своята продуктова гама 
през годините и днес 
е водеща в областта 
на лична хигиена и в 
болничния сектор в 
Италия.

5212
Кл. за уши за бебе бели 90 бр

5211
Кл. за уши за бебе цветни 90 бр

5220
Диск за грим 120 бр

5200
Кл. за уши 100 бр

5203
Кл. за уши 300 бр

5201
Кл. за уши 200 бр

5210
Кл. за уши за бебе 56 бр

5202
Кл. за уши 200 бр

5223
Диск за грим макси 40 бр

5222
Диск за грим 60 бр

5215
Медицински памук 100 г



Фирма “М.И.С. 69” 
ООД е създадена през 
1992г. Дългогодишния 
опит и чуждестранни 
контакти на компанията 
са в основата на 
успешната селекция 
от продукти с добро  
качество и конкурентни 
цени. Продуктовият 
асортимент на
“М.И.С. 69” ООД 
включва парфюмерийни 
продукти на 
следните утвърдени 
производители:

3 PAROUR, Франция- 
    приятни аромати за 
    различни възрастови      
    групи 
3 RASASI PERFUMES, 
    Дубай - наситени и    
    изключително трайни 
    аромати
3 MILTON LLOYD, 
    Англия – свежи и 
    трайни аромати за  
    всеки вкус

31029
Цигар Део 200 мл

31032
Цигар ЕДТ 60 мл

31026
Франк Говърс ЕДТ 

50 мл

31036
Честити ЕДП 100 мл

31025
Франк Говърс ЕДТ 

30 мл

31030
Цигар ЕДТ 100 мл

31024
Франк Говърс ЕДТ 

100 мл

31004
Ел Пасо ЕДТ 100 мл

31003
Ел Пасо Део 200 мл

31023
Франк Говърс Део 150 мл

31011
Зо-Зо Део 150 мл



78116
Пяна за бръснене класик 

400 мл

78118
Пяна за бръснене сензитив 

400 мл

78133
 Двойно ножче Long Handle, 

дамско, кора 24 бр.

78180
Тройно ножче Confidence,  

дамско, блистер 2 бр.

78159
 Четворно ножче Syrine, дамско, 

кора 12 бр.

SuperMax стартира 
като семейна компания 
през 1949 година, 
а днес е втория по 
големина производител 
на самобръсначки 
в света. Развива се 
успешно и продуктите 
под марка SuperMax се 
продават в 140 страни. 
Иновациите са движещ 
мотив на компанията, 
която първа разработва 
самобръсначки за 
еднократна употреба с 
3 и 4 ножчета.

78109
Тройно ножче, 

кора 12 бр.

78298
Четворно ножче, 

кора 12 бр.

78131
Двойно ножче Long 
Handle, кора 24 бр.



Maisto е част от 
основаната пред 1967г. 
корпорация May Cheong 
Group, в която попадат 
и имена като Burago, 
Polistil и др.

През последните 35 
години, Maisto се е 
издигнала до позицията 
на световен лидер в 
бързо развиващата 
се индустрия за 
производство на 
играчки и реплики на 
коли с метални части.

Maisto винаги се 
стреми 
да постига оптимално 
съотношение между 
отлично качество и 
достъпна цена на своето 
богато портфолио от 
продукти, 
включващо 
лицензирани модели 
с метални части в 
различни мащаби, както 
и Maisto Tech линия с 
радио контрол.

35059
Кола с променящ се цвят  

1:72 15107

35034 
Количка 1:72, 15044 блистер 1бр, асортимент

36845
Мотор 1:18 31300 

блистер

35032
Кола с ключ изстрелвачка, Burnin Key Cars 15101, асортимент

35035
ATV с моторист Pull-back 15026, асортимент

37489
Пустинен джип 

21208



35001
Количка 1/36 24069(*24)/21001 1бр

35000
Кола 3" 1/72(*36) 1бр 14054

35028
Камион Highway Hauler 8" 14070(*16) 1бр 




