
KAVIÁROVÝ RAD
NOČNÝ INTENZÍVNY KRÉM S KAVIÁROM
Nočný krém svojím mimoriadnym zložením nielen 
regeneruje a hydratuje, ale aj výrazne spomaľuje proces 
prirodzeného starnutia pleti. Podporuje bunkovú 
výmenu, vyživuje a posilňuje pokožku. Dodáva jej 
hydratáciu a posilňuje prirodzený ochranný film. 
Po prebudení je vaša pokožka dokonale uvoľnená 
a oddýchnutá. Obsahuje kaviárový extrakt, lipozómy 
z ázijskej rastliny Centella Asiatica a Wild Yam, spevňujúce 
proteíny, bambucké maslo, mandľový a marhuľový olej, 
makadamiový olej a vitamíny C a E.

 Ref. 449 / 50 ml / 49,50 €

ROZJASŇUJÚCI DENNÝ KRÉM S KAVIÁROM
Jemná ľahká štruktúra tohto denného krému poskytuje liftingový 
efekt, tonizuje a prirodzene zjednocuje pleť. Má aj účinky 
spevňujúce, proti vráskam, rozjasňuje a navracia pleti jej mladistvý 
vzhľad. Táto denná starostlivosť pleť hlboko hydratuje nielen proti 

voľným radikálom, ale aj pred vplyvmi znečisteného prostredia, 
napomáha pleť vypnúť a spevniť jej kontúry. Používa sa 

na denné ošetrenie všetkých typov pleti v priebehu celého 
roka. Obsahuje kaviárový extrakt, ázijskú rastlinu Centella 

asiatica, Wild (divoký) Yam, spevňujúce proteíny, 
bambucké maslo Ref. 448 / 50 ml / 49,50 €

OČNÉ SÉRUM S KAVIÁROM
Exkluzívny, svieži krém určený na ošetrenie očného okolia. Nemastná konzistencia 

tohto séra, vďaka vysokému obsahu kaviárového extraktu, minimalizuje rozsah 
vrások okolo očí, redukuje kruhy a vačky pod očami. Je ľahko vstrebateľná 

a obsahuje tiež kyselinu hyalurónovú, ktorá reguluje hydratáciu a pružnosť 
jemnej pokožky okolo očí. Flakón s pumpičkou

 Ref. 447 / 15ml / 39,50€



2017  Francúzsky výrobca parfumov od roku 1747

Prijmite pozvanie na ochutnávku vôní priamo z hlavného mesta  

parfumov Grasse vo Francúzsku

F R A N C E  G R A S S E  E Z E - V I L L A G E 

GAL IMARD

PARFUMERIE GALIMARD www.galimard.com

73, ROUTE DE CANNES F-06131 GRASSE

 +33 4 93 09 20 00  INFO@GALIMARD.COM

Všetky výrobky zakúpite exkluzívne aj na: 

www.galimard.sk
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TIP NA DARČEK
Kúpte si naše telové mlieko, ktoré doplní  
Váš nový parfum - vonia totiž úplne rovnako.

Získate tak nový ucelený voňavý rad.

TELOVÁ HYDRATAČNÁ EMULZIA
Ľahká emulzia je nemastná a dobre vstrebateľná.

K dispozícii je v rovnakých vôňach ako naše parfumy 
(Brindille, Canaïca, Cantabelle, Journal Intime  
a Pêle-Mêle).

Flakón s pumpičkou 
Ref. 464 / 200 ml / 16,00 €

Továreň na výrobu parfumov GALIMARD v Grasse, patrí k historicky 

najvýznamnejším zo všetkých tovární, ktorá sa v tomto svetoznámom 

meste parfumov nachádza. Je najznámejšia a najnavštevovanejšia. 

Sprievodcovia tu hovoria nielen po francúzsky, ale aj po nemecky, anglicky, 

taliansky, holandsky, španielsky, rusky, čínsky a dokonca aj po česky!

Počas prehliadky uvidíte celkom jedinečnú kolekciu historických prístrojov 

a predmetov, ktoré sa používali už v čase, keď Jean de Galimard – zakladateľ tejto 

továrne - zásoboval svojimi parfumami a pomádami kráľovský dvor Ľudovíta XV.

Na stenách laboratórií a „úpravní“ sa na názorných paneloch zoznámite 

s procesmi destilácie základných kvetinových, rastlinných a drevitých vôní.

A potom to príde: poodhalia vám tajomstvo práce stvoriteľa vôní, ktorému 

tu hovoria „Nez“ - Nos. Je to človek s absolútne vyvinutým čuchom, 

ktorý môže pracovať len pár hodín denne. Jeho čuch je neuveriteľne 

jemný a „Nos“ dokáže z ingrediencií, ktoré má k dispozícii, vytvárať 

stále nové a nové vône. S takým človekom sláva parfumérie stojí aj 

padá. Niet preto divu, že svoje „Nosy“ Galimard pekne rozmaznáva.

Vy sa tu však dozviete mnohé tajomstvá parfumov, napríklad, koľko 

kilogramov okvetných plátkov je potrebných, aby sa získalo pár kvapiek 

tej najčistejšej esencie. Okrem toho uvidíte aj skutočné laboratórium 

Galimardu, kde sa odohráva celá výroba. Budete mať teda jedinečnú 

možnosť na vlastné oči uvidieť tzv. „SRDCE“ továrne Galimard.

Pochopiteľne, že si budete môcť aj vybrať a zakúpiť niektorú z atraktívnych 

vôní Galimardu, a vďaka tomu, že sa nachádzate priamo u výrobcu, 

budete môcť navyše profitovať z veľmi nízkych továrenských cien!

Nepremeškajte teda túto príležitosť navštíviť svetoznáme mesto parfumov 

GRASSE a na vlastné oči vidieť, ako sa vlastne parfum vytvára. Je to 

zážitok na celý život, a keď si odveziete aj nejakú peknú voňavku, jej vôňa 

Vám bude túto nezabudnuteľnú chvíľu pripomínať ešte mnoho rokov.
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LEVANDULOVÝ OLEJ  
Voňavý domov  

Niekoľko kvapiek oleja nanesených 
na drevený nábytok rozvonia Váš domov 

a zároveň chráni nábytok proti červotočom.
Dezinfekcia  podlahy 

30 cl vody zmiešajte s 10 kvapkami 
levanduľového oleja. 

Po vytrení budú 
Vaše podlahy nielen 

vydezinfikované, ale Váš 
byt bude aj veľmi príjemne 

voňať.
Skrine 

Vrecká s niekoľkými 
kvapkami levanduľového 
oleja spoľahlivo ochránia 
Vašu bielizeň a oblečenie 

pred moľami!
Pre deti  

2-3 kvapky oleja zmiešame 
s troškou mandľového 

oleja. Nanášame na vlhké 
vlasy. Ochráni 100% -ne 

proti všetkým!
Pri chrípke, bolestiach 

hlavy a kĺbov  
5-6 kvapiek levanduľového 

oleja zmiešame 
s polievkovou lyžicou 

mandľového oleja. 
Pomocou ľahkej masáže 

nanášame na boľavé 
miesta.

Pri nádche  
a upchatom nose 

3-4 kvapky levanduľovej 
či eukalyptovej esencie 

nanesenej na vreckovku 
vdychujeme niekoľkokrát 
denne. Silné účinné látky, 
nachádzajúce sa v týchto 
esenciálnych olejoch, sú 

schopné nos uvoľniť.
Povrchové popáleniny, 

poštípania od hmyzu 

Vďaka masáži sa stávajú éterické 
oleje účinnejšie a posilňujú 
imunitný systém a efektívne 
dopĺňajú
klasické liečivá.

Ref. 682 / 60 ml / 23 € 
Ref. 683 / 100ml / 29 €

Pozor!  
Éterické oleje je potrebné vždy 
zmiešať s troškou mandľového 
alebo iného oleja, v osobitných 
prípadoch, napr. ak ste 
aktuálne v starostlivosti lekára, 
nepoužívajte ich bez jeho 
vyjadrenia. 

2-3 kvapky levanduľového oleja naneste priamo na postihnuté  
miesta, zabránia začervenaniu a pľuzgierom, obmedzujú bolesť.

Pri únave alebo nespavosti  
Najskôr si pripravte horúci kúpeľ. Zmiešajte 10 kvapiek levanduľového 

oleja s lyžicou mandľového oleja a pomasírujte si chrbát a chodidlá. 
Následne 3 kvapky na vankúši pomôžu k osviežujúcemu spánku.



PRE ŽENY      Sada miniatúr -  6 parfémov podľa vlastného výberu | Ref. 456 / 6 x 15 ml / 59€        PRO MUŽOV

MINIATÚRY
Rôzne vône podľa osobného výberu každého z Vás. 

PARFUMY NA CESTY
Ideálne so sebou do kufra na dovolenku či pracovnú cestu alebo len tak do kabelky. 

Vďaka malej fľaštičke tak budete mať vašu obľúbenú vôňu stále pri sebe bez toho, aby vás jej veľkosť obmedzovala.  

DARČEKY
Luxusná pozornosť pre blízku osobu.  

Možné venovať aj jednotlivo - na tieto účely máme aj špeciálne darčekové škatuľky zadarmo ku každému setu.



PRO ŽENY 
ACCROCHE CŒUR 
orchidea, škorica, tonka, ambra, vanilka…

A DEMI-MOT
ruža, pomarančový kvet, mimoza, ylang-ylang, ambra…

BRINDILLE
ruža, konvalinky, jazmín z Grasse, ľalie, ylang-ylang, biele pižmo…

CANAÎCA
karamel, cukrová vata, ylang-ylang, malina, jazmín, vanilka…

CANTABELLE
pomaranč, čierne ríbezle, biele kvety, ambra…

FÉMINISSIME NOVINKA!
ananás, broskyňa, citrón, jazmín, bergamot, pomaranč

JOURNAL INTIME
grapefruit, májová (stolistá) ruža, čierne ríbezle, kosatec, černice…

L‘ETÉ DERNIER
bergamot, pomarančový kvet, ruža, vanilka, kosatec…

MA FAUTE
bergamot, jazmín, ruža, konvalinky, pačuli…

NUIT CALINE
bergamot, pomaranč, grapefruit, ruža, ambra

PARADOXE
citrón, figy, slnečné akordy, cédrové drevo, ambra

PÊLE – MÊLE
zelený čaj, okvetné lístky ruží, broskyňa, slivka, santalové drevo

SONGERIES
bergamot, čierne ríbezle,  
mandarínka, ruža, 
lotos, mach...

Parfém | Ref. 342 / 100ml / 59€    Parfémovaná voda | Ref. 344 / 100ml / 39,50€    Toaletná voda | Ref. 351 / 250ml / 37€

PRO MUŽE
1

citrusy, rozmarín, pižmo, pačuli…

1747
citrón, levanduľa, cédrové drevo, santal, mach, pižmo, morské tóny…

AVENTURE
grapefruit, ružové korenie, vetiver, jantár, céder… 

CITOYEN
bergamot, citrón, bobule jalovca, vetiver, mach…

FLIBUSTIER
levanduľa, céder, pačuli, škorica, mach…

MEZZANOTTE
bergamot, jablko, levanduľa, melón, santalové drevo, ambra

SPORTISIMO
bergamot, mandle, rozmarín, mäta, céder …

UNISEX
RENCONTRE

„Uni-sex“ fragnance pre ňu aj pre neho.  
Ideálne pre páry, ktoré sa spolu nenudia...

Najprv vás ovanie perlivá sviežosť citróna, potom  
vás vôňa oblečie do údrových tónov kosatca,  
aby ste sa cez ne neskôr preniesli do teplých  

a zmyselných tónin strieborného dreva a pižma.  

Charakter tohto parfumu rúca konvencie a pozlátka.  
Skúma, rozvíja a charakterizuje osobnosť toho,  

kto sa pre túto vôňu rozhodol....


