


bellissima
vic767105







vic767101

aqua



PRETTY LADY

Liliac

pre2205



FREE LADY

La Cassa

free2165

Citrus Bene

free2134

Koppa Kabana

free2154

Blue&Yellow

free2072

Lady Grasiela

free2013







Parfen pentru EA

Lady 10 Milions

PR530

Vita e Bella

PR572



Dark Code 

Armeny

PR626

Invincible 

Champ

PR646

Parfen pentru EL



Lucky New

Lady 10 Milions $

2206

10 Milions $

1109



Invincible 

Champion

1139

Vita e Bella

2254



Deo damă

200 ml

80990

EDT

100 ml

83450

Nike Mauve Premium Edition



Deo damă

200 ml

80960

EDT

100 ml

82120

Nike Blush Premium Edition



Deo bărbaţi 

200 ml

82690

EDT

100 ml

81160

Nike Blue Premium Edition



Deo bărbaţi 

200 ml

81570

EDT

100 ml

80600

Nike Graphite Premium Edition



Olympiada

set2312



Vita e Bella

set2254



COOL GIRLS

set2324

COOL GIRLS

set2324



DARK OPIATH

set2299





10 Milions $

set1109















Deo spray 

Vita e Bella

deo2254

Deo spray 

Olympiada 

deo2312

Deo spray 

Dark Opiath

deo2299



Deo spray 

La Cassa 85 ml

deo2165

Deo spray 

Cool Girls 85 ml

deo2324

Deo spray 

Sy Armeny 85 ml

deo2262

Doza zilnică de prospeţime







ID1704 BB01

ID1704 BB02

1704 BB03

04 BB04

BB05

6

ID1

ID170

ID1704 B

ID1704 BB06

BB Cream 

Balsam corector 

Nude Active

ID1704





ID1712 MMC81

ID1712 MMC83

ID1712 MMC85

ID1712 MMC87

ID1712 MMC89

ID1712 MMC91

Fond de ten 

Master Match Camouflage

ID1712









CA8192 01 CA8192 02

Fard de obraz 3in1 

DYN Face Sculptor

CA8192



CA8194 01

CA8194 02

Kit make-up faţă şi pleoape 

9 culori 

DYN Fashion

CA8194













Perfect Lips

Ruj de buze 

cu textură cremoasă 

ID0701





Ser pentru creşterea sprâncenelor 

Long 4 Lashes

L4L4460



Perfect 

Mascara

Mascara pentru 

volum XXL

ID1406

Mascara pentru 

alungire 

LASHES-R-LONG

ID1407

Mascara 

rezistent la apă 

WATERPROOF

ID1408





1

2

3

4

1.

Cariocă ultra precisă 

pentru contur ochi 

Brooklin

IMP03

2. 

Cariocă cu vârf secționat 

oblic Impala

IMP504

3.

Cariocă Intense Black 

Impala

IMP506

4.

Cariocă Ultimate Shiny & 

Blackest Black

IMP509



ID1714 01

ID1714 02

ID1714 03

ID1714 04

Mascara contur sprâncene

ID1714











Fard de pleoape 21 culori 

Dynamik

CA8111 02

CA8111 03









Snail Gold

Apă micelară 

cu extract de melc 

şi ulei de argan

vic771006

Ser intensiv 

anti-îmbătrânire

 cu extract de melc 

şi ulei de argan

vic771004

Cremă concentrată de zi cu 

extract de melc 

şi ulei de argan

vic771000



Îngrijire de lux cu extrac de melc şi ulei de argan

Cremă cu efect de albire 

cu extract de melc şi ulei de argan

vic771001

Cremă cu efect 

de albire cu SPF25, 

extract de melc 

şi ulei de argan

vic771002



Ser regenerant 

anti-îmbătrânire 

cu extract de melc 

şi coenzima Q10

vic770704

Cremă de zi 

regenerantă 

anti-îmbătrânire 

cu extract de melc

şi coenzima Q10

vic770701



Ser pentru lifting 

facial cu extract 

de melc şi celule 

stem vegetale

vic770705

Cremă de zi 

pentru lifting facial 

cu extract de melc 

și celule stem 

vegetale

vic770702



VB Premium

Cremă de zi hidratantă 

cu extract de melc 

şi acid hialuronic

vic770700

Ser hidratant 

cu extract de melc 

şi acid hialuronic

vic770703





Elixir 

cu extract 

de melc 

şi complex 

de uleiuri

vic770563

Apă demachiantă 

micelară

 cu extract de melc

vic770565

Cremă de faţă 

cu extract de melc

vic77140



Cremă de zi cu ulei 

de trandafiri şi iaurt

vic770900

Cremă contur ochi 

cu ulei de trandafiri 

şi iaurt

vic770901

Ser pentru faţă 

cu ulei de trandafiri 

şi iaurt

vic770902



Vaselină cosmetică 

hrănitoare 

pentru faţă şi buze 

cu aloe vera 

și gălbenele

vic770853

Vaselină cosmetică 

regeneratoare 

pentru picioare 

cu castane sălbatice 

și arnică montană

vic770852

Vaselină cosmetică 

pentru mâini şi picioare 

cu lavandă și gălbenele

vic770851

Vaselină cosmetică 

pentru călcâie crăpate 

cu rozmarin și muşeţel

vic770850



Cremă de zi antirid 

AA Dermo Technology

AA5991

Cremă de noapte antirid 

şi fermitate 

AA Dermo Technology

AA5992

Hyaluronic 

microthreads 

35+



Gel pentru curățarea 

feței cu ulei de argan

vic770164

Ser pentru păr 

cu ulei de argan

vic77168

Cremă pentru mâini 

cu ulei de argan

77169

Piele Păr Unghii



Cremă intensivă 

antirid

vic0770396

Ser intensiv antirid 

contur ochi

vic0780397

 Active Gold 24K



Cremă de zi 

antioxidantă 

cu trandafiri 

și vin

vic770800

Cremă de zi 

relaxantă 

cu lavandă

vic770801

Cremă de zi 

revitalizantă 

cu extracte 

din 7 plante

vic770802

Cremă de zi 

nutritivă 

cu măsline

vic770803

Cremă de zi 

ultrahidratantă 

cu castravete

vic770804

Cremă de zi 

energizantă 

cu coctail de 

vitamine

vic770805

Victoria Beauty Daily





Mască 

purificatoare 

cu oxigen 

şi cărbune activ

vic770443

Mască 

purificatoare 

cu oxigen 

şi turmenic

vic770444



Argilă și 

Minerale 

vic0770094

Argilă, 

Avocado și 

Fulgi de ovăz 

vic0770095

Castraveți 

vic0770096

Iaurt și Afine 

vic770497

Cărbune și Zahăr Brun 

vic0770100

Măşti Help from Nature





Mască exfoliantă 

anti-îmbătrânire Gold

vic770433

Mască exfoliantă 

pentru fermitate Silver

vic770434

Mască exfoliantă 

pentru curăţare şi matifiere 

cu cenusă vulcanică

vic770435

Mască cu efect antioxidant 

şi reparator cu ceai verde

vic770440

Mască pentru curăţare 

şi detoxifiere cu cărbune

vic770441

Mască purificatoare 

şi hidratantă cu minerale 

de la Marea Moartă

vic770442

Măşti Detox Elements













Spray picioare

coni27

Spray încălţăminte

coni28

L A V A N D A
Un răsfăţ parfumat



1

2 3

1. Cremă contur ochi cu acid 

hialuronic şi apă de trandafiri

BF5026

2. Cremă de faţă hidratantă cu 

acid hialuronic şi apă 

de trandafiri

BF5024

3. Balsam hidratant pentru buze

BF5029

Hydra



Gel de duş energizant 

cu acid hialuronic 

şi apă de trandafiri

BF5028

Unt de corp satinat cu acid hialuronic 

şi apă de trandafir

BF5025





Gel de duș 

cu magnolie

vic0770590

Lapte de corp 

cu magnolie

vic0770591

Aroma Therapy SPA









Set Rose cu mini parfum, 

cremă de faţă şi săpun cu glicerină

BF905

Set Rose cu săpun cu glicerină, 

cremă de faţă şi cremă de mâini

BF906



Set cadou Orchid 

cu ulei din seminţe de struguri 

și apă de trandafiri

BF5015

Scrub pentru față 

cu ulei din seminţe 

de struguri 100 ml

BF5006

Cremă de mâini cu ulei 

din seminţe de struguri 

și apă de trandafiri

BF5008





Şampon tratament împotriva căderii 

părului Long 4 Lashes

L4L5526

Balsam tratament împotriva căderii 

părului Long 4 Lashes

L4L5610



Hydro Power

AA7843

Shine Power

AA7844

Plex Power

AA7846

MĂŞTI PENTRU PĂR CU KERATINĂ
Efect imediat, la fel ca după un tratament în salonul de coafură











Benzi depilatoare 

cu ceară rece, 

cu extras de melc 

pentru corp 

vic770131

Benzi depilatoare 

cu ceară rece, 

cu extras de melc 

pentru față 

vic770132

Benzi depilatoare 

cu ceară rece cu 

argan

pentru corp

vic770176

Benzi depilatoare 

cu ceară rece cu 

argan

pentru față 

vic770177



1 2

1. Benzi depilatoare cu ceară 

rece pentru corp cu cărbune 

şi extract de caviar

vic770550

2. Benzi depilatoare cu ceară 

rece pentru față cu cărbune 

şi extract de caviar

vic770551

DETOX 3 în 1 



Absorbante de zi 

cu aripioare din 

bumbac 10 buc

pal0370

Absorbante de noapte 

cu aripioare din 

bumbac 8 buc

pal0371

Absorbante igienice 

zilnice din bumbac 

20 buc

pal0372

Day Night Every
Day

Protecţie 

pe tot parcursul zilei





Spray de 

protecție solară 

SPF50

cami172

Spray de 

protecție solară 

SPF30

cami173

Camil SUN

Bucură-te de soare în siguranţă!



Spray hidratant 

după plajă 

cu mentol

cami175

Spray hidratant 

după plajă 

cu lapte de cocos 

cami176

Camil AFTER SUN



Mănușă baie 

căţel albastru

vic0780271

Mănușă baie 

pisică verde

vic0780270



Săpun Bebino

pentru copii

coni2

Şampon Bebino 

pentru copii 

coni1

Spumant de baie 

Bebino pentru copii 

coni8

Ulei Bebino 

pentru copii 

coni22



Șampon detoxifiant 

antimătreaţă

MM04

Șampon energizant 

pentru stimularea 

creşterii părului

MM05

Gel de duş revigorant 

pentru corp şi păr

MM06

Deodorant 

antiperspirant 24H 

protecţie

MM07

Men's 

Master 

Professional



Spumă pentru 

bărbierit

MM08

Loţiune după 

bărbierit

MM01

Balsam după 

bărbierit

MM02

Cremă de faţă 

hidratantă antirid

MM03



Parfum 

pentru 

bărbaţi cu ulei 

de trandafir 

Gold 30 ml

BF5004

Parfum 

pentru 

bărbaţi cu ulei 

de trandafir 

Silver 30 ml

BF5005

Loțiune după bărbierit 

Gold 120 ml

BF5016

Cremă de față 

pentru bărbați 

cu coenzima Q10 

şi vitamina E

BF5009

Gel de duș 

pentru bărbaţi 

Gold 200 ml

BF5014





Set cadou 

3 produse pentru el 

Camil

cami105















Cremă cu viță de vie pentru 

îmbunătăţirea circulaţiei

HK22



Dispozitiv pentru masaj 

corporal şi anticelulitic

lady755

Cremă anticelulitică 

cu Cafea și Ceai Verde

HK27

O vară fără imperfecţiuni













Dresuri tip plasă 

Shakira

Annes14



Pentru 

o siluetă 

perfectă

Short modelator 

Annes 140den 

Annes2




