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Święta to szczególny czas.  

Czas rodzinnego ciepła, refleksji, 

podsumowania ubiegającego  

roku. Jest to również okazja,  

by swoim klientom, kontrahentom 

i współpracownikom podziękować 

wyjątkowym upominkiem 

za współpracę lub po prostu  

za obecność. 

Zestawy podarunkowe Organique  

to nie tylko piękny prezent,  

ale przede wszystkim chwile  

pełne relaksu dla obdarowywanego. 

Bogactwo ekstraktów i składników 

naturalnego pochodzenia  

w połączeniu z wyjątkowymi 

zapachami, kolorami  

i konsystencjami, to skuteczna  

i pobudzająca zmysły pielęgnacja. 

Podaruj piękne chwile  

i naturalne piękno z Organique.



SKOMPONUJ ZESTAW

Ręcznie wyrabiane, glicerynowe mydła mogą spełniać wiele funkcji: samodzielny prezent, gadżet.  
Mydła mogą mieć dowolne kształty, a także wyciskane lub zatopione logo.

ŁĄCZ PRODUKTY W DOWOLNYCH KONFIGURACJACH

wybierz ulubiony zapachokreśl budżet

wybierz okazję dobierz dowolne produkty i kolor

SPERSONALIZUJ ZESTAW

banderola naklejkapudełko  
prezentowe

wstążka etykiety  
produktowe

L O
GO

mydła ulotka wizytówkakarta  
z życzeniami

DOSTĘPNE ROZMIARY I KSZTAŁTY MYDEŁ REKLAMOWYCH

owal mały  
01 / 30 g

owal średni  
03 / 50 g

owal duży  
04 / 90 g

serce duże  
05 / 100 g

serce średnie  
07 / 50 g

serce asymetryczne  
08 / 70 g

prostokąt  
11/ 60 g



WARSZTATY ORGANIQUE

Zastanawiasz się nad prezentem dla swoich pracowników?  
Chciałbyś zorganizować coś naprawdę wyjątkowego?
Podaruj im niezpomniane przeżycia i spresonalizowane kosmetyki, które sami 
stworzą podczas warsztatów kosmetycznych. Nasi doświadczeni szkoleniowcy  
rozkochają Wasz zespół w aromatycznych produktach i prostych składach.  
Gwarantujemy, że zarazimy Was pasją do tworzenia zmysłowych kosmetyków,  
spędzając czas we wspaniałej atmosferze. 



MY PLEASURE

Wyjątkowe produkty skutecznie zatroszczą się 
o skórę, zapewnią zmysłowe, niezwykłe doznania
oraz sprawią, że codzienna pielęgnacja będzie
czasem relaksu i odprężenia. Podaruj chwile 
przyjemności!

Zestaw zawiera:

 Pianka do mycia ciała / 200ml
 Masło do ciała / 200 ml
 Kula do kąpieli / 170g
 Mydło glicerynowe / 130g
 Krem do rąk / 70ml
 Pudełko prezentowe

EDYCJA 
LIMITOWANA



SPICY ORIENT

Codzienny rytuał pielęgnacji wzbogać  
o rozgrzewające i sensualne zapachy chili  
i pomarańczy. Orientalna podróż w środku
mroźnej zimy jest teraz na wyciągnięcie ręki.

Zestaw zawiera:

 Nektar do kąpieli / 200ml
 Żel pod prysznic / 250 ml
 Masło do ciała / 200ml
 Peeling cukrowy / 200ml
 Mydło glicerynowe / 115g
 Pudełko prezentowe

NOWOŚĆ



GOLDEN SHOT

Podaruj skórze zastrzyk nawilżenia i ujędrnienia 
Idealnie napięta, błyszcząca i jedwabista skóra  
to coś, na co zasługują Twoi przyjaciele i rodzina.

Zestaw zawiera:

 Serum do twarzy / 30ml
 Balsam do ciała / 200ml
 Mydło glicerynowe / 130g
 Pudełko prezentowe



PERFECT MATCH

Pozwól skórze zasmakować niezwykłego 
orzeźwienia z energetyzującymi kosmetykami  
Feel Up wzbogaconymi ekstraktem z herbaty 
Matcha i zielonego kawioru. Połączenie idealne!

Zestaw zawiera:

 Krem do rąk / 70ml
 Kula do kąpieli / 170g
 Pudełko prezentowe



SWEET PLEASURE

Otul się intrygującym, kwiatowo-orientalnym 
zapachem, łączącym nuty orzeźwiającej  
bergamotki ze zmysłowym jaśminem  
i mistycznym irysem, doprawionym ciepłym, 
odurzającym aromatem bobu tonka oraz drzewa  
sandałowego. Stwórz swoje własne domowe SPA!

Zestaw zawiera:

 Masło do ciała / 200 ml
 Kula do kąpieli / 170g
 Mydło glicerynowe / 130g
 Pudełko prezentowe

EDYCJA 
LIMITOWANA



ORANGE CHILL

Podaruj swoim najbliższym zestaw o kuszącym 
aromacie pomarańczy i chili. Rozkoszuj się 
aromatycznym zapachem, pobudź skórę,  
a także dostarcz jej odpowiedniego  
nawilżenia i regeneracji.

Zestaw zawiera:

 Balsam do ciała z masłem Shea / 100m 
 Kula do kąpieli / 170g
 Sól do kąpieli / 100g 
 Mydło glicerynowe / 100g 
 Pudełko prezentowe



SPICY MOMENTS

Połączenie zmysłowej pomarańczy z chili
sprawi, że Twoja kąpiel będzie wyjątkowa  
i podaruje Twojej skórze odpowiednie  
nawilżenie, dawkę cennej energii  
oraz rozgrzeje w chłodne, zimowe  
wieczory.

Zestaw zawiera:

 Nektar do kąpieli / 200ml
 Peeling cukrowy / 200ml
 Mydło glicerynowe / 130g
 Pudełko prezentowe

NOWOŚĆ



Podkreśl naturalny blask skóry, dzięki delikatnie 
rozświetlającym kosmetykom Eternal Gold. 
Ekstrakty roślinne i złoto koloidalne wygładzą, 
zregenerują i zapewnią komfort skórze  
w zimowe wieczory.

GLOW SKIN

Zestaw zawiera:

 Roświetlający, suchy olejek do ciała / 100ml
 Peeling cukrowy / 200g
 Mydło glicerynowe / 50g
 Pudełko prezentowe



MEN`S HEAVEN

Podaruj mu kawałek nieba, dzięki zestawowi 
kosmetyków, które zadbają o jego skórę  
i dobre samopoczucie. Orzeźwiający męski  
zapach sprawi, że poczuje się jak w niebie.

Zestaw zawiera:

 Żel pod prysznic / 250ml
 Szampon / 250ml
 Balsam po goleniu / 70ml
 Krem do rąk / 70ml
 Mydło glicerynowe / 60g
 Pudełko prezentowe



CHERRY PLEASURE

Zanurz się w intrygującym, kwiatowo- 
-orientalnym zapachu produktów  
oczyszczających My Pleasure i dopieść zmysły 
soczystym, wiśniowym balsamem do ust.

Zestaw zawiera:

 Pianka do mycia ciała / 200ml 
 Balsam do ust / 15ml 
 Mydło glicerynowe / 130g 
 Pudełko prezentowe

EDYCJA 
LIMITOWANA



MEN`S ROUTINE

Codzienny rytuał golenia wzbogać  
o naturalne produkty dedykowane  
męskiej twarzy. Dzięki nim golenie  
będzie przyjemnym porannym  
rytuałem. 

Zestaw zawiera:

 Balsam po goleniu / 70ml
 Mydło do golenia / 150ml
 Pędzel do golenia
 Pudełko prezentowe



DAILY PLEASURE

Codzienna pielęgnacja dłoni nie musi być nudna. 
Zamień ją w prawdziwy rytuał, dzięki wyjątkowemu, 
kwiatowo - orientalnemu zapachowi limitowanej 
świątecznej linii. Zadbaj o dłonie w przyjemny 
sposób!

Zestaw zawiera:

 Krem do rąk / 70ml
 Mydło glicerynowe / 130g
 Pudełko prezentowe

EDYCJA 
LIMITOWANA



ORIENT JOURNEY

W świątecznym klimacie przenieś się w objęcia 
orientu, dzięki aromatycznym kosmetykom 
nadającym skórze ukojenie i nawilżenie.  
Powitaj nową, aksamitnie gładką skórę  
i ciesz się nią na długo.

Zestaw zawiera:

 Balsam do ciała z masłem Shea / 100ml
 Sól do kąpieli / 200g
 Mydło glicerynowe / 115g
 Pudełko prezentowe



FOR GENTELMEN

W trosce o codzienną pielęgnację męskiej  
skóry twarzy, podaruj zestaw kosmetyków  
dla prawdziwych dżentelmenów. Zapewnij  
ochronę, doskonałe nawilżenie i ukojenie  
męskiej cerze. 

Zestaw zawiera:

 Krem do twarzy / 50ml  
 Balsam po goleniu / 70ml 
 Pudełko prezentowe



WINTER PLEASURE

Uprzyjemnij długie zimowe wieczory kosmetykami 
z limitowanej, świątecznej linii. Pobudzą zmysły  
i zatroszczą się o skórę, pozostawiając ją aksamitnie 
gładką i pachnącą.

Zestaw zawiera:

 Pianka do mycia ciała / 200ml
 Mydło glicerynowe / 130g
 Krem do rąk / 70ml
 Pudełko prezentowe

EDYCJA 
LIMITOWANA



BLOSSOMING PARADISE

Przenieś swoje zmysły do rajskiego ogrodu  
pełnego świeżych kwiatów japońskiej wiśni. 
Rozkoszuj się kwiatowymi aromatami  
w zaciszu łazienki. Domowe SPA jest bliżej  
niż myślisz!

Zestaw zawiera:

 Sól do kąpieli / 600g
 Nektar do kąpieli / 200ml
 Masło do ciała / 200ml
 Kula do kąpieli / 170g
 Mydło glicerynowe / 100g
 Pudełko prezentowe



SWEET DREAMS

Idealny prezent dla wszystkich spragnionych
sensualnych zapachów i odprężenia. Pobudź  
zmysły słodkim zapachem czarnej orchidei  
i zapewnij skórze odpowiednie nawilżenie  
i odprężenie.

Zestaw zawiera:

 Krem do rąk / 70ml
 Kula do kąpieli / 170g
 Pianka do mycia ciała / 100ml
 Pudełko prezentowe



ROYAL ORCHID

Podaruj swojej skórze królewską  
przyjemność. Oprócz wyjątkowych  
zapachów, kosmetyki zapewnią  
Twojej skórze gładkość i aksamitność,  
na jaką zasługuje.

Zestaw zawiera:

 Balsam do ciała z masłem Shea / 100ml
 Sól do kąpieli / 100g
 Kula do kąpieli / 170g  
 Mydło glicerynowe / 60g 
 Pudełko prezentowe



ORANGE EVENING

Zasmakuj woni aromatycznych przypraw  
z soczystą nutą pomarańczy oraz pikantnego  
chilli i podaruj swojej skórze głębokie nawilżenie. 
Oddaj się wieczornemu odprężeniu!

Zestaw zawiera:

  Żel pod prysznic / 250 ml
  Kula do kąpieli / 170g
  Masło do ciała z masłem Shea / 100ml
  Pudełko prezentowe



PINK MYSTERY

Poczuj kwiatową woń i podaruj sobie  
chwilę wytchnienia. Rozkoszuj się aksamitną  
i gładką skórą, o którą zadbają odżywcze
oleje i ekstrakty zawarte w kosmetykach.

Zestaw zawiera:

 Kula do kąpieli / 170g 
 Perfumowane mleczko do ciała / 100 ml 
 Pudełko prezentowe



DELICIOUS PROMISE

Obietnica kwiatowo-owocowego zapachu,  
który przyniesie Ci wyjątkowe odprężenie,  
a Twojej skórze zagwarantuje wzmocnienie, 
głębokie oczyszczenie oraz ochronę.

Zestaw zawiera:

 Sól do kąpieli / 600g
 Krem do rąk / 70ml
 Mydło glicerynowe / 100g
 Pudełko prezentowe



FIZZY BATH

Zestaw dla prawdziwego miłośnika kąpieli.  
Odpręż się i doświadcz musującej rozkoszy. 
Kolorowa kąpiel zapewni Ci długotrwały  
relaks i nawilżenie. 

Zestaw zawiera:

 Kula do kąpieli / 170g 
 Kula do kąpieli / 170g 
 Kula do kąpieli / 170g 
 Pudełko prezentowe



JUICY MASSAGE

Starannie wyselekcjonowane składniki naturalne 
wygładzą i nawilżą skórę, a wyjątkowe aromaty 
pozwolą na długo cieszyć się sensualnym
zapachem. Podaruj skórze soczyste nawilżenie!

Zestaw zawiera:

 Peeling solny / 200g
 Olejek do masażu / 125ml
 Balsam do ust / 15ml
 Pudełko prezentowe



COFFEE LOVERS

Kawowy rytuał może trwać tak długo, jak zechcesz. 
Ciesz się kawą tak, jak lubisz, a pozostałe fusy połącz 
z olejkami i glinkami i stwórz swój własny naturalny 
peeling. Daj kawie drugie życie!

Zestaw zawiera:

 Kawa Etno Cafe / 200g
 Olejek eteryczny / 125ml
 Glinka Ghassoul / 150g
 Pudełko prezentowe



 

PREZENT TO MIŁY GEST,  
A RADOŚĆ DAWANIA JEST TAKA SAMA  

JAK RADOŚĆ OTRZYMYWANIA.

KONTAKT

Magdalena Pawelec

tel.: 506 381 222

m.pawelec@organique.pl

www.organique.pl
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