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O MARCE
Utique

UTIQUE to nowa jakość w świecie luksusowych perfum i kosmetyków, 
zapewniająca bukiet szczególnych, zmysłowych doznań. Skomponowana, 

by oddać piękno, harmonię i energię życia. Stworzona, aby wpływać na naszą 
egzystencję, dodając odrobiny luksusu codziennym chwilom. Życie znów staje się 
pełne pasji. UTIQUE to doskonałość, droga, którą wybiorą osoby pragnące uciec 

do świata pełnego klasy i wyrafinowania.

Wejdź do eleganckiego atelier i spotkaj alchemika, który tworzy najcenniejsze 
kompozycje eliksirów: trzy mistyczne zapachy i dwa naturalne oleje.

Naturalne oleje
Oleje UTIQUE są płynnym złotem, skarbem, który zmienia codzienną pielęgnację 

w nieopisaną przyjemność. Dzięki zastosowaniu techniki blendowania, zmieszaliśmy 
ze sobą kilkanaście drogocennych olejów tak, aby ich działanie wzajemnie się 

uzupełniało, zapewniając skórze odżywienie, nawilżenie i regenerację. Sekretem ich 
siły jest naturalne pochodzenie. Oleje do twarzy i włosów UTIQUE nie zawierają 

konserwantów, są bogate w cenne witaminy, a organiczne certyfikaty potwierdzają 
najwyższej jakości pochodzenie wybranych składników.

Tradycja i nowoczesność
Już w starożytności perfumy były wytwarzane na bazie naturalnych surowców i miały 
najczęściej formę olejków i balsamów. Początkowo do tych ekskluzywnych produktów 

mieli dostęp jedynie władcy oraz najmożniejsi obywatele. Perfumy UTIQUE sięgają 
do podstaw klasycznego perfumiarstwa, w którym z uczuciem i znawstwem łączone 

są doskonale wyselekcjonowane naturalne olejki i nuty natury w niespotykaną 
dotąd jakość. Tworzone według tajnych receptur, na bazie drogocennych 

składników, są swoistymi arcydziełami. Wspaniałością niespotykanych, tajemniczych 
i egzotycznych zapachów.

Zapach to sztuka
Luksus, elegancja, bogactwo najwyższej jakości składników – perfumy UTIQUE 

powstały z marzenia o doskonałości i idealnej harmonii ciała z duchem. Po to, by 
zaoferować Ci jakość, jaką do tej pory można było spotkać odwiedzając małe, bardzo 

ekskluzywne butiki w kameralnych dzielnicach światowych stolic mody. 

Czerpiące z wiedzy światowej klasy senselierów, perfumy UTIQUE to linia niszowych 
zapachów na bazie najwyższej jakości składników – eliksirów o wysokiej koncentracji 

olejków eterycznych. To ideał, stworzony dla tych, którzy pragną oderwać się 
od codzienności i podążyć w kierunku najbardziej wyrafinowanych doznań.
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Pielęgnacja twarzy i włosów
W butelkach luksusowego olejku do twarzy i olejku do włosów zamknęliśmy 

kwintesencję piękna i zdrowia. 

Luksusowy olejek do twarzy powstał z połączenia 13 naturalnych olejów 
i olejków eterycznych, które intensywnie odżywiają, nawilżają i regenerują skórę, 

zapewniając jej świeży i zdrowy wygląd. Wystarczy kilka kropli, by dostarczyć 
skórze wszystkiego, czego potrzebuje. 

Luksusowy olejek do włosów to niesamowita kompozycja stworzona z darów 
natury zaklętych w kroplach szlachetnych olejów.  

Nadają włosom spektakularny połysk i jedwabistą gładkość.  
Dzień po dniu stają się one zdrowsze i piękniejsze. 
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Ekskluzywna kompozycja 13 drogocennych olejów i olejków eterycznych pochodzenia 
roślinnego. Unikalna formuła stworzona z najcenniejszych składników naturalnych, które 
dzięki zastosowanej technice blendowania idealnie się uzupełniają. Przywraca zdrowy 
i promienny wygląd. Zawiera wysoko skoncentrowaną dawkę witamin i antyoksydantów, 
zapewniając skórze intensywne odżywienie, nawilżenie i regenerację. Niezastąpiony 
olejek neroli, a także olej z róży rdzawej, arganowy i jojoba redukują zmarszczki, 
opóźniają procesy starzenia się skóry i działają odmładzająco. Idealny pod makijaż, 
do stosowania na dzień i na noc. W 100% naturalny, nie zawiera konserwantów. 

 f Warto wiedzieć:
• w 100% naturalny, nie zawiera konserwantów, parabenów 

i sztucznych barwników
• zawiera unikalną kompozycję 13 niezwykle cennych olejów 

naturalnych i olejków eterycznych
• bogaty w certyfi kowane składniki
• intensywnie i długotrwale nawilża skórę
• optymalnie odżywia i regeneruje 
• działa kojąco, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie 
• odbudowuje barierę ochronną
• zapobiega utracie wody z naskórka
• zwęża rozszerzone pory oraz reguluje proces produkcji sebum
• zwiększa sprężystość i elastyczność skóry
• poprawia koloryt 

Luksusowy olejek do twarzy 
LUXURY FACE OIL
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• zapewnia skórze świeży i zdrowy wygląd
• łatwo się aplikuje
• bardzo wydajny
• pozostawia skórę miękką i aksamitnie gładką w dotyku 

 f Pojemność: 30 ml

 f Sposób użycia: Nanieść 2-3 krople na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, 
wmasować do wchłonięcia.
1. Do masażu: wmasować okrężnymi ruchami kilka kropel w skórę twarzy. Nadmiar 

olejku zmyć lub usunąć czystą chusteczką.
2. Jako dodatek: wymieszać kilka kropel olejku z ulubionym kremem, po czym 

nałożyć na twarz.
3. Jako maseczka: nanieść 10-15 kropli na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. 

Zmyć po ok. 10 minutach. 

 f Skład: Caprylic/Capric Triglyceride, Argania Spinosa Kernel Oil*, Helianthus Annuus 
Seed Oil*, Glycine Soja Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Ricinus Communis Seed 
Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Oenothera Biennis Seed 
Oil*, Tocopherol, Calendula Officinalis Flower Oil*, Pelargonium Graveolens Flower 
Oil, Citrus Aurantium Amara Flower Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Jasminum 
Officinale Oil, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Linalool, Citronellol, Geraniol.

Niezwykłe działanie drogocennych olejów 
 ÌOlejek neroli opóźnia procesy starzenia się skóry, zapobiega powstawaniu zmarszczek 
oraz pękaniu drobnych naczyń krwionośnych.
 ÌOlej arganowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E, działa 
przeciwzmarszczkowo i odmładzająco.
 ÌOlej z róży rdzawej, zawierający kwas retinowy, redukuje istniejące zmarszczki i hamuje 
powstawanie nowych.
 ÌOlej z czarnuszki jest bogaty w kwas gamma-linolenowy, witaminę F, fitosterole 
i witaminę E oraz K, wspomaga likwidowanie zaskórników i niedoskonałości.
 ÌOlej jojoba zamyka pory, doskonale nawilża skórę i poprawia jej jędrność. Minimalizuje 
drobne linie i zmarszczki.
 ÌOlej słonecznikowy zwiększa elastyczność skóry, spowalniając procesy starzenia.
 ÌOlej sojowy jest naturalnym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry, poprawiając jej nawilżenie.
 ÌOlej rycynowy to silny przeciwutleniacz, działający jak bariera ochronna dla skóry. 
Działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo.
 ÌOlej nagietkowy wzmacnia naczynia krwionośne, działa regenerująco i bakteriobójczo.
 ÌOlej z wiesiołka nawilża i łagodzi podrażnienia skóry bardzo suchej, popękanej 
i wrażliwej.
 ÌOlejek geraniowy oczyszcza, pielęgnuje i koi podrażnienia.
 ÌOlejek ylang-ylang otrzymywany jest z kwiatów jagodlinu wonnego – tropikalnego 
i wiecznie zielonego drzewa. Łagodzi stany zapalne.
 ÌOlejek jaśminowy wspomaga naturalną odnowę komórek skóry i pobudza tworzenie się 
nowych. 

*Składniki certyfikowane.
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Jego moc ma źródło w unikalnym połączeniu naturalnych, certyfi kowanych olejów 
czerpanych z samego serca roślin. Wyszukany mariaż olejów z pestek moreli, lnianego, 
jojoba i arganowego sprawia, że włosy stają się wyraźnie mocniejsze, odżywione 
i nawilżone. Ożywia kolor i dodaje włosom blasku, pozostawiając je miękkie, gładkie 
i aksamitne w dotyku. Doskonale się wchłania i nie obciąża włosów. Nie zawiera 
konserwantów.

 f Warto wiedzieć:
• zawiera certyfi kowane składniki naturalne
• nie zawiera konserwantów, parabenów i sztucznych barwników
• wzmacnia i odżywia włosy
• ożywia kolor i dodaje blasku 
• pozostawia włosy nawilżone, miękkie, gładkie i aksamitne w dotyku
• łatwo się aplikuje i bardzo dobrze wchłania 
• nie wymaga spłukiwania
• nie obciąża włosów
• ułatwia stylizowanie 
• bardzo wydajny

 f Pojemność: 50 ml

 f Sposób użycia: Nałożyć niewielką ilość olejku na dłonie i rozprowadzić na całej 
długości włosów lub na samych końcach. Stosować na wilgotne lub suche włosy. 
Nie spłukiwać.

Luksusowy olejek do włosów
LUXURY HAIR REPAIR OIL
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 f Skład: Dicaprylyl Ether*, Linum Usitatissimum Seed Oil, Undecane*, Apricot Kernel 
Oil*, Tridecane*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 
Tocopherol, Parfum, Retinyl Palmitate, Canga Odorata Flower Oil, Benzyl Alcohol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Limonene, Butylphenyl Methylpropional (Lilial), 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (Lyral).

Naturalna moc dla Twoich włosów 
 ÌOlej jojoba stymuluje wzrost włosów. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, 
naturalną witaminę E i F, fitosterole oraz skwalen. 
 ÌOlej lniany eliminuje problem wypadania włosów. Za sprawą witaminy E oraz kwasów 
omega-3 odżywia i wzmacnia ich strukturę.
 ÌOlej z pestek moreli to bogate źródło niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, witamin młodości (A oraz E) i witaminy B17. Odżywia suche i zniszczone 
włosy. 
 ÌOlej arganowy głęboko odżywia i odbudowuje włosy, dodaje im blasku, ujarzmia, 
a także poprawia ich kondycję, zapobiegając rozdwajaniu się końcówek.
 ÌOlejek ylang-ylang ma właściwości tonizujące, otrzymywany jest z kwiatów jagodlinu 
wonnego – tropikalnego i wiecznie zielonego drzewa. 

*Składniki certyfikowane.
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Perfumy
Sekret naszych wyjątkowych zapachów płynie z olejków eterycznych pochodzenia 

roślinnego. Tak jak one są esencją roślin, tak ich aromat jest esencją perfum UTIQUE, 
które jednocześnie budzą zmysły i wywołują najwspanialsze emocje.

Olejki eteryczne wykorzystywane w aromaterapii leczą duszę i ciało. Poprawiają 
nastrój, uspokajają i odprężają. Rośliny inwestują w ich produkcję swoją energię 

i składniki odżywcze. My, w stworzenie kolekcji wykwintnych zapachów, włożyliśmy 
całą naszą wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim – serce. 

Zapraszamy na salony – tu, gdzie wnętrza wypełnia zapach perfum UTIQUE!
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Nadaje wyjątkowe znaczenie każdej chwili, uzależnia, oszałamia i upaja. 
To zapach o tajemniczym wymiarze, w którym ciepło spotyka się ze zmysłowością. 
UTIQUE Black to uosobienie elegancji, rozmachu i pewności siebie. Zapach intrygujący, 
niezapomniany, legendarny.

 f Charakter: elegancki, wyszukany, tajemniczy

 f Nuty zapachowe:
• Głowy: nuty drzewne, szafran, styraks
• Serca: weti wer, bursztyn, wanilia
• Bazy: skóra, drzewo sandałowe, drzewo bursztynowe

 f Rodzina zapachowa: orientalno-drzewne

 f Pojemność: 100 ml

 f Zaperfumowanie: 20%

 f Skład: Alcohol Denat., Fragrance/Parfum, Coumarin, Citronellol, Benzyl Alcohol, 
Geraniol, Cinnamyl Alcohol, Linalool, Limonene, Eugenol, Citral, Farnesol

Black
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Esencja orientalnego przepychu. Perfumy olśniewające niczym złoto, wykwintne 
niczym ręcznie wykonana biżuteria. Ezoteryczne doznanie, pragnienie namiętności… 
UTIQUE Gold to zapach, który podkreśli Twoją wartość. Majestatyczny, esencjonalny, 
inspirujący. 

 f Charakter: luksusowy, wykwintny

 f Nuty zapachowe:
• Głowy: czerwony pieprz, drzewo cedrowe, gałka muszkatołowa 
• Serca: irys, szafran, weti wer
• Bazy: cypriol, paczula, czarne piżmo, bursztyn

 f Rodzina zapachowa: orientalno-drzewne

 f Pojemność: 100 ml

 f Zaperfumowanie: 20%

 f Skład: Alcohol Denat., Fragrance/Parfum, Limonene, Linalool, Citral, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Eugenol, Farnesol

Wyjątkowe w każdym detalu
Ekskluzywny fl akon perfum UTIQUE jest tajemniczy i elegancki, jak zapachy, które 
skrywa w swoim wnętrzu. Wykonaliśmy go z ogromną starannością z matowego 
szkła i zwieńczyliśmy nasadką, doskonale dopełniającą orientalną rzeźbę buteleczki. 
Zapakowany w szykowne, czarne pudełko, wspaniale podkreślające rangę ukrytego we 
wnętrzu skarbu.

Gold
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Magnetyzm, pasja, uwodzenie, najwspanialsze emocje zamknięte w szkle. 
UTIQUE Ruby to ucieczka od codzienności, mistyczna podróż do wnętrza ludzkiej duszy.
Poczuj delikatną pieszczotę, rozbudź swoje zmysły. Zrozum znaczenie ducha 
zmysłowości. 

 f Charakter: magnetyczny, przyciągający, uwodzicielski

 f Nuty zapachowe:
• Głowy: drzewo kaszmirowe, jaśmin, czystek
• Serca: wanilia, drzewo bursztynowe, nuty balsamiczne
• Bazy: biały oud, czarne piżmo, suche drewno

 f Rodzina zapachowa: orientalno-drzewne

 f Pojemność: 100 ml

 f Zaperfumowanie: 20%

 f Skład: Alcohol Denat., Fragrance/Parfum, Coumarin, Benzyl Salicylate, Cinnamyl 
Alcohol, Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Eugenol, Cinnamal, Citronellol, 
Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Benzyl Cinnamate

Zapach z natury doskonały
W perfumach UTIQUE zamknęliśmy najwspanialsze naturalne olejki: aksamitny weti wer, 
delikatną woń kwiatów pomarańczy, cenny absolut irysa, przypominający wanilię zapach 
kory woniawca. Po to, byś mógł się cieszyć prawdziwymi zapachami natury, połączonymi 
w doskonałych kompozycjach perfumeryjnych.

Ruby
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