


Сапуни

Билкови

45 g 100 g 

Арган

Невен

Алое Вера

Натурална серия 
“HerbLine”  -  100 g

Роза

Лавандула Маслина

Kръгъл
15 g

Kръгъл
 25 g

Правоъгълен
12 g

Kвадратен
40 g

Правоъгълен
15g

Kвадратен
20g



Braveheart

Spice Mood

Charm

Exotic Fruits

Illumination

Honey & Milk

Този аромат с пикантни нотки 
Ви пренася в света на наелек-
тризиращите партита. Свят 
в които динамиката и 
удоволствието преминават в 
друго измерение. Аромата на 
„Spice mood” дарява с усещане 
за свежест, приповдигнато 
настроение  и  кара вашата 
кожа да е пълна с енергия

Нежен полъх от природата, 
съчетал в себе си букет от 
деликатно подбрани плодове с 
ободряващи нотки на зеленина 
и свежест. Exotic fruit Ви дарява 
с благородните аромати на 
разкошна градина, за да 
можете да им се наслаждава-
те всяка минута.

Уловете духа на Ренесанса с 
този ароматен букет от чар, 
увереност и стил преплетени 
в неделимо единство. Заявете 
Вашата идентичност с този 
пленителен еликсир от арома-
ти. Козметичната серия 
“Charm” успокоява и почиства 
кожата, оставяйки върху нея 
тънък цветен аромат.

Елегантно съчетание на 
благоприятната и лечебна 
сила на меда и мекотата на 
млякото. Техните аромати 
извикват усещане за комфорт 
и щастие. Съчетава се съвър-
шено с Вашата кожа, която ще 
ухае невероятно дълго, за да ви 
напомня за даровете от приро-
дата, вградени в този 
неповторим аромат.

Classic

Превъплъщение на класическа-
та елегантност. Джентълме-
нът на ароматите ще 
омагьосва сетивата Ви със 
своето ухание на чистота и 
нежност.

Взрив от светлина в пролет-
ното утро.  Носещ мистериоз-
ната красота на кехлибара, 
игривото ухание на сутршна-
та роса и топлината на 
ароматна дървесина. 

Чувствен и дързък, завладяващ 
и неустоим! Този магнетичен 
аромат съчетава в себе си 
динамиката на забързания 
град с романтиката на нощ 
сред природата.  Устои му ако 
можеш, ако ли не, просто му се 
отдай! 

Козметика

Век - 2
38 мл

Туба
35 мл
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Век - 18
30 мл

Век - 19
25 мл

Век - 5 
30 мл

Брилянт
35 мл

Век - 16
33 мл

Век - 17
45 мл

Век - 7
30 мл

Век - 9
30 мл

Век - 15
22 мл

Век - 13
30 мл

Век - 10
30 мл

Брилянт
25 мл

Victory
30 мл

Век - 11
50мл

Век - 12
40 мл



Включва: 
Сапун - 20 г
Шампоан - 30 мл.
Душ гел - 30 мл.
Пяна за вана  - 30 мл.

Включва: 
Сапун - 20 г
Шампоан - 30 мл.
Душ гел - 30 мл.
Пяна за вана  - 30 мл.

Включва: 
Сапун - 20 г
Шампоан - 30 мл.
Душ гел - 30 мл.
Пяна за вана  - 30 мл.

„ Harmony ” – новата висококачествена ароматерапевтична колекция от  „Век - хотелски консумативи”  е създадена от прецизно 
подбрани натурални продукти, за да внесе свежест във Вашия ден и да поглези сетивата Ви.
Натуралната козметична линия  „ Harmony ”  е подходяща за всякакъв тип кожа. Почиства и хидратира деликатно, създавайки 
усещане за чистота и копринена мекота. 
„ Harmony ”  се отличава с дизайн, който обединява класическата форма и съчетава природния чар и елегантност. 
„ Harmony ” – финалният щрих на фино усещане за гостоприемство и уют в хотелската Ви баня.

Harmony Aloe vera

Harmony Olive

Ароматерапия

Вдъхновено от природата

Harmony Lavender
Включва: 
Сапун - 20 г
Шампоан - 30 мл.
Душ гел - 30 мл.
Пяна за вана  - 30 мл.

Harmony Rose



„Век – хотелски консумативи” ЕООД
Пловдив, ул. “Скопие” 110

тел: 032/695 001; факс: 032/699 640; 
 e-mail: office@vek-bg.com; vek@rakursy.com;

www.vek-bg.com


