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Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují DPH ve výši 20 %.Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují DPH ve výši 20 %.

Katalog produktů FM GROUP MAKE UP č. 3 je platný od května 2011. Nabídka cen a výrobků uvedená v katalogu je platná do vyprodání zásob nebo Katalog produktů FM GROUP MAKE UP č. 3 je platný od května 2011. Nabídka cen a výrobků uvedená v katalogu je platná do vyprodání zásob nebo 
uvedení nového katalogu (případně oznámení cenových změn na internetových stránkách www.fmgroup.cz nebo v ceníku FM GROUP CZECH).uvedení nového katalogu (případně oznámení cenových změn na internetových stránkách www.fmgroup.cz nebo v ceníku FM GROUP CZECH).

Materiály schválené a vydané FM GROUP World jsou jedinými zdroji informací při prodeji a propagaci výrobků FM GROUP.Materiály schválené a vydané FM GROUP World jsou jedinými zdroji informací při prodeji a propagaci výrobků FM GROUP.

Postav s námi školu v Keni!

www.fmgroup.cz/sunrise



Péče o krásu
Krásný vzhled je velmi důležitý pro naše sebevědomí. Ženy po celém světě se líčí, aby lépe vypa-

daly a lépe se cítily. Nezávisle na barvě pleti chtějí zdůrazňovat svůj půvab. Vycházíme těmto 

potřebám vstříc: na žádost našich distributorek jsme vytvořili řadu make-upů, minerálních 

pudrů a rozjasňujících korektorů pro ženy s tmavou pletí.

V tomto katalogu vám rovněž nabízíme další žádané novinky: silikonová báze pod make-up, 

sypké pudry, laky na nehty v nejmódnějších barvách, tužky na obočí a jedinečnou třífázovou 

řasenku, která řasy extrémně prodlužuje, zvětšuje jejich objem a zároveň o ně pečuje.

Stále bohatší paleta kosmetiky FM GROUP MAKE UP umožňuje vytvářet stále větší počet styli-

zací. Od těch klasických až po ty nejrafi novanější a lehce extravagantní – se silným barevným 

akcentem na víčkách. Všechny naše produkty se snažíme vytvářet tak, aby barevně byly

ve vzájemném souladu, případně se doplňovaly. S barvami si můžeme hrát a spojovat je podle 

toho, jakého výrazu chceme dosáhnout.

Stále myslíme na krásu. Vytváříme pro vás kosmetiku, se kterou se budete cítit upraveně

a elegantně. Každý den.

Katarzyna Trawińska

FM GROUP Polska
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NOVINKA!

SILICONE BASE

Silikonová báze

 » vytvořena na bázi silikonových polymerů
 » bleskově vyhlazuje a skrývá drobné vrásky

  a rozšířené póry 
 » usnadňuje dokonalé nanesení make-upu
 » skvěle matuje a zabraňuje lesknutí pokožky
 » po aplikaci líčení mnohem déle vydrží
 » obohacena vitaminem E
 » s hedvábnou texturou
 » praktická tuba
 » pro každý typ pleti
 » obsah: 15 ml

  FM | fb01

Tajemstvím hvězd je vyhlazující 
podkladová báze pod make-up. 
Právě díky ní i ve světle lamp pleť 
vypadá svěží, rozzářená
a nadpozemsky hladká.

Objev tajemství 
hvězd!

Pro důkladné pokrytí celého
obličeje a získání sametové
hladkosti stačí jen malá
dávka báze.

Vysoce
efektivní

HLADKÁ!
nadpozemsk y  

215 Kč/15 ml

1433 Kč/100 ml
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Silikonovou bázi lze aplikovat přímo na vyčištěnou pokožku (toto řešení je doporučeno v případě mastné 
pleti) nebo po nanesení vrstvy hydratačního krému (v případě suché nebo smíšené pleti). Aplikuješ-li před 
nanesením báze hydratační krém, počkej, až se dobře vstřebá. Díky bázi lze získat efekt hedvábně hladké
a prosvětlené pokožky, doporučujeme ji tedy i pro ty, kdo nepoužívají každý den barevnou kosmetiku.

Oslňující hladká pleť 

ČAS

NA

NUDE 

LOOK!
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UCHVACUJ 
 př i rozeným vzhledem!

  »» tvoje pokožka vyžaduje pouze

 vyrovnání barevnosti (tekutý   

 podklad je skvělý pro líčení

 typu „nude look“)

  »» nemusíš skrývat příliš nedostatků

  »» jsi teprve na začátku svého

 dobrodružství s barevnou

 kosmetikou a ještě nemáš moc

 zkušeností s aplikováním podkladů

Zvláště doporučujeme,

jestliže:

CINNAMON

BEIGE

NATURAL

CREAM

SAND

BEIGE

FM | fl 05

FM | fl 06

FM | fl 07
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SECOND SKIN FOUNDATION

Make-up

 » třpytivé pigmenty se plně přizpůsobí přirozené barvě pleti,   
 dokonale odrážejí světlo, zakrývají nedostatky pleti a vyrovnávají   
 barevné rozdíly

 » estery vitaminu C stimulují produkci kolagenu a pomáhají navrátit   
 pokožce pružnost 

 » postupně uvolňované polymery absorbují nadměrnou produkci mazu,
 a vytvářejí tak efekt matné pleti

 » hydratační, vyživující a vyhlazující látky dodávají pleti svěží vzhled
 » lehká konzistence zaručuje výjimečně příjemnou aplikaci
 » obsahuje antioxidanty a UV fi ltry 
 » je určen pro všechny typy pleti
 » elegantní skleněná lahvička s praktickým dávkovačem
 » obsah: 30 ml

350 Kč/30 ml

ČAS  

NA 

NUDE 

LOOK!

Pomocí vzorků si můžeš 

zvolit vhodný odstín 

make-upu.

1167 Kč/100 ml

77



ČAS  NA 

PERFECT 

LOOK!

ADVANCED FOUNDATION 
Novodobý make-up
COVERING EFFEC T

 » pokročilá receptura typu „voda v silikonu“ 
 » ideálně zvolený poměr polymerů a mikroskopického povlaku  

 silikonových pigmentů zajišťuje efekt dokonalého krytí
 » silikonové částečky dodávají pleti hedvábně hladký vzhled
 » přísady hydratačních a pleť vyživujících látek
 » snadno se nanáší (bez efektu masky)
 » obsahuje antioxidanty a UV fi ltry
 » je určen pro všechny typy pleti
 » elegantní skleněná lahvička s praktickým dávkovačem
 » obsah: 30 ml

Pomocí vzorků si můžeš zvolit 

vhodný odstín make-upu.

350 Kč/30 ml

1167 Kč/100 ml
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 » chceš účinně vyrovnat barevnost své pleti

 » potřebuješ skrýt mnohé nedostatky

 » tvoje pleť je mastná nebo smíšená (částice  

 potažené silikonem jsou odolné proti   

 působení kožního mazu a potu)

Zvláště doporučujeme, jestliže:

NATURAL BEIGE

GOLDEN SUN

IVORY

BEIGE NUDE

FM | fl 01

FM | fl 02

FM | fl 03

FM | fl 04

využ i j  e fektu 

DOKONALÉHO 
KRY TÍ!

 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.              9



ROZJASNI PLEŤ 
 zlat ými  odlesk y !

 » má tvoje pokožka tmavý odstín a chceš  

 ji jemně rozjasnit zlatými odlesky

 » chceš dokonale vyrovnat barevnost  

 své pleti

Zvláště doporučujeme, jestliže:

10 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.



DARK SKIN FOUNDATION

Make-up pro tmavou pleť
ADAPTIVE EFFECT 

 » mikronizované pigmenty se ideálně adaptují
 na tmavý odstín pleti 

 » postupně uvolňované polymery absorbují   
 nadměrný maz, a zajišťují tak efekt matné pleti 

 » zlaté refl exy jemně rozjasňují pleť
 » snadno se nanáší (bez efektu masky)
 » obsahuje antioxidanty (chrání citlivou pokožku  

 obličeje proti volným radikálům) a UV fi ltry
 » elegantní skleněná lahvička s praktickým   

 dávkovačem
 » obsah: 30 ml

SANDAL

WOOD

MOCHA

BROWN

FM | fl 08

FM | fl 09

ČAS  NA 

PERFECT 

LOOK!

Pomocí vzorků si můžeš zvolit vhodný odstín make-upu.

360 Kč/30 ml

1200 Kč/100 ml
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dodej  svým očím 

Nezapomeň vybrat správnou barvu korektoru. 
Zvol ji tak, aby ladila nejen s odstínem pokožky, 
ale také s barvou použitého make-upu (dej pozor, 
aby nebyla ani příliš světlá, ani příliš tmavá). 
Korektor je díky své lehké konzistenci ideální pro 
rozjasňování obličeje na strategických místech: 
kolem očí a úst nebo po stranách nosu.

Čím méně je vidět,
tím lépe

LESK! 

12 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.



PORCELAIN BEIGE FM | co01

MEDIUM BEIGE FM | co02

LIGHT CONCEALER 

Rozjasňující korektor
LUMINOUS EFFEC T

 » dokonale maskuje kruhy pod očima
 i drobné nedostatky pleti

 » vychází z receptury typu
 „voda v silikonu“

 » pigmenty rozptylující světlo
 rozjasňují pleť a způsobují, že obličej
 vypadá odpočatě

 » lehká, krémová konzistence
 způsobuje, že korektor neulpívá
 v jemných vráskách pod očima

 » díky praktickému štětečku je aplikace
 nezvykle snadná

 » hmotnost: 2,2 g

ČAS  NA 

PERFECT 

LOOK!

265 Kč/2,2 g

12 045 Kč/100 g
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OKOUZLI  

I přesto, že tmavá pokožka 
obsahuje mnohem více 
melaninu, vyžaduje optickou 
korekci a krásné rozjasnění. 
Stačí na správných místech 
aplikovat tenkou vrstvu 
kosmetického přípravku, aby 
měla opět svěží, odpočinutý 
vzhled.

Získej znovu 
svěží pohled

ČAS NA 

PERFECT 

LOOK!
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SWEET COFFEE FM | co05

DARK CARAMEL FM | co04

   K R Á S N Ý M  P O H L E D E M 

DARK SKIN CONCEALER 

Korektor pro tmavou pleť

 » vychází z receptury typu „voda v silikonu“
 » pigmenty rozptylující světlo rozjasňují pleť

 a způsobují, že obličej vypadá odpočatě
 » skvěle kryje drobné nedostatky
 » lehká, krémová konzistence způsobuje, že korektor  

 neulpívá v jemných vráskách pod očima
 » díky tyčince s praktickým štětečkem je aplikace  

 nezvykle snadná
 » hmotnost: 2,2 g

275 Kč/2,2 g

12 500 Kč/100 g
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NOVINKA!

zažij pocit nezvyklé LEHKOSTI! 

240 Kč/15 g

1600 Kč/100 g

16 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.



Pečlivě jsme vybrali rostlinné složky, 

díky nimž bude pokožka ještě 

lépe hydratovaná a pružná bez 

zbytečného zatížení. V receptuře 

našeho nového pudru najdeš výtažek 

ze zeleného čaje a aloe a také výtažky

z kakaovníku a hedvábí.

Buď ještě 
krásnější!

ČAS 
NA 
PERFECT
LOOK!
LOOSE POWDER

Sypký pudr

 » jemný a lehký
 » ideální pro dokonalé zakončení líčení
 » mikronizované pigmenty dodávají pokožce  

 hedvábný vzhled
 » obsahuje výtažky z kakaovníku, zeleného   

 čaje, hedvábí a aloe
 » obsahuje talek, který zmatňuje pokožku,   

 aniž by ucpával póry
 » určený pro všechny typy pleti
 » praktická nádobka s labutěnkou
 » hmotnost: 15 g

BISCUIT 

FM | p08

FAIR 

FM | p07
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Makadamový olej 

dokonale změkčuje pleť

a pohlcuje přebytek vlhkosti

Výtažek z cibulek bílé lilie

má uklidňující a změkčující

vlastnosti

Jojobový olej 

zajišťuje optimální vlhkost

a pružnost pleti

Objev bohatství pěsticích složek:

GOLDEN BROWN

VYZKOUŠE J,  CO DOKÁŽE T VŮJ PUDR

260 Kč/7 g

3714 Kč/100 g
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z latavý JAS
BAKED POWDER  

Pálený pudr
SUN-KISSED EFFEC T

 » minerální pigmenty odrážející světlo
 zakrývají nedostatky a rozjasňují pleť
 obličeje, dekoltu a ramen 

 » pleť získává krásný zlatavý odstín
 » oleje a rostlinné výtažky zajišťují důkladnou

 hydrataci pokožky
 » pudr lze aplikovat na sucho i na mokro
 » skvěle se uplatní i jako oční stíny a růž
 » modeluje rysy obličeje, můžete jej také

 lehce nanést na ruce a nohy 
 » pálený
 » hmotnost: 7 g

  FM | p04

 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.              19



VYZKOUŠEJ, 

CO DOKÁŽE 

TVŮJ PUDR 

MINERAL POWDER   

Minerální pudr
ILLUMINATING EFFEC T

 » mikroskopické částečky
 jiskřivého perleťového pudru
 způsobují, že pleť vypadá zářivě
 a svěže

 » matující pigmenty skrývají   
 nedokonalosti pokožky

 » jemná a saténová konzistence
 » lisovaný
 » pro všechny typy pleti
 » dvoupatrová paletka s labutěnkou

 a zrcátkem
 » hmotnost: 8 g

  FM | p03

MINERAL POWDER   

Minerální pudr
MAT TIFYING EFFEC T

 » přiměřená gradace mikročásteček  
 mastku, slídy a oxidu titanu dává
 pokožce matný efekt přirozené pleti

 » perfektně zakrývá drobné nedostatky
 » lehká a hebká konzistence
 » lisovaný
 » pro všechny typy pleti
 » dvoupatrová paletka s labutěnkou

 a zrcátkem
 » hmotnost: 8 g

  FM | p01

dokonalý  
MAT

20 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.
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DESERT ROSE

FM | p01

OPAL

FM | p03

Opal

Desert Rose

duhový  
LESK

240 Kč/8 g

3000 Kč/100 g

250 Kč/8 g

3125 Kč/100 g

21
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půvabný  BRONZ
MINERAL POWDER   

Minerální pudr   
BRONZING EFFEC T

 » ideálně zvolené pigmenty pleť ztmaví
 a vytvářejí efekt přirozeného opálení 

 » perleťový prach pokožku opticky
 prosvětluje a zajišťuje rovnoměrný
 konečný efekt líčení 

 » hedvábná konzistence 
 » lisovaný
 » pro všechny typy pleti
 » dvoupatrová paletka s labutěnkou

 a zrcátkem
 » hmotnost: 8 g

 FM | p02

22 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.

AMBER

Amber

VYZKOUŠE J,  CO DOKÁŽE T VŮJ PUDR

245 Kč/8 g

3063 Kč/100 g



hlubok ý 

BRONZ
& MAT

DARK SKIN MINERAL POWDER   

Minerální pudr pro tmavou pleť  
BRONZING & MAT TIFYING EFFEC T

 » vhodné spojení vysoce kvalitních pigmentů, talku  
 a slídy v receptuře pudru dodává pleti krásný  
 odstín a dokonale ji matuje

 » je určen pro tmavou pleť
 » lehká konzistence
 » lisovaný
 » labutěnka a zrcátko v dvoupatrové paletce
 » hmotnost: 10 g

DARK COCOA FM | p06 BROWN JASPER FM | p05
23

270 Kč/10 g

2700 Kč/100 g



TOUŽÍŠ-LI, ABY 

TVOJE POKOŽKA 

ZÁŘILA
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VYZKOUŠEJ RŮŽ

DELICIOUS PAPAYA BLOOMING ROSE

FM | r03 FM | r04

BAKED BLUSH

Pálená tvářenka

 » velká koncentrace mikroskopických   
 perleťových částeček (až 90 %)
 zaručuje jedinečný lesk

 » obsahuje makadamový olej, který má
 hydratační a změkčující vlastnosti

 » lze ji aplikovat za sucha i za mokra
 » je fantastická také jako oční stíny
 » pálená
 » vysoce účinná
 » hmotnost: 1,4 g

180 Kč/1,4 g

12 857 Kč/100 g
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VYZKOUŠEJVYZKOUŠEJ

RŮŽRŮŽ

MINERAL BLUSH   

Minerální tvářenka   
BRONZING EFFEC T

 » efekt přirozeného opálení
 » opticky zahřeje barvu pleti
 » vytvořena na bázi mikroskopických

 minerálů
 » dokonale modeluje tvar obličeje
 » lisovaná
 » určena pro všechny typy pleti
 » hmotnost: 8 g

 FM | r01

SUN TOUCH CORAL

FM | r01 FM | r02

Sun Touch

165 Kč/8 g

2063 Kč/100 g

26 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.

 touž íš - l i  po teple jš í 

BARVĚ PLETI



VYZKOUŠEJ

RŮŽ

MINERAL BLUSH

Minerální tvářenka

 » efekt opticky oživené pleti
 » vytvořena na bázi mikroskopických

 minerálů
 » perleťové částice způsobují, že je barva  

 mihotavá a pokožka dostává lesk
 » ideální k modelaci kontur obličeje

 a pro jemné konečné úpravy líčení 
 » lisovaná
 » určena pro všechny typy pleti
 » hmotnost: 8 g

 FM | r02 

Coral

165 Kč/8 g

2063 Kč/100 g
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ZAOSTŘENO  
NA OKO
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FM | c01

FM | c03

FM | c02

FM | c04

Při tvorbě barevné palety 

minerálních stínů jsme se nechali 

inspirovat přírodou. Uchvátily nás 

stříbrné odstíny, podzimní zeleň, 

lákavé čokoládové barvy a větrem 

bičovaná vřesoviště. Společně

s námi si vychutnej každou chvíli, 

kdy sáhneš po stínech.

Poznej,
co nás fascinuje



MINERAL EYESHADOWS

Minerální oční stíny

 » vytvořené na bázi speciálně vybraných
 minerálních složek

 » velká koncentrace pigmentů zajišťuje
 intenzivní barvu

 » jemný perleťový lesk skvěle rozjasňuje  
 pohled 

 » v balení najdete paletku se třemi  
 harmonicky ladícími odstíny

 » hedvábná konzistence
 » lisované
 » hmotnost: 10 g

29
Vyzkoušej štětec a aplikátor očních stínů (str. 58-59).

POHLED 
 plný lesku

200 Kč/10 g

2000 Kč/100 g



DUO EYESHADOWS

DUO očních stínů

 » ultrajemné pigmenty způsobují,
 že stíny dokonale přiléhají k víčkům,
 neodsypávají se a neulpívají
 v jemných vráskách

 » paletka obsahuje dva odstíny
 v módních barevných 
 kombinacích

 » lisované
 » hmotnost: 3 g

ZAOSTŘENO  
NA

OKO

150 Kč/3 g

5000 Kč/100 g
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per leťově -matné duo

Při ofi ciálních příležitostech bys ráda byla vnímána jako „paní dokonalá“, 

proto je tvoje líčení klasické a tónované. Kdežto večer – po práci – máš chuť 

se trochu odvázat. Elegantně se nalíčit v základních barvách z vybrané 

sady dvojitých stínů. Budeš-li chtít později líčení oživit a rozjasnit pohled, 

snadno to provedeš přidáním jednoho z minerálních sypkých stínů vhodné 

barvy (str. 32–33). Barvy stínů byly vybrány tak, aby ideálně souzněly. 

DUO nebo TRIO

VOLCANIC BROWN

FM | c08

INK Y NIGHT

FM | c05

saténově -polomatné duo

BLUR BURGUNDY

FM | c06

SANDY EMERALD

FM | c07

KLASICKY
A ELEGANTNĚ

31



 MINERAL LOOSE EYESHADOWS 

 Minerální sypké oční stíny

 » lehká receptura
 » vytvořené na bázi speciálně vybraných minerálních   

 složek 
 » vysoká koncentrace pigmentů zajišťuje intenzivní barvu
 » lze je aplikovat jednotlivě nebo společně s duem očních stínů  

 (str. 30–31)
 » sypké
 » praktický aplikátor usnadňuje přesné nanášení
 » hmotnost: 2,5 g

V případě velmi intenzivního 

barevného odstínu musí 

být líčení očí velmi pečlivé. 

Na obě víčka rovnoměrně 

nanes vybraný stín, přičemž 

nezapomeň, že u intenzivní 

barvy je nejdůležitější 

symetrie. Pomůže ti 

aplikátor. Neroztírej kontury 

štětečkem – líčení musí být 

intenzivní a výrazné. Na 

závěr použij tekuté linky 

nebo tužku na oči

a důkladně namaluj řasy.

SÓLO 

PURPLE 

FROST 

FM | c13

AQUATIC 

GREEN  

FM | c10

180 Kč/2,5 g

7200 Kč/100 g
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INTENZITA  
BARVY 

svůdná 

PEARLY DEW

FM | c11

MAGIC 

ROSE*

FM | c09

RUBY 

PINK

FM | c12

VINTAGE GOLD

FM | c14

*Barva se na pokožce změní na třpytivou růž.

33



ZAOSTŘENO  
NA 
OKO

MALACHITE GREEN

FM | kr06

DARK BLUE

FM | kr05

ICY AMETHYST

FM | kr07

FROZEN GREY

Dobře namalovaná barevná linka nejenom krásně 

zdůrazňuje pohled, ale výjimečně může dokonce 

nahradit oční stíny. Nezapomeň na to, aby barva tužky 

byla v kontrastu s barvou duhovky. Toto pravidlo se 

samozřejmě netýká černé, která je nadčasová a ladí 

téměř se vším. Naproti tomu světlá stříbrná tužka je 

vhodná pro oživování a optické „otevírání“

očí – aplikuj ji na dolní vnitřní koutky.

Namaluj linku

FM | kr04

130 Kč/0,31 g

41 935 Kč/100 g
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AUTOMATIC EYE PENCIL 

Automatická tužka na oči
LONG-LASTING EFFEC T

 » přesně maluje jak silné, tak i tenké linky
 » obohacená o vyživující vosky a lehké oleje
 » voděodolná
 » nerozmazává se
 » automatické vysouvání a zasouvání
 » praktické ořezávátko u násady tužky
 » hmotnost: 0,31 g

FM | kr01

FM | kr03

FM | kr02

DECADENCE BLACK

DEEP MAROON

STRONG GRAPHITE 

A TOLIK RADOSTI
 jedna l ink a , 
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Produkt b
yl te

stován pod dohledem očního lékaře.

220 Kč/8 ml

2750 Kč/100 ml

ZAOSTŘENO 
NA 
OKO

Polymerová prodlužující receptura, 
která vyrovnává a vyhlazuje řasy, kolem 
nich vytváří ochranný povlak proti 
vlhku a poškození. Díky ní se řasenka 
nerozmazává a nedrolí.

Zvětšení objemu každé řasy

Perfect B
lack

3 STEP MASCARA 

Třífázová řasenka

 » inovativní receptura na bázi vyspělých technologií extrémně
 zvětšuje objem řas a zajišťuje jejich důkladnou hydrataci

 » senzačně prodlužuje a precizně rozděluje řasy
 již po prvním nanesení

 » přírodní aktivní látky – výtažky z ovoce a květů – způsobují,
 že řasenka řasy prodlužuje a zdůrazňuje

 » zamezuje slepování, tvorbě hrudek a rozmazávání – obsažené   
 polymery zajišťují dokonalé krytí řas 

 » inovativní tvar štětečku 3 step s různou délkou vlasu umožňuje   
 nanesení řasenky od kořene řas až k samotným konečkům

 » smyslná černá podtrhuje intenzitu pohledu a dodává
 líčení neobvyklý lesk

 » obsah: 8 ml

 FM | m02
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Inovativní štěteček 3 step byl vyroben z přírodního 
vlákna Rilsan, získaného z rostliny zvané skočec obecný. 
Jeho originální tvar umožňuje precizní modelování
a zvětšení objemu každé, i té nejmenší řasy.
Sbohem přetíženým a slepeným řasám!

Pozoruhodný štěteček

Aktivní hyaluronové částice

Vyspělý činitel, který optimalizuje 

přísun kyseliny hyaluronové do 

řas a okamžitě zvětšuje jejich 

objem, hustotu a hydrataci. 

Opticky je vyhlazuje, a řasy tak 

získávají sametový vzhled.

Fík 
Výživné ovoce s hydratačními 

a energetickými vlastnostmi. 

Obsahuje 78 % vody, je bohatý 

na cukry, bílkoviny, fosfor, lipidy, 

vápník, vitaminy a minerální soli.

Ibišek

Je používán k péči o citlivé

a snadno podrážděné oči.

Má antiseptické, protizánětlivé 

a osvěžující vlastnosti.

Datle 
Mají mineralizační, 

hydratační, pěsticí

a regenerační vlastnosti. 

Jsou bohaté na vlákninu, 

vitaminy a minerální soli.

ZVĚTŠOVÁNÍ,

P Ě S T Ě N Í !P R O D L U Ž O V Á N Í ,

NOVINKA!

 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.              37



180 Kč/7 ml

2571 Kč/100 ml

H Y P N OT I Z U J  
pohledem!

NEW DIMENSION 

LASH MASCARA 

Řasenka

 » inovativní receptura založená na čistém   
 uhelném extraktu propůjčuje řasám temnou  
 černou barvu

 » speciálně zvolené polymery řasy posilují   
 a zároveň zajišťují efekt optického zesílení
 a prodloužení 

 » lopuchové, sójové a jojobové oleje zaručují   
 optimální hydrataci 

 » přírodní ovocné vosky učiní řasy pružnými
 » lehká konzistence řasy nadměrně nezatěžuje 
 » vhodně zvolený hustý kartáček řasy rozděluje  

 a umožňuje perfektní aplikaci řasenky bez   
 tvorby hrudek

 » obsah: 7 ml

 FM | m01

Alabastrová pleť, červené rty a černá linka 

na víčku – to je klasika. Nejprve pomocí 

podkladu vyrovnej zbarvení pokožky

(str. 6–9) a pudrem vytvoř matný efekt 

(str. 16–17). Na víčko nanes tenkou vrstvu 

očního stínu pískové nebo oranžové barvy 

(podle barvy pleti, str. 31). Na horním víčku 

namaluj výraznou černou linku a potom 

důkladně nanes řasenku. Rty pečlivě 

obtáhni automatickou konturkou na rty 

Hot Red (str. 50–51) a vyplň je rtěnkou 

stejného odstínu (str. 49). Pro tuto stylizaci 

je nepostradatelný jemný ruměnec, takže 

líčení zakonči pomocí jedné z pálených 

tvářenek (str. 25).

Black & Red 

Hypnotic Black
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Tekuté linky uchovávej ve svislé poloze!

Carbon Black

180 Kč/1,1 ml

16 363 Kč/100 ml

LIQUID EYELINER 

Tekuté oční linky
CALLIGRAPHIC EFFEC T

 » hluboká čerň byla získána
 z čistého uhelného extraktu

 » má dokonale profi lovaný hrot
 » kapilární systém dávkování

 a skvěle zvolená konzistence
 usnadňují dokonalou aplikaci

 » trvanlivé
 » voděodolné
 » obsah: 1,1 ml

 FM | el01

ZAOSTŘENO  

NA 

OKO
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NOVINKA!
AUTOMATIC BROW PENCIL

Automatická tužka na obočí

 » podtrhuje tvar obočí a opticky je zhušťuje
 » obsahuje pěsticí vosky
 » dodává hlubokou trvalou barvu a přirozený efekt
 » nerozmazává se
 » díky rýžovému pudru ji lze snadno nanášet
 » vhodná tvrdost tužky zajistí snadnou aplikaci
 » hrot, který se automaticky vysouvá a zasouvá
 » zabudované ořezávátko
 » hmotnost: 0,31 g

pečuj  o  OBOČÍ

130 Kč/0,31 g

41 935 Kč/100 g

AUBURN

FM | kr09

BISTRE

FM | kr10
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TATTOO BROW TINT

Zvýrazňovač obočí

 » umožňuje pohodlnou a precizní  
 stylizaci obočí

 » zajistí přirozený a dlouhodobý efekt
 » má kapilární dávkovací systém
 » nerozmazává se
 » obsah: 3 ml

200 Kč/3 ml

6667 Kč/100 ml

NUT BROWN

FM | kr08
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SUGAR LIP SCRUB

Cukrový peeling na r ty

 » dokonale připravuje rty pro nanesení  
 rtěnky, lesku nebo fi xu na rty

 » obsahuje krystalky cukru, panthenol  
 a vitamin E, které vyhlazují a změkčují rty

 » má příjemnou chuť manga
 » praktický aplikátor
 » doporučuje se používat spolu s mátovým

 nebo medovým gelem na rty
 » hmotnost: 1,9 g

  FM | li14

 dodej  j im 

SMYSLNOU
MĚKKOST

220 Kč/1,9 g

11 579 Kč/100 g
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NOVINKA!

220 Kč/2,42 g

9091 Kč/100 g

230 Kč/1,7 g

13 529 Kč/100 g

MINTY LIP GEL  

Mátový gel na r ty
VOLUME-UP EFFEC T

 » vytváří efekt zvětšených rtů
 » je obohacený o hydratační složky,  

 vitamin E a bambucké máslo
 » dokonalý podklad pod rtěnku
 » vhodný jako náhrada bezbarvého lesku
 » osvěžující mátové aroma přináší  

 příjemné ochlazení
 » praktický měkký štěteček
 » doporučuje se aplikovat po použití  

 cukrového peelingu na rty
 » hmotnost: 1,7 g

 FM | li13

HONEY LIP GEL  

Medový gel na r ty
VOLUME-UP EFFEC T

 » obsahuje složky, které pomáhají  
 doplnit ztráty kolagenu, obnovit  
 strukturu rtů a dodat jim krásný vzhled

 » na bázi medového nektaru
 » je obohacený o hydratační složky,  

 vitamin E a bambucké máslo
 » dokonalý podklad pod rtěnku
 » vhodný jako náhrada bezbarvého lesku
 » praktický měkký štěteček
 » doporučuje se aplikovat po použití  

 cukrového peelingu na rty
 » hmotnost: 2,42 g

 FM | li15
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MÍSTO
SEBE 

NECHEJ 
PROMLUVIT 

SVOJE
RTY

S
V

Á
D

Ě
J L

E
S

K
E

M

150 Kč/9 ml

1667 Kč/100 ml

LIP GLOSS  

Lesk na r ty
WET LIP EFFEC T

 » efekt smyslně mokrých rtů
 » jiskřivý perleťový prach a lesky

 opticky vyhlazují pokožku rtů
 a způsobují, že se rty intenzivně lesknou

 » ošetřující receptura (oleje z vinných
 hroznů, světlice barvířské a sóji)

 » obsahuje UV fi ltry
 » praktický aplikátor
 » obsah: 9 ml

VY TVÁŘÍ 
KRYSTALICKÝ  
LESK

44 Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.

INNOCENT PINK

FM | lip2



ok ouzl i  T VAREM

150 Kč/9 ml

1667 Kč/100 ml

LIP GLOSS  

Lesk na r ty
PLUMP LIP EFFEC T

 » efekt jemně zvětšených rtů
 » obsahuje tonizující a chladící látky, které

 podporují mikrocirkulaci krve ve rtech
 » vyživující receptura (oleje z vinných hroznů,

 světlice barvířské a sóji)
 » může se nanášet samostatně nebo na rtěnku

 (nanesený na rtěnku zvýrazňuje její barvu
 a znatelně prodlužuje její stálost)

 » ideální k líčení typu „nude look“
 » obsahuje UV fi ltry
 » praktický aplikátor
 » obsah: 9 mlPO APLIKACI 

PŘÍJEMNÝ POCIT 
MRAVENČENÍ

45
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150 Kč/9 ml

1667 Kč/100 ml

LIP GLOSS  

Lesk na r ty

 » ošetřující složky
 » nenasycené mastné kyseliny

 (zabraňují nadměrnému
 vysušování rtů a předčasnému
 stárnutí pokožky kolem úst)

 » UV fi ltry
 » praktický aplikátor
 » obsah: 9 ml

Fascinující švestková barva protkaná 
drobnými částečkami zlatého 

brokátu rty krásně zdůrazní
a rozjasní.

Elegantní barva pomáhá zvýraznit přirozenou krásu 
úst, jemně podkresluje jejich tvar a zajišťuje jim 
delikátní lesk.

SUBTLE ROSE

FM | lip3

PLUM GOLD

FM | lip4
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MÍSTO SEBE
NECHEJ PROMLUVIT
SVOJE RTY

ZAFLIRTUJ SI
s bar vou

180 Kč/3 ml

6000 Kč/100 ml

TATTOO LIP TINT 

Zvýrazňovač r tů
 » dodává rtům šťavnatou,   

 dlouhodobou barvu
 » umožňuje precizní líčení bez   

 použití automatické tužky na rty
 » má kapilární dávkovací systém
 » obsahuje panthenol, který má   

 regenerační účinek na epitel rtů
 » aroma smyslného manga
 » nelepí rty a nezanechává   

 lepkavou vrstvu
 » nerozmazává se
 » obsah: 3 ml

ROSE DREAM

FM | li11

COFFEE DREAM

FM | li12
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vychutnej  s i  

   KRÁSU
Bambucké 

máslo  
způsobuje, 

že jsou rty 

dokonale 

hydratované, 

nezvykle 

vláčné a 

ideálně 

hladké.

Hedvábí  
je přirozeným 

zdrojem 

borokřemičitanů, 

které umožňují 

dosáhnout efektu 

intenzivního 

lesku rtů.

Olej ze světlice 

barvířské  
má nevšední 

hydratační 

účinky, které byly 

využívaný pro 

péči o rty již ve 

starověku.

Sójový olej 

obsahuje 

nenasycené 

mastné kyseliny, 

které podporují 

regeneraci 

poškozené

ochranné

vrstvy pleti.

Vosk z listů 

pryšce  
dokonale 

vyhlazuje, 

vyživuje a dodává 

rtům lesk.

Olej z hroznových 

jader  
je nevyčerpatelným 

zdrojem vitaminu 

E, který zpomaluje 

stárnutí.
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180 Kč/4 g

4500 Kč/100 g

EXTRA RICH LIPSTICK 

Rtěnka 

 » oligopeptidy obsažené ve rtěnce upravují
 tvar rtů a dávají jim svůdný vzhled

 » bohatá směs vosků, olejů, výživných
 a hydratačních látek zaručuje důkladnou
 hydrataci rtů a zabraňuje jejich zdrsnění
 a popraskání.

 » dokonale zvolená kombinace pigmentů
 důkladně kryje rty a dává jim úžasnou barvu
 a smyslný lesk

 » ke každé rtěnce si můžeš zvolit vhodnou   
 automatickou konturku na rty (str. 50-51)

 » obsahuje antioxidanty a UV fi ltr
 » hmotnost: 4 g 

MÍSTO
SEBE
NECHEJ 
PROMLUVIT 
SVOJE RTY

SWEET LAT TE

FM | li05

SUNRISE PINK

FM | li04

PALE FUCHSIA

FM | li02

HOT RED

          FM | li01

AUSTRALIAN SAND

FM | li03

Pomocí testeru rtěnek si můžeš zvolit vhodný odstín.
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AUTOMATIC LIPLINER 

Automatická konturka na r ty

 » s nezvyklou přesností zdůrazňuje obrys rtů
 a jejich přirozenou krásu

 » obsahuje intenzivní pěsticí vosky
 » voděodolná
 » barvy dokonale sladěné s odstíny

 rtěnek (str. 48–49)
 » hrot, který se automaticky vysouvá a zasouvá
 » zabudované ořezávátko
 » hmotnost: 0,31 g

 namaluj svůdnou   

LINKU
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115 Kč/0,31 g

37 097 Kč/100 g

M
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JE

 R
T

Y
HOT RED 

FM | li06

SUNRISE PINK 

FM | li10

PALE FUCHSIA 

FM | li07

SWEET LAT TE 

FM | li09

AUSTRALIAN SAND 

FM | li08



uk až 

DRÁPKY
v k las ick é  ver z i

Nadčasová 
klasika

Klasické barvy – pastelové, 

hnědé, růžové a červené

– jsou vždy v módě. Dobře 

vypadají jak na dlouhých, 

tak i na krátkých nehtech. 

Jsou velmi ženské a sexy.
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NOVINKA!

SPOJUJE 
PŘEDNOSTI LAKU A 

KONDICIONÉRU!

150 Kč/10 ml

1500 Kč/100 ml

NAIL LACQUER 

Lak na nehty

 » rychleschnoucí 
 » trvanlivý
 » zaručuje sytou barvu

 a intenzivní lesk
 » obohacený vitaminy A a E
 » obsahuje vápník a keratin,  

 které posilují nehty
 » krémová konzistence  

 zabraňuje vzniku šmouh
 » ideálně přizpůsobený  

 štěteček usnadňuje   
 rovnoměrné krytí

 » hypoalergenní
 » obsah: 10 ml

PURE NATURAL FM | n01

PALE FUCHSIA FM | n02

SUNRISE PINK* FM | n05

WARM CORAL FM | n09

HOT RED FM | n03

DEEP SCARLET FM | n10 SWEET LAT TE* FM | n04

*Barvy označené hvězdičkou jsou perleťové. Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.              53



CAT T Y GREY*

FM | n07

DENIM SHINE*

FM | n06

ICY BLUE*

FM | n08

NAIL LACQUER 

Lak na nehty

 » trvanlivý, odolný proti oděru a odlupování 
 » rychleschnoucí
 » vytváří originální, velmi módní barvu s krásným  

 leskem
 » bohatá receptura obsahuje mimo jiné vitaminy

 A a E, vápník a keratin, které posilují nehty
 a zabraňují jejich lámání a třepení

 » krémová konzistence 
 » ideálně tvarovaný štěteček usnadňuje   

 rovnoměrné nanášení
 » hypoalergenní
 » obsah: 10 ml

v  u l t ramoderní  ver z i
uk až  DRÁPKY
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NOVINKA!

S P O J U J E
P Ř E D N O S T I
L A K U
A  K O N D I C I O N É R U !

150 Kč/10 ml

1500 Kč/100 ml

*Barvy označené hvězdičkou jsou perleťové.

Tmavé barvy, modré a šedé jsou posledním módním 

výkřikem. Vypadají nejlépe na krátkých, čtvercových 

nehtech. Vyjadřují sebevědomí a radost ze života,

a proto vládnou módním přehlídkám od Milána

až po New York.

Trendy
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MICELLAR LOTION 

Odličovací micelární voda

 » vytvořená na bázi růžové vody, která se získává z okvětních lístků růže stolisté   
 (Rosa centifolia)

 » důkladně čistí pleť obličeje a oči
 » odstraňuje i voděodolný make-up 
 » zanechává jemný lipidový fi lm (neporušuje hydrolipidovou vrstvu pokožky)
 » složky, které obsahuje, uklidňují podrážděná místa, osvěžují a tonizují pleť
 » je vhodná pro každý typ pleti i suchou a citlivou 
 » je určena pro každodenní používání
 » obsah: 200 ml 

 FM | mi01

200 Kč/200 ml

100 Kč/100 ml

D O KO N A L É  odl íčení

I když se večer cítíš velmi unavená, neměla bys zapomínat 

na důkladné odlíčení celého obličeje. Pro tvoje pohodlí 

jsme vytvořili tekutý přípravek, který spojuje uklidňující 

vlastnosti pleťové vody a hydratační účinky pleťového mléka. 

Micely, které obsahuje, důkladně odstraňují různé nečistoty, 

dokonce i voděodolný make-up. Co je důležité, po aplikaci 

tekutého přípravku už nemusíš obličej oplachovat. Díky tomu 

ti důkladné odlíčení zabere jen chvilku. Věnuj ji zdravému 

vzhledu své pokožky.

Vytvořený pro tvoje pohodlí
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CORRECTOR PEN 

Korektor k úpravě make-upu

 » lehce odstraňuje drobné chyby, které vznikají při používání tužky na  
 oči, očních linek nebo automatické tužky na rty, aniž by poškodil líčení

 » má hrot, který usnadňuje odstraňování i těch nejmenších šmouh či skvrn
 » obsahuje pěsticí bisabolol a zvlhčující jojobový olej
 » vejde se i do malé večerní kabelky
 » obsah: 3 ml

 FM | co03

215 Kč/3 ml

7167 Kč/100 ml

 ok amžitá 

O P R AVA

Produkty FM GROUP MAKE UP jsou originálními produkty FM GROUP WORLD.              57
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EYESHADOW 

SPONGE 

Aplikátor očních stínů

 » vyrobený z dobře   
 profi lované latexové
 houbičky

 » umožňuje dokonalé
 nanesení stínů za sucha
 i za mokra

 » skvěle roztírá stíny
 » délka: 16 cm

 FM | w03

35 Kč*
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POWDER BRUSH 

Štětec na pudr

 » hustý štětec s dokonale profi lovaným a lehce   
 zakulaceným tvarem 

 » vyrobený z měkkého, na dotyk příjemného   
 syntetického vlasu

 » nevstřebává nadměrné množství produktu
 a umožňuje rovnoměrnou aplikaci kosmetických  
 přípravků

 » délka: 19 cm

 FM | w01

MAKE UP BAG 

Kosmetická taštička

 » vyrobená z elegantního
 krémově zlatého saténu
 s černými doplňky

 » s praktickým držadlem
 » uzavírání na zip
 » velmi precizní provedení
 » rozměry: 19 × 9,5 × 7 cm 

 FM | g59

EYESHADOW BRUSH 

Štěteček na oční stíny

 » plochý
 » vyrobený z měkkého syntetického vlasu
 » usnadňuje rovnoměrné nanášení očních stínů
 » s jeho pomocí můžete přesně aplikovat současně jak sypké a lisované

 kosmetické přípravky, tak i produkty s tekutou nebo krémovou konzistencí
 » dokonale roztírá stíny, čímž umožňuje

 harmonické přechody mezi odstíny jednotlivých barev a umožňuje
 dosáhnout světelných a stínových efektů

 » skvěle odstraňuje nadměrné množství
 kosmetického přípravku bez poškození make-upu

 » délka: 17 cm

 FM | w02

300 Kč*

85 Kč*

95 Kč

U Ž I T E Č N É
doplňk y

*Pouze do vyprodání zásob .
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Distributor

KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a, 602 00 Brno

PRODEJNA:
KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a, 602 00 Brno
tel.: +420 541 554 554
mobil (VPN): +420 729 981 222
fax: +420 541 554 500
e-mail: info@fmgroup.cz

ODDĚLENÍ OBJEDNÁVEK:
KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a, 602 00 Brno
tel.: +420 541 554 555
mobil (VPN): +420 729 981 222
fax: +420 541 554 500
e-mail: objednavka@fmgroup.cz

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ:
KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a, 602 00 Brno
tel.: +420 541 554 554
mobil (VPN): +420 729 981 222
fax: +420 541 554 500
e-mail: reklamace@fmgroup.cz

Vyzkoušej také další produkty FM GROUP:
•  parfémy a parfémované produkty z katalogu produktů FM GROUP

•  prostředky pro péči o domácnost z katalogu produktů FM GROUP FOR HOME

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. NEROZMNOŽOVAT. KOPÍROVÁNÍ NAŠICH ORIGINÁLNÍCH 
PRODUKTŮ BUDE POVAŽOVÁNO ZA AKT NEKALÉ KONKURENCE.
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