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KOSMETYKI I AKCESORIA 
do każdego rodzaju skóry

2016 / 2017

Marka Cocciné została nagrodzona złotymi medalami



2

ZAMSZ I NUBUK
SUEDE & NUBUCK 

1 Skóry o tłustej wyprawie: najczęściej używane do produkcji obuwia trekingowego, zimowego, jesienno – zimowego młodzieżowego. Tłusty, tępy chwyt, kolory jesieni – brązy, zielenie, ciemne beże, czerń o szarawym, jasnym odcieniu.  
 Często efekt rozjaśniania przy zginaniu lub po pociągnięciu paznokciem. Skóry zazwyczaj grube i bardzo grube. Wytrzymałe i elastyczne. 
2 Karta kolorów Cocciné powina zawierać wszystkie dostępne kolory wszystkich produktów kolorowych: Cream Elegance, Leather Repair, Farben Spray, Ravvivant, Ravivant Spray, Pasta Wosk i Żywica.

RAVVIVANT SPRAY
NANO RAVVIVANT

ODŚWIEŻA I ODŻYWIA  

55/59/250, 55/19/100

Preparat do pielęgnacji zamszu i nu-
buku w tym butów z membraną TEX, 
odświeżający i wyrównujący barwę. 
Przywraca naturalny, żywy kolor  
i oryginalny, „puszysty” efekt nubu-
ku i zamszu. Nie blokuje migracji 
wilgoci na zewnątrz, dzięki czemu 
stopa nie poci się nadmiernie i od-
dycha przez skórę obuwia. Chroni 
przed osiadaniem kurzu, a także 
zmniejsza wchłanianie wody. Dos- 
tępny zarówno w wersji bezbarwnej, 
jak też w wielu kolorach, które inten-
sywnie barwią. Sprawdź dostępne 
kolory w karcie kolorów Coccine2. 
Ravvivant Spray - 250 ml
Nano Ravvivant - 100 ml. Atomizer 
ekologiczny.

ANTIACQUA 

IMPREGNAT DO SKÓR

55/58/250

Uniwersalny spray zabezpieczający 
obuwie, przede wszystkim zamszo-
we, przed wodą oraz osiadaniem 
brudu. Pokrywając nieprzemakal-
ną warstwą zewnętrzną część, nie 
zmniejsza przepuszczalności po-
wietrza i wilgoci z wnętrza obuwia. 
Nie zmienia wyglądu, koloru i innych 
właściwości skóry. Regularnie sto-
sowany pozwala zachować piękny 
kolor, wygląd i miękkość skóry. Na-
leży stosować również latem – dla 
ochrony przed osiadaniem kurzu na 
jasnych i intensywnie wybarwionych 
nubukach i zamszach. Spray, 250 ml. 
Bezbarwny i czarny.

IMPREGNATION 
EXPERT

NUBUCK CLEANER
SHAMPOO

NUBUCK CLEANER
PIANKA CZYSZCZĄCA 

55/050/100
Pianka czyszcząca do każdego ro-
dzaju skóry i tekstyliów. Wydajna, 
idealna jako podkład pod Ravvivant 
lub Crazy Oil. Płyn z pompką piano-
twórczą, 100ml.

SHOE SHAMPOO
SKÓRY I TEKSTYLIA

55/47/75
Preparat czyszczący w płynie, prze-
znaczony do wszelkiego rodzaju 
skór i tekstyliów, dedykowany do 
usuwania trudnych zabrudzeń z za-
mszu lub nubuku. Butelka plastiko-
wa ze specjalnym aplikatorem do 
zamszu, 75ml.

CLEANING
EXPERT SHOE CARE EXPERT

SUEDE & NABUCK

OŻYWIA ZAMSZ I NABUCK 

55/061/75

Preparat odżywczy, przeznaczony 
do pielęgnacji obuwia z zamszu i nu-
buku, w tym butów z membraną TEX. 
Odświeża i wyrównuje barwę skóry, 
przywraca żywy kolor i oryginalny 
„puszysty” efekt tego typu skór. Nie 
blokuje migracji wilgoci na zewnątrz, 
dzięki czemu stopa nie poci się nad-
miernie i oddycha przez skórę obu-
wia. Chroni przed wpływem pro-
mieni słonecznych na barwę skóry 
i przed nadmiernym osiadaniem 
kurzu. Płyn 75 ml. Sprawdź dostęp-
ne kolory w karcie Coccine.
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OUTDOOR

GREASE FOR SHOE
SHOE GREASE

TŁUSZCZ DO OBUWIA
NATŁUSZCZA ODŻYWIA
CHRONI 

GREASE FOR SHOE 
55/211/150/01 

SHOE GREASE
55/29/50 

Preparat do skór licowych, zmięk-
czający i ochronny, zawierający 
naturalne tłuszcze. Skutecznie za-
pobiega wchłanianiu wody, prze-
makaniu i twardnieniu skóry, np. 
wskutek przemoczenia i wysycha-
nia. Znacznie podnosi elastyczność 
i wytrzymałość skóry. Po natłusz-
czeniu skóry można stosować im-
pregnaty (Tourist Water Stop lub An-
tiacqua) dla dodatkowej ochrony. 
Plastikowy słoik z gąbką do aplika-
cji 150 ml w kolorze bezbarwnym lub 
słoik szklany 50 ml w kolorze bez-
barwnym, czarnym lub brązowym.

CRAZY OIL 

OLEJEK DO OBUWIA

55/14/75

Bezbarwny olejek do obuwia, ide-
alny do pielęgnacji skór tłustych, 
w tym zamszu i nubuku. Wnika 
w głąb skóry, natłuszcza ją, odżywia 
i chroni przed nasiąkaniem wodą 
oraz wysuszeniem, jednocześnie 
zapewniając przepuszczalność po-
wietrza, elastyczność i ożywienie 
koloru. Przydatny zwłaszcza zimą 
– chroni przed wsiąkaniem śniegu 
w skórę obuwia. Crazy Oil należy 
stosować do wszystkich skór o tłu-
stej wyprawie (obuwie sportowe, 
górskie, zimowe, weekendowe). 
Przyciemnia i ożywia naturalny kolor. 
Ekologiczny atomizer, 75 ml.

TOURIST WATER STOP 

OCHRONA SPRZĘTU  
I ODZIEŻY SPORTOWEJ

55/581/400

Uniwersalny impregnat w sprayu, 
chroniący wszystkie rodzaje obuwia 
skórzanego oraz odzież sportową, 
namioty, parasole i obuwie. Skutecz-
nie zabezpiecza przed przemaka-
niem, tworząc wodoodporną powło-
kę. Jednocześnie wilgoć wydostaje 
się na zewnątrz, więc materiał nie 
staje się mokry od spodu. Impregna-
cję należy regularnie powtarzać. 
Bezbarwny. Spray, 400 ml.

OIL SPRAY

SKÓRY I TEKSTYLIA

55/55/150/01

Preparat konserwujący w formie 
płynnego tłuszczu. Wyrównuje i oży-
wia kolor, nadaje elastyczność apli-
kowanej powierzchni skórzanej oraz 
nubukowej; w przypadku obuwia 
trekkingowego podnosi właściwo-
ści terenowe. Można stosować do 
materiałów TEX. Przyciemnia kolor, 
nadaje efekt matowy. Spray 150 ml.



SKÓRA LICOWA
SMOOTH LEATHER

SHOE CARE EXPERT
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CREAM ELEGANCE

PIELĘGNACJA 
I ELEGANCJA

55/26/50

Podstawowy, całoroczny, antysta-
tyczny krem do obuwia ze skór lico-
wych, zawierający woski naturalne 
i substancje odżywcze. Pielęgnuje, 
wzmacnia, chroni i uelastycznia skó-
rę, nadaje elegancki, wysoki połysk, 
bardzo dobrze wyrównuje kolor. Po 
wypolerowaniu pozostawia idealnie 
suchą i gładką powierzchnię. Dzięki 
temu wyjątkowo dobrze zabezpiecza 
skórę przed osiadaniem kurzu i na 
długo zachowuje jej świeży wygląd. 
Podstawa udanej pielęgnacji obuwia 
ze skór licowych. Dostępny w szero-
kiej gamie kolorów - patrz karta ko-
lorów Cocciné. Słoik szklany z gąbką 
do aplikacji, 50 ml, całość w ele-
ganckim kartoniku.

SHOE WAX 

PASTA WOSK I ŻYWICA

55/32/40

Pasta w tradycyjnej puszce z „mo-
tylkiem” zawierająca wosk i żywice 
naturalne sprawia, że obuwie ze 
skóry licowej zyskuje głęboką bar-
wę i połysk. Znakomicie kryje drob-
ne uszkodzenia skóry, wygładza jej 
powierzchnię i chroni przed dzia-
łaniem brudu oraz wody. Pastę na-
leży stosować na skórę wyczysz-
czoną środkiem Leather Cleaner, 
następnie po wyschnięciu polerować.
Patrz: karta kolorów Cocciné. 
Puszka metalowa, 40 g. 

FORTE SHINE 

POŁYSK W KREMIE  
– EFEKT BEZ 
POLEROWANIA

55/24/50

Wodoodporny krem do nabłyszcza-
nia skór. Nadaje obuwiu bardzo wy-
soki i niezwykle trwały efekt poły-
sku bez polerowania. Odporny na 
działanie wody i czynników atmos-
ferycznych: błota, śniegu, słońca. 
Jeśli obuwie ulegnie lekkiemu za-
moczeniu, czy zabrudzeniu, wystar-
czy po całkowitym wyschnięciu tylko 
wypolerować buty miękką szmatką, 
a blask szybko powróci. Dostępne 
kolory - patrz karta kolorów Cocciné. 
Słoik szklany z gąbką do aplikacji, 
50 ml, całość w eleganckim karto-
niku.

ANTIQUE CREME

DELIKATNOŚĆ I OCHRO-
NA – PRODUKT DO 
SKÓR DELIKATNYCH

55/04/50

Wyjątkowy żel do codziennej pielę-
gnacji obuwia i galanterii skórzanej, 
toreb, teczek ze skóry antykowanej 
(o postarzonym wyglądzie). Nie 
zmienia charakteru skóry, nadaje się 
nawet do najdelikatniejszych wy-
robów. Stosować wraz z Antiacqua 
Spray, chroniącym przed osiadaniem 
kurzu i brudu oraz powstawaniem 
plam. Po nałożeniu i wyschnięciu 
lekko wypolerować. Słoik szklany 
50 ml z gąbką do aplikacji.



SKÓRA LICOWA
SMOOTH LEATHER
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RENOVA CREAM

CZYSTA SKÓRA  
– KREM CZYSZCZĄCO- 
ODŻYWCZY

55/28/50

Delikatny, unikalny, woskowo – ży-
wiczny krem do pielęgnacji obuwia 
i wszelkich wyrobów skórzanych 
oraz skór meblowych. Czyści, nawil-
ża, chroni przed wchłanianiem bru-
du i nadaje wyjątkowy, elegancki 
połysk. Znakomity do delikatnych, 
jasnych skór. Zawiera łagodny de-
tergent oraz naturalne woski. Po na-
łożeniu cienkiej warstwy dobrze 
polerować miękką tkaniną. Bez-
barwny. Słoiczek szklany z gąbką do 
aplikacji, 50 ml, całość w eleganc-
kim kartoniku.

EMULSION NATURAL

SKÓRA CZYSTA  
I BŁYSZCZĄCA – 
MLECZKO CZYSZCZĄCE 
I ODŻYWCZE DO SKÓR

55/43/65

Półpłynny środek pielęgnacyjny do 
skór licowych przygotowany z my-
ślą o delikatnych, szlachetnych skó-
rach – również meblowych, galan-
teryjnych i odzieżowych. Usuwa 
zabrudzenia, plamy, tłuszcz, pozo-
stałości wcześniej stosowanych 
środków. Pozostawia elegancki po-
łysk. Znakomity do delikatnych, 
szlachetnych skór jasnobrązowych 
i beżowych oraz do obuwia dwu-
barwnego. Nie zmienia koloru. Chro-
ni przed czynnikami atmosferycz-
nymi. Odżywia skórę. Plastikowa 
butelka z aplikatorem, 65 ml.

PULITORE 

CZYSTA SKÓRA 
- PŁYN CZYSZCZĄCY 
- ANTY SÓL

55/48/75

Zmywacz do wszelkich typów skór 
licowych. Przygotowuje skórę do 
kolejnych aplikacji produktów kon-
serwujących, barwiących, korygu-
jących. Szczególnie polecany do 
używania w zimie dla oczyszczania 
z błota śniegowego zawierającego 
sól. Regularnie stosowany wraz z 
innymi preparatami do pielęgnacji, 
pozwala zachować wszystkie natu-
ralne właściwości skóry. Plastiko-
wa butelka z aplikatorem, 75 ml.

LEATHER CLEANER

GŁĘBOKIE 
OCZYSZCZANIE 
– PIANKA CZYSZCZĄCA

55/051/100

Nowoczesny środek czyszczący 
w piance, przeznaczony zarówno do 
obuwia, jak i do wszelkiego rodzaju 
mebli, galanterii skórzanej, czy 
odzieży wykonanej ze skór licowych. 
Bardzo wydajny, łatwy do nakładania 
i rozprowadzania. Regularne stoso-
wanie zapewnia dobre wchłanianie 
środków konserwujących. Stosowa-
ny wraz z innymi preparatami do pie-
lęgnacji pozwala długo zachować 
wszystkie właściwości skóry. Butel-
ka z pompką pianotwórczą, 100 ml.

CLEANING EXPERT



6

SKÓRA LICOWA
SMOOTH LEATHER

CLEANING EXPERT

BIANCO

ODŚWIEŻA BIEL  
– KRYJE ZADRAPANIA 

55/01/75

Preparat przeznaczony do białego 
obuwia ze skór licowych. Ukrywa 
drobne zadrapania i otarcia skóry. 
Należy mocno wstrząsnąć przed 
użyciem, ponieważ produkt rozwar-
stwia się w naturalny sposób. Sto-
sować regularnie. Większe otarcia 
i rysy należy korygować retuszem 
Leather Repair. Buteleczka plasti-
kowa z aplikatorem, 75 g. 

FARBEN 

KRYJĄCA FARBA 
DO SKÓR W SPRAYU

55/52/250

Trwały i bardzo elastyczny lakier 
w sprayu, przeznaczony do obuwia 
ze skór licowych. Kryje otarcia, 
uszkodzenia, ubytki. Nadaje żywy 
kolor. Całkowicie pokrywa skórę. 
Należy dobrać odpowiedni kolor 
preparatu do skóry – nie używać 
barw kontrastowych. Patrz: karta 
kolorów Cocciné. Używać na do-
brze oczyszczone powierzchnie. 
Spray, 250 ml.

LEATHER REPAIR 
RECOLOUR CREAM

LEATHER REPAIR 

55/411/10

Korektor do skór licowych, uzupeł-
niający drobne ubytki, trwale kry-
jący zadrapania i otarcia. Dostępny 
w wielu kolorach, które można mie-
szać. Należy nakładać go równo-
miernie pędzelkiem, cienkimi war-
stwami na uszkodzenia, uprzednio 
oczyszczone środkiem Leather Cle-
aner lub Pulitore. Po wyschnięciu 
można nakładać kolejne warstwy. 
Butelka szklana, 12 ml.

RECOLOUR CREME

55/22/25

Krem kryjący do skór gładkich. Usu-
wa niewielkie wady, płytkie otarcia 
i oznaki zużycia. Bardzo dobrze wy-
równuje kolor, nadaje elegancki po-
łysk i delikatny chwyt. Jego działanie 
ochronne i odżywcze trwa wiele dni. 
Tubka plastikowa, 25 ml.

NANO SHAMPOO

CZYŚCI SKÓRY  
I TEKSTYLIA

55/547/150

Zawierający mikrocząsteczki pre-
parat w sprayu do czyszczenia 
wszelkiego rodzaju skór, także za-
mszu, nubuku i tekstyliów. Zapew-
nia błyskawiczny efekt. Nakładać 
na szmatkę lub gąbkę, czyścić rów-
nomiernie całą powierzchnię obu-
wia. Na jasnych kolorach nubuków 
sprawdzić, czy nie powstają zacieki. 
Spray, 150 ml.

REPAIR EXPERT
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NANO POLISH

POŁYSK W NANOTECH-
NOLOGII – PŁYNNA 
PASTA DO OBUWIA

55/30/75

Pasta nabłyszczająca w płynie, prze-
znaczona wyłącznie do skór lico-
wych. Zawiera mikrocząsteczki na-
turalnego wosku. Nadaje obuwiu 
wysoki połysk, zapewnia długotrwa-
ły efekt oraz wygodne i szybkie 
czyszczenie z brudu, i kurzu. Bły-
skawiczny efekt w każdej sytuacji. 
Należy regularnie usuwać stare po-
włoki za pomocą Leather Cleaner 
lub Pulitore. Bezbarwny, czarny, 
brąz. Plastikowa butelka z aplika-
torem, 75 ml.

NANO WAX

KOLOR BLASK 
OCHRONA – KREM DO 
SKÓR LICOWYCH

55/27/50

Wyjątkowy krem, przeznaczony do 
obuwia ze skór licowych. Wzmac-
nia i uelastycznia skórę, nadaje jej 
jedwabisty połysk i głęboką barwę. 
Stworzony na bazie naturalnych 
składników. Zawiera mikrocząstecz-
ki wosku, które doskonale przyle-
gając do powierzchni obuwia spra-
wiają, że efekt pielęgnacji utrzymuje 
się dłużej. Dostępny w wielu kolo-
rach. Szklany słoik z aplikatorem, 
50 ml. Dostępny w kolorach: bez-
barwny, czarny, brązowy, beżowy 
oraz modny brązowy.

SHOE SPONGE MID 
SHOE SPONGE MINI

CZYŚCIK ŚREDNI

55/03/01

CZYŚCIK MINI

55/03/02

Praktyczna gąbka ze środkiem na-
błyszczajacym dostępna w dwóch 
wersjach – średniej i mini. Pozwala 
na szybkie uzyskanie efektu połysku 
obuwia ze skór licowych. Bezbarwny, 
czarny.

SHOE CARE EXPERT

SHINE IN SPRAY

SUPER POŁYSK

55/501/75

Innowacyjny krem w sprayu do skór 
licowych. Chroni, zabezpiecza, na-
daje wysoki połysk. Za pomocą no-
watorskiego aplikatora, stosowanie 
preparatu staje się szybkie, proste 
i wygodne. Spray 75ml. Bezbarwny 
i czarny.
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SKÓRA LICOWA
SMOOTH LEATHER

COCCINE SPORT

SHOE CARE EXPERT

LAKIEROWANA 
I SZTUCZNA 
ARTIFICIAL & PATENT LEATHER

VELVET CREAM 

PIELĘGNACJA OBUWIA

55/261/75

Krem bezbarwny w tubie o nowocze-
snej formule przygotowany z myślą 
o skórach trudnych do pielęgnacji 
przez tradycyjne środki. Format tu-
by z aplikatorem pozwala na prostą 
aplikację kremu na obuwie. Zasto-
sowanie do skór typu Velvet, do skór 
przecieranych, do skór w ciemnych 
kolorach, np. grafit.

EKO POLISH 

BŁYSK EKOSKÓRY

55/34/75

Pasta w płynie, przeznaczona do 
obuwia z tworzywa sztucznego – tzw. 
skóry ekologicznej. Oczyszcza i od-
żywia kolor oraz nadaje wysoki po-
łysk bez polerowania. Przed zasto-
sowaniem pasty, obuwie należy 
oczyścić wilgotną szmatką i wysu-
szyć. Bezbarwny i czarny. Plastiko-
wa butelka z aplikatorem, 75 ml. 

VERNILUX 

POŁYSK LAKIERU

55/53/250

Preparat w sprayu, przeznaczony 
do pielęgnacji skór lakierowanych. 
Czyści i nabłyszcza, przywraca blask 
i żywy odcień, likwiduje drobne za-
rysowania, spowodowane piaskiem 
i kurzem, skutecznie usuwa brud 
oraz tłuszcz. Spray, 250 ml.

GALUX

ODŻYWIENIE KOLORU 
– PIĘKNY POŁYSK

55/07/75/01

Preparat do pielęgnacji skór lakie-
rowanych. Czyści, odżywia kolor i na-
daje piękny połysk. Plastikowa bu-
telka z aplikatorem, 75 ml.
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LAKIEROWANA 
I SZTUCZNA 
ARTIFICIAL & PATENT LEATHER

WSZYSTKIE RODZAJE SKÓR
ALL KINDS OF LEATHER

CARE SPRAY 

PIELĘGNACJA SKÓRY

55/56/250

Preparat konserwujący w formie 
delikatnego płynnego tłuszczu z la-
noliną. W szczególności dedykowany 
do obuwia damskiego ze skór folio-
wanych, laminowanych, wielobarw-
nych gładkich, tłoczonych i przecie-
ranych, również do delikatnych 
skór typu „crust”. Chroni i ożywia 
kolor, nadaje elastyczność aplikowa-
nej powierzchni skórzanej oraz nu-
bukowej. W pierwszej fazie po uży-
ciu przyciemnia kolor skóry.

ANTIACQUA 

IMPREGNAT DO SKÓR

55/58/250

Uniwersalny spray zabezpieczają-
cy obuwie przed wodą oraz osiada-
niem brudu, polecany również do 
obuwia z membraną TEX. Pokry-
wając nieprzemakalną warstwą ze-
wnętrzną część, nie zmniejsza prze-
puszczalności powietrza i wilgoci 
z wnętrza obuwia. Nie zmienia wy-
glądu, koloru i innych właściwości 
skóry. Regularnie stosowany pozwa-
la zachować piękny kolor, wygląd 
i miękkość skóry. Należy stosować 
również latem – dla ochrony przed 
osiadaniem kurzu na jasnych i in-
tensywnie wybarwionych nubukach 
i zamszach. Spray, 250 ml. Bezbarw-
ny i czarny.

MULTI STOP

OCHRONA SKÓR
I TEKSTYLIÓW

55/57/250

Impregnat w sprayu przeciw kurzo-
wi, przeznaczony do wszystkich ro-
dzajów skór i tekstyliów. Rozpylony 
na obuwiu, kapeluszach, rękawicz-
kach czy torebkach tworzy powło-
kę wodoodporną, chroniącą przed 
osiadaniem kurzu i lekkimi zabru-
dzeniami. Skóra lub materiał mogą 
swobodnie oddychać. Zmniejsza po-
datność na wchłanianie brudu i wo-
dy. Spray, 250 ml.

IMPREGNATION 
EXPERT

MULTI CARE

UNIWERSALNA 
PIELĘGNACJA

55/531/250

Preparat w sprayu przeznaczony 
do pielęgnacji skór tłoczonych. 
Pielęgnuje i chroni obuwie, przywra-
ca żywy odcień i świeży wygląd. Czy-
ści i nabłyszcza, przywraca blask 
i żywy odcień, likwiduje drobne za-
rysowania, skutecznie usuwa brud 
i tłuszcz. Przeznaczony do skór na-
turalnych i sztucznych. Spray, 250 ml.
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WSZYSTKIE RODZAJE SKÓR
ALL KINDS OF LEATHER

KOLOR STOP 

BEZ FARBOWANIA

55/15/50

Preparat przeznaczony do wszyst-
kich rodzajów skór, zapobiegający 
barwieniu butów od wewnątrz. Po-
krywając wyściółkę butów cienką 
powłoką zabezpieczającą, skutecz-
nie eliminuje problem zafarbowa-
nych skarpetek, rajstop i stóp. 
Czynność powtarzać systematycz-
nie. Ekologiczny atomizer, 50 ml.

SHOE CARE EXPERT

MORBIPEL

ROZCIĄGACZ

55/11/75

Skuteczny preparat, zmiękczający 
i uelastyczniający każdy rodzaj skóry. 
Dzięki temu łatwiej dopasowuje się 
ona do stopy i rozciąga. Preparatem 
należy spryskać wnętrze buta i po-
zostawić do wyschnięcia na nodze 
lub odpowiednio dobranym prawi-
dle. Powtarzać aż do uzyskania po-
żądanego kształtu. Ekologiczny ato-
mizer, 75 ml.

MORBISPRAY

ROZCIĄGACZ

55/51/75

Wyjątkowy preparat w sprayu, prze-
znaczony do każdego rodzaju obu-
wia skórzanego, zwiększający ela-
styczność skóry i jej podatność na 
kształtowanie. Pomaga dopasować 
obuwie do kształtu stopy. Prepara-
tem należy spryskać wnętrze buta 
i pozostawić do wyschnięcia na no-
dze lub odpowiednio dobranym pra-
widle. Powtarzać aż do uzyskania 
pożądanego kształtu. Spray, 75 ml.

DEO SHOE

DEZODORANT 
DO OBUWIA

55/13/75

Dezodorant przeznaczony do każde-
go rodzaju obuwia, bezbarwny i bez-
wonny. Unikalna technologia oraz 
starannie dobrane składniki zabez-
pieczają na długo buty przed przy-
krym zapachem. Do regularnego 
stosowania. Ekologiczny atomizer 
75 ml.
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FOOT CARE

SILKY FRESH

JEDWAB DO STÓP

55/60/100

Niektórzy mówią o nim „rajstopy 
w sprayu”, inni „płynny jedwab”. 
Dzięki naturalnym ekstraktom z je-
dwabiu SILKY FRESH zapobiega 
obcieraniu stóp w butach, zwłasz-
cza, gdy stopy są bose. Skóra jest 
idealnie gładka i sucha jak aksa-
mit. Jedwabiste i świeże uczucie na 
skórze oraz piękny zapach trwają 
kilka godzin, zapewniając latem 
komfort niczym w jedwabnych poń-
czochach.

Spray, 100 ml.

PROTECTION 
& FRESHNESS

DEO FEET

DEZODORANT DO STÓP 
ANTYPERSPIRANT

55/601/100

Dezodorant 4in1. Zmniejsza skłon-
ność do pocenia się stóp. Zapewnia 
uczucie świeżości. Eliminuje nie-
przyjemny zapach, zapobiegając do 
24 godzin jego powrotowi. Bezpo-
średnio po aplikacji daje uczucie 
chłodu.

Spray, 100 ml.

BALM FEET

BALSAM ZMIĘKCZAJĄCY 
I NAWILŻAJĄCY 
DO PĘKAJĄCYCH STÓP

55/602/100

Preparat przeznaczony do skóry 
pękającej i suchej, nawilża, odżywia 
i pozostawia uczucie świeżości.

Spray, 100 ml.

NANO DEO SILVER 

NANO DEZODORANT  
DO OBUWIA

Nano deo silver 150 | 55/54/150
Nano deo silver 75 |55/54/75

Dezodorant z nanocząsteczkami 
srebra i krzemionki, błyskawicznie 
i skutecznie odświeża każdy rodzaj 
obuwia. Szczególnie polecany do 
obuwia sportowego. Ma właściwości 
antyseptyczne. Spray 150 ml oraz 
spray 75 ml.

55/54/150 
Działa w pozycji pionowej oraz od-
wróconej (góra-dół). Czynność na-
leży powtarzać cyklicznie. 




