
NATURALNIE
UDANY PREZENT

katalog zestawów prezentowych 
wiosna-lato 2021



Inspiracją jest dla nas 
Natura

W kosmetykach Organique znajdziesz bogactwo 
ekstraktów i składników naturalnego 

pochodzenia. 

Przygotowujemy produkty z wielką starannością 
i dbałością o każdy element. 

Część z nich nadal tworzymy ręcznie.

Niepowtarzalne na rynku zapachy, konsystencje,
a także działanie naszych kosmetyków sprawiają,
że proste czynności zamieniają się w wyjątkowe 

rytuały. Dzięki temu każdego dnia pomagamy 
pielęgnować naturalne piękno życia.

Zapraszamy do aromatycznego świata 
naturalnych kosmetyków Organique.



ZESTAW ZAWIERA:

Krem do rąk Feel Up 70 ml
Kula do kąpieli Guava 170g

Mydło glicerynowe Motyl 100g
Karton prezentowy

KOLOROWA
PRZYJEMNOŚĆ

Zestaw Kolorowa Przyjemność to połączenie 
kosmetyków o pięknych zapachach. Mydło          
o brzoskwiniowo-malinowym aromacie, kula do 
kąpieli pachnąca guawą oraz energetyzujący 
krem do rąk zamienią codzienną pielęgnację      
w niezwykle sensualne doznanie. Dzięki tym 
kosmetykom nawet najprostszym czynnościom 
pielęgnacyjnym będzie towarzyszyć przyjemność 
dla zmysłów.



LETNIA
BRYZA

ZESTAW ZAWIERA:

Mgiełka do ciała Sea Essence 100 ml
Mydło glicerynowe Żaglówka 100 g

Karton prezentowy

Zestaw Letnia Bryza to propozycja niezwykle 
orzeźwiającego upominku dla Niej lub dla Niego
- idealna szczególnie w sezonie wiosenno-letnim. 
Pielęgnacyjna mgiełka o energetyzującym 
zapachu, odświeży i nawilży skórę, natomiast 
tworzone ręcznie mydło, bez wątpienia będzie 
naturalnie udanym prezentem dla każdego.



MAŁA
CZARNA

ZESTAW ZAWIERA:

Masło do ciała Terapia wyszczuplająca 200 ml
Peeling do ciała Terapia wyszczuplająca 200 ml
Serum do ciała Terapia wyszczuplająca 100 ml

Karton prezentowy

Zestaw Mała Czarna to upominek wprost 
stworzony dla miłośników kawowych 
aromatów. Podczas pielęgnacji kosmetyki 
pobudzą ciało oraz zmysły lepiej niż espresso            
o poranku, a dobroczynne właściwości kofeiny 
wzbogacą codzienne rytuały piękna                   
o działanie ujędrniające. Bo w Organique znamy 
sposób, by ucieszyć niejednego kawosza.



POTRÓJNY
SKARB

ZESTAW ZAWIERA:

Mydło glicerynowe Magnolia 100 g
Mydło glicerynowe Lemongrass 100 g

Mydło glicerynowe Grejpfrut i Cytryna 100 g

Zestaw Potrójny Skarb to niezwykle 
uniwersalny upominek wypełniony kolorami     
i aromatami, które oddziałują na wszystkie 
zmysły. Mydła glicerynowe zawierają 30% 
najwyższej jakości gliceryny roślinnej, która 
zagwarantuje skórze nawilżenie i ochronę 
podczas mycia. Prezent idealny, by codzienne 
czynności przeradzić w czystą przyjemność.



ZŁOTY
KWIAT

ZESTAW ZAWIERA:

Krem do rąk Czarna Orchidea 70 ml
Mydło glicerynowe Eternal Gold 130 g

Karton prezentowy

Zestaw Złoty Kwiat pozwoli obdarowanej osobie 
poczuć się naprawdę wyjątkowo - czyli dokładnie 
tak, jak na to zasługuje. To propozycja idealna 
dla kobiet, które cenią niepowtarzalne 
aromaty. Sensualny zapach kremu do rąk oraz 
ekskluzywne, niezwykle kobiece nuty mydła 
glicerynowego otulą skórę na długo po 
pielęgnacji.



ZŁOTY KWIAT
DUŻY

ZESTAW ZAWIERA:

Nektar do kąpieli Eternal Gold 200 ml
Balsam do ciała Czarna Orchidea 200 ml

Krem do rąk Czarna Orchidea 70 ml
Mydło glicerynowe Eternal Gold 100 g

Karton prezentowy

Zestaw Złoty Kwiat Duży to powiększona 
propozycja starannie skomponowanych 
kosmetyków dla kobiet o perfumeryjnym zapachu 
Rytuału Czarna Orchidea oraz ekskluzywnym 
aromacie Terapii Eternal Gold. Upominek ucieszy 
obdarowaną osobę kolorami, zapachami oraz 
formułami bogatymi w naturalne składniki 
aktywne. Uwaga, zawartość oddziałuje na 
wszystkie zmysły.



WAKACYJNY
DUET

ZESTAW ZAWIERA:

Krem do stóp Dermo Expert 100 ml
Mydło glicerynowe Sea Essence 100 g

Karton prezentowy

Zestaw Wakacyjny Duet powstał z myślą              
o wiosenno-letnim pedicure. Orzeźwiające 
aromaty, które zamknęliśmy w pudełku, czynią go 
dobrą propozycją na upominek dla fanów 
domowych rytuałów pielęgnacyjnych. Krem do 
stóp odżywia i zmiękcza skórę, natomiast mydło 
glicerynowe cieszy kolorem oraz nawilża dzięki 
zawartości 30% gliceryny roślinnej.



PO GRECKU

ZESTAW ZAWIERA:

Kula do kąpieli Grecka 170 g
Mydło glicerynowe Greckie 100 g

Karton prezentowy

Zestaw Po Grecku przeniesie obdarowaną osobę 
w niezwykłą podróżą, gdzie domowe
SPA jest przyjemnym i regularnym rytuałem. 
Unoszący się w trakcie pielęgnacji zapach 
słodkich, dojrzewających w słońcu winogron 
będzie idealną propozycją dla każdego,
kto z utęsknieniem wypatruje wakacyjnych
i beztroskich wyjazdów.



MĘSKA
CHWILA

ZESTAW ZAWIERA:

Żel pod prysznic Pour Homme 250 ml
Balsam po goleniu Pour Homme 70 ml

Żel do mycia twarzy Pour Homme 150 ml
Mydło glicerynowe Morskie 100 g

Karton prezentowy

Zestaw Męska Chwila to propozycja, która swoim 
kompleksowym działaniem ucieszy niejednego 
pana. Kosmetyki gwarantując skórze ochronę, 
nawilżenie i ukojenie, skutecznie zadbają o 
codzienną pielęgnację twarzy oraz ciała. 
Niezwykle orzeźwiający zapach towarzyszący 
codziennym rytuałom, czyni go propozycją na 
prezent w naturalnie męskim stylu.



W BLASKU
ORCHIDEI

ZESTAW ZAWIERA:

Peeling solny z masłem shea Czarna Orchidea 200 ml
Balsam do ciała Czarna Orchidea 200 ml

Krem do rąk Czarna Orchidea 70 ml
Mgiełka do ciała Czarna Orchidea 100 ml

Karton prezentowy

Zestaw W Blasku Orchidei to propozycja 
upominku dla kobiet, doceniających sensualne 
zapachy. Starannie skomponowane, 
bestsellerowe kosmetyki Rytuału Czarna 
Orchidea, pozwolą doświadczyć niepowtarzalnej 
przyjemności. Ta propozycja jest wprost 
stworzona dla miłośników naturalnej 
pielęgnacji i domowych rytuałów piękna.



KWIATOWE
UNIESIENIE

ZESTAW ZAWIERA:

Balsam do ciała Bloom Essence 200 ml
Żel pod prysznic Bloom Essence 250 ml

Cukrowy peeling do ciała Bloom Essence 200 ml
Mydło glicerynowe Bloom Essence 100 g

Karton prezentowy

Zestaw Kwiatowe Uniesienie łączy w sobie 
niezwykle łagodne receptury kosmetyków
z pięknym, kwiatowym zapachem, który utrzyma 
się na skórze na długo po pielęgnacji. To świetna 
propozycja prezentu dla niej, która przemieni 
codzienną pielęgnację w aromatyczne SPA dla 
ciała oraz zmysłów. Eksplozja świeżych kwiatów 
magnolii to obietnica niepowtarzalnej 
przyjemności na wiosnę i lato.



DLA KAŻDEGO

ZESTAW ZAWIERA:

Mydło glicerynowe Zakochana Pszczoła 100 g
Mydło glicerynowe Czerwone Serce 50 g

Sól do kąpieli Grecka 200 g
Karton prezentowy

Zestaw Dla Każdego powstał z myślą                  
o uniwersalnym prezencie, który ucieszy 
obdarowaną osobę kolorem oraz unoszącym 
się z pudełka aromatem. Sól do kąpieli               
o zapachu słodkich, dojrzewających w słońcu 
winogron oraz mydła glicerynowe tworzone 
ręcznie według tradycyjnej receptury to drobne 
upominki, które bez wątpienia wywołają na twarzy 
szczery uśmiech.



DELIKATNA
PRZYJEMNOŚĆ

ZESTAW ZAWIERA:

Żel pod prysznic Naturals Sensitive 250 ml
Masło do ciała Naturals Sensitive 200 ml

Mydło glicerynowe Serce 100 g
Karton prezentowy

Zestaw Delikatna Przyjemność to propozycja 
kosmetyków, które zadbają o intensywne 
nawilżenie skóry podczas domowych rytuałów. 
Łagodne receptury kosmetyków powstały z myślą 
o skórze wrażliwej i wymagającej szczególnej 
opieki. Kosmetyki pozwolą doświadczyć 
niezwykłej troski na co dzień.



ENERGETYZUJĄCA 
POMARAŃCZA

ZESTAW ZAWIERA:

Olej do kąpieli i masażu Pomarańcza 125 ml
Mydło glicerynowe Pomarańcza 100 g

Karton prezentowy

Zestaw Energetyzująca Pomarańcza otuli 
zmysły niepowtarzalnym zapachem słodkiej 
pomarańczy, a użyte składniki aktywne oczyszczą 
i nawilżą skórę. Ręcznie robione mydło oraz olej 
do kąpieli i masażu to idealny zestaw dla 
miłośników domowego SPA i poszukiwaczy 
źródeł przyjemności i relaksu.



Powiedz nam, jakie emocje 
chcesz wywołać, a my 
dobierzemy odpowiednie 
produkty i dostosujemy ich 
wygląd.

Daj nam znać, jakie wydarzenie 
planujesz, a my tematycznie 
wyszukamy w naszej ofercie 
pasujące kolorem i zapachem 
kosmetyki.

Potrzebujesz prezentu dla 
fanów wegańskich opcji 
lub wielbicieli naturalnej 
pielęgnacji w domowym 
SPA? Przygotujemy dla 
Ciebie kilka propozycji do 
wyboru.

Opowiedz nam o pracownikach 
czy kontrahentach, których 
chcesz obdarować, a my 
przygotujemy koncepcję na 
idealny upominek. 

Wiedz że realizujemy zamówienia             
od najmniejszych ilości                        
i dostosowujemy rozwiązania 
do Twojego budżetu. 

Inspiracją są dla nas Twoje potrzeby



KONTAKT

Magdalena Pawelec
506 381 222

m.pawelec@organique.pl


