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SENSITIVE

Golarka Jednoostrzowa do Skóry Wrażliwej
Wciąż najpopularniejsza jednoostrzówka na świecie

Cechy Produktu Korzyści dla Konsumenta

Żłobiona polistyrenowa
listewka ochronna

Pojedyncze ostrze ze stali
najwyższej jakości

Trzykrotnie ostrzone
powlekane polimeryzowaną

i chromowaną platyną,
Poddawane dzialaniu

teflonu

By lepiej
przygotować skórę

Specjalnie zaprojektowana
geometria ostrza, by zapewnić
czystsze i dokładniejsze golenie

Gtadsza krawędź ostrza

Większa higiena
Dokładniejsze, bezpieczniejsze
golenie

Pomarańczowa żłobiona
polistyrenowa rączka

Ułatwia trzymanie
i użytkowanie

m
•itf

'me-

•m

• -?ffg@



\(iiić;f

SENSITIVE

Golarka Dwuostrzowa do Skóry Wrażliwej

Cechy Produktu

Wąska glówka
Polistyrenowa listewka

zabezpieczająca

Podwójne ostrze
ze stali najwyższej

jakości

Trzykrotnie ostrzone
powlekane polimeryzowaną

i chromowaną platyną,
Poddawane dzialaniu teflonu

Pomarańczowa żłobiona
polistyrenowa rączka

Korzyści dla Konsumenta

Pozwala golarce precyzyjnie
docierać do wrażliwych miejsc
by golić pod idealnym kątem

Dostosowane do skóry
wrażliwej

Gładsza krawędź ostrza

Większa higiena
Dokładniejsze,
bezpieczniejsze golenie

Dtuższa, nie wyślizguje się
z dloni, zapewnia idealne
trzymanie i lepszą kontrolę
podczas golenia
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Golarka Dwuostrzowa z Szerokim Paskiem Nawilżającym
do Cery Wrażliwej

Cechy Produktu

Podwójne ostrze ze stali
najwyższej jakości

Hqska główka golarki

Wyjątkowo szeroki pasek
nawilżający z kompleksem

witamin A i E
oraz aloesem

Perłowo zielona
polistyrenowa rączka

Korzyści dla Konsumenta

Bliżej usytuowane ostrza,
by golić jeszcze precyzyjniej

Pozwala golarce precyzyjnie
docierać do wrażliwych miejsc

Mniej podrażnień
dla większego komfortu
i higieny golenia

Nie wyślizguje się z dłoni,
zapewnia doskonałe trzymanie
i kontrolę podczas golenia



Gomfort

Ekskluzywna Golarka Zapewniająca Perfekcję
i Przyjemność Golenia

Cechy Produktu

Podwójne ostrze ze stali
najwyższej jakości

Ruchoma Glowica

Unikalny podwójny pasek
nawilżający nasączony
aloesem i witaminą E

Unikalna miękka rączka
SoftFeel®

Korzyści dla Konsumenta

Łatwiejsze plukanie

Dopasowanie
do kształtu twarzy,
zapewniające
większy komfort
i precyzję golenia

Zmniejsza ilość
podrażnień
i zmiękcza skórę

Przyjemna w dotyku,
sprawia, że golenie staje się
przyjemnością



SENSITIVE

Trzy Ostrza do Skóry Wrażliwej w Cenie Dwóch

Cechy Produktu

Technologia golarki
trzyostrzowej

Podwójny pasek
nawilżający,

nasączony aloesem
i witaminą E

Specjalnie
zaprojektowana

wyprofilowana rączka

Korzyści dla Konsumenta

Dla dokładniejszego
i przyjemniejszego golenia

Doskonała gładkość
i mniej podrażnień

Idealne trzymanie i lepsza
kontrola podczas golenia



Trzyostrzowa Golarka Zapewniająca Perfekcję
i Przyjemność Golenia

Cechy Produktu

Technologia 3 ostrzy

Ruchoma Głowica

Podwójny pasek nawilżający,
nasączony aloesem i witaminą E

Specjalnie zaprojektowana
wyprofilowana rączka

z miękkim niebieskim
kauczukiem

Korzyści dla Konsumenta

By golić łatwiej
i dokładniej

Dopasowanie
do kształtu
twarzy,
zapewniające
większy komfort
i precyzję
golenia

Idealna gtadkość
i mniej
podrażnień

Przyjemna w dotyku,
sprawia, że golenie staje się
przyjemnością



Najbardziej zaawansowane trzyostrzowe
osiągnięcie BiC®

Cechy Produktu

Technologia 3 ostrzy

Podwójny pasek
nawilżający,

nasączony aloesem
i witaminą E

Ruchoma Glowica

Specjalnie zaprojektowana
wyprofilowana rączka

z antypoślizgowym gripem

2x większa masa: 24g/szt.
(średnia masa 3-ostrzowej

golarki: 12g/szt.)

Testowana dermatologicznie

Korzyści dla Konsumenta

Łatwe i dokladne golenie

Idealna gładkość, redukcja
ewentualnych podrażnień

Dopasowanie do ksztaltu twarzy,
precyzyjne golenie

Nie wyślizguje się z dloni,
zapewniając doskonalą kontrolę

Większy komfort
i świadomość golenia

Nie powoduje
reakcji alergicznych



METAL
Golarka Jednoostrzowa Zaprojektowana Specjalnie

do Twardego Zarostu

Cechy Produktu

Zabezpieczający pręcik
ze stali nierdzewnej

Pojedyncze ostrze ze stali
najwyższej jakości

Trzykrotnie ostrzone
Powlekane polimeryzowaną

i chromowaną platyną,
Poddawane dzialaniu teflonu

Czarna żlobiona
polistyrenowa rączka

MetalCare™

Korzyści dla Konsumenta

Bliższy kontakt ze skórą
pozwala uniknąć zacięć
Podnosi równomiernie wtosy
przed ścięciem, by golić
jeszcze dokladniej

Gładsza krawędź ostrza

Większa higiena
Dokładniejsze, bezpieczniejsze
golenie

Dłuższa, nie wyślizguje się
z dłoni, zapewnia idealne
trzymanie i lepszą kontrolę
podczas golenia
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Golarka Jednoostrzowa ze Specjalnie Zaprojektowanym

Grzebieniem do Użytku Szpitalnego

Cechy Produktu Korzyści dla Konsumenta

Pojedyncze ostrze
ze stali najwyższej

jakości

Trzykrotnie ostrzone
powlekane polimeryzowaną

i chromowaną platyną,
Poddawane działaniu teflonu

Poliestrowy grzebień
zapewniający idealny

kąt golenia

Polistyrenowa rączka

Łatwe do czyszczenia przez
co bardziej higieniczne

Większa higiena
Dokladniejsze,
bezpieczniejsze
golenie

Zaprojektowany by czesać
włosy przed ich obcięciem

Dla pewniejszego trzymania
i większej kontroli podczas golenia



Dwuostrzowa Golarka dla Kobiet, Zapewniająca
Idealnie Gładką Skórę

Cechy Produktu Korzyści dla Konsumenta

Wąska główka golarki
Polistyrenowa listewka

zabezpieczająca

Podwójne ostrze ze stali
najwyższej jakości

Powlekane polimeryzowaną
i chromowaną platyną
Trzykrotnie ostrzone

Poddawane dzialaniu teflonu

Ścięta kolorowa
polistyrenowa rączka

5 różnych kolorów
w opakowaniu

Umożliwia golarce dotarcie
do wrażliwych miejsc
wiat wy i bezpieczny sposób

By golić pod idealnym kątem

Większa higiena
Dokładniejsze, bezpieczniejsze
golenie

Łatwiejsza do trzymania
przez co bardziej
efektywna

Nowoczesne wzornictwo



Trzyostrzowa Golarka dla Kobiet Gwarantująca Perfekcyjnie
Gladką Skórę

Cechy Produktu

Wąska gtówka

Potrójne ostrze
ze stali najwyższej

jakości

Trzykrotnie ostrzone
powlekane polimeryzowaną

i chromowaną platyną,
poddawane dzialaniu teflonu

Korzyści dla Konsumenta

Pozwala golarce
precyzyjnie docierać
do wrażliwych miejsc,
by golić pod idealnym kątem

Dokładniejsze
i przyjemniejsze
golenie, większy
komfort i higiena
golenia

Pasek nawilżający,
nasączony aloesem

Specjalnie zaprojektowana
wyprofilowana rączka

Idealna gladkość
i mniej podrażnień

Idealne trzymanie
i lepsza kontrola
podczas golenia

lady



Cady

Trzyostrzowa Golarka dla Kobiet Zapewniająca Perfekcję
i Przyjemność Golenia

Wrażenia Estetyczne Gratis!

Cechy Produktu

3 ostrza

Wąska główka

Podwójny pasek nawilżający,
nasączony aloesem

i witaminą E

Specjalnie zaprojektowana
ergonomiczna rączka

z dwoma miękkimi
kauczukowymi elementami

Testowana
dermatologicznie

Atrakcyjna kolorystyka

Korzyści dla Konsumenta

Łatwe i dokładne golenie

Precyzyjne dotarcie
do wrażliwych miejsc

Mniej podrażnień i idealna
gładkość, zapewniające większy
komfort i higienę golenia

Nie wyślizguje się z dłoni,
zapewniając doskonałą kontrolę
Większy komfort i świadomość
golenia

Nie powoduje reakcji
alergicznych

Nowoczesne wzornictwo



Trzyostrzowa Golarka dla Kobiet Zapewniająca Perfekcję
i Przyjemność Golenia

Wszystkie Zmysły Pobudzone

Cechy Produktu

3 ostrza

Ruchoma głowica

Wąska główka

Podwójny pasek nawilżający,
nasączony aloesem i witaminą E

Specjalnie wyprofilowana
ergonomiczna rączka

z podwójnym
antypoślizgowym gripem

Pachnąca cytrusami rączka

Testowana dermatologicznie

Atrakcyjna kolorystyka

Korzyści dla Konsumenta

Łatwe i dokladne golenie

Precyzyjne dotarcie
do trudno dostępnych
wrażliwych miejsc

Idealna gładkość,
redukcja ewentualnych
podrażnień

Nie wyślizguje się z dłoni,
zapewniając doskonałą kontrolę
Większy komfort i świadomość
golenia

Uczucie przyjemności
w trakcie i po goleniu

Nie powoduje reakcji
alergicznych

Nowoczesne wzornictwo



Shaving
Foam

Sensitive
Łagodząca Pianka do Golenia Skóry Wrażliwej

Cechy Produktu

Lekka łagodząca pianka
do skóry wrażliwej

Łatwa do stosowania

Zawiera aloes

250ml

Korzyści dla Konsumenta

Zmiękcza zarost, dzięki czemu
ostrze z łatwością sunie po skórze,
gwarantując wyjątkowo dokladne
golenie

Brak podrażnień skóry,
dzięki właściwościom łagodzącym



Shaving
roorti

C ossic
Odświeżająca Pianka do Golenia Twardego Zarostu

Cechy Produktu

Lekka łagodząca pianka
do skóry normalnej
i twardego zarostu

Łatwa do stosowania

Zawiera witaminę E

250ml

Korzyści dla Konsumenta

Zmiękcza zarost,
dzięki któremu ostrze
z łatwością sunie
po skórze, zapewniając
idealnie dokładne golenie

Efekt odświeżenia

C/ass/c

Tough Bear'
Yitamin E



Shaving

Sensitive
Łagodzący Żel do Golenia Skóry Wrażliwej

Cechy Produktu

Łatwy do nałożenia,
zmieniający się w gladkq

pianę żel

Zawiera aloes

200ml

Korzyści dla Konsumenta

Komfortowo dokladne golenie,
ostrze gładko sunie po skórze

Brak podrażnień wrażliwej skóry,
dzięki właściwościom lagodzącym

Sensitive

Soothing

AloeVera

4



Shaving
Gel

Fresh
Orzeźwiający i Odświeżający Żel do Golenia

Cechy Produktu

Łatwy do należenia,
zmieniający się w gładkq

pianę żel

Zawiera mentol i witaminę E

200ml

Korzyści dla Konsumenta

Idealnie przygotowany
zarost do la twego
i dokladnego golenia

Efekt orzeźwienia
i odświeżenia skóry

Tonie
& Revitaiizing

Menthol
& Yitamin E



£ady

Łagodzący Delikatny Żel do Golenia dla Kobiet

Cechy Produktu

Łatwy do nałożenia,
zmieniający się

w gładkq pianę żel

Zawiera aloes
i witaminę E

150ml
Sinooth d Soothinff
Aloe Vera+Vitamine

Korzyści dla Konsumenta

Doktadne i łatwe golenie

Żel o łagodzących i kojących
skórę właściwościach

Wyjątkowa delikatność



£ady

Odświeżający Żel do Golenia dla Kobiet

Cechy Produktu

Łatwy do nałożenia,
zmieniający się w gładką

pianą żel

Zawiera wyciąg
z masla Shea

i zielonej herbaty

oleli
lady

Korzyści dla Konsumenta

Dokładne i łatwe golenie

Gei Kremowy żel
odświeża i chroni skórę

150ml „ . .. , _ . wyjątkowa delikatność
Ke\'italwing & Protectwe
s^-Shea Bntter f' Green i ca

^

DOSTĘPNOŚĆ OD POŁOWY 2007



Dwustronnie Ostrzone Żyletki

Najwyższej jakości żyletki
z dwustronnie ostrzonej stali

Trzykrotnie ostrzona,
Powlekana polimeryzowaną

i chromowaną platyną,
Poddawana działaniu teflonu

X

Bezpieczeństwo i higiena

Gładsza krawędź ostrza,
Większa higiena,

Dokładniejsze, bezpieczniejsze
golenie

Każda żyletka osobno
zawinięta i pakowana
w pudełka po 5 sztuk

Nierdzewne

żyletki
do golenia

z platynowym ostrz


