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VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

427.1281  MINI HYDRA LIP GLOSS - 1,5ml 

Nový typ lesku na rty v mini balení 

Mini edice pro vánoční čas  

 

 Trendový odstín č.12 Raspberry Sorbet v mini edici 

 Lehký třpyt a jemný odstín 

 Hydratovaný vzhled 

 Plné rty 

 Limitovaná edice 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA   

                                                    

                                                     

                                                     

 

  

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

429.7081  SOFT KISS GLOSS MINI - 1,5ml 

Oblíbený lesk na rty v mini balení 

Mini edice pro vánoční čas  

 

 Oblíbený odstín č.70 v mini edici 

 Jemný elegantní třpyt 

 Hydratovaný vzhled 

 Plné rty 

 Limitovaná edice 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA   

                                                    

                                                     

  

 

  

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

4323.181  ONE FOR ALL MASCARA MINI – 3ml 

 

Jedinečná řasenka s mnoha „schopnostmi“  

pro větší objem, prohnuté a dokonale oddělené řasy 

 

Mini edice pro vánoční čas  

 

 Kartáček s „rozvětvenými“ štětinkami zajistí dokonalou 

aplikaci barvy 

 Řasy jsou perfektně odděleny i když naneseme větší 

množství pro velký objem a sytou barvu 

 Karnaubský vosk pečuje o řasy, dodá jim jemnost a 

barvě dlouhodobost 

 Řasenka je vhodná i pro citlivé oči a pro nositelky 

kontaktních čoček 

 Dermatologicky a klinicky testována 

 Velmi odolná 

 Bez parfemace 

 Limitovaná edice 

 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA   

                                                     

                                                     

  

 

 

  



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

99047 – 8  QUATTRO EYESHADOW 

 

Mini edice pro vánoční čas 

 

 Paletka čtyř velmi kvalitních očních stínů 

 Ve dvou barevných kombinacích 

 Balení vhodné do každé kabelky či na cesty 

 Limitovaná edice 

 

 

 

  

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                  

  

                                                   

 

 

  

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

47515.4/5  LUXURY EYE SHADOW PALETTE 

 

Luxusní paletky pro glamour líčení 

 

 Paletka s pěti nádherně sladěnými odstíny 

očních stínů 

 Ve dvou barevných kombinacích 

 Kvalitní pěnový aplikátor je součástí balení 

 Paletka je se zrcátkem 

 Luxusní design upoutá každého 

 Limitovaná edice 

 

  

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                  

                                                   

                                                   

 

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

40502.99   MINI OIL TREATMENT – 3ml 

 

Jemný olejíček pro péči o nehty 

 

 Ideální pro tvrdé a porézní nehty a nehty 

ztenčené 

 Po pravidelné aplikaci jsou nehty měkké, pružné 

    a zároveň pevné 

 Pravidelné používání také promění suché,  

    popraskané kůžičky v měkké, celistvé a hladké 

 

  

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                  

                                                   

                                                   

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

97123  HYDRA FACE MASK – 1 ks 

Hydratační fleecová maska 

  

 Vhodná pro všechny typy pleti 

 Intenzivně hydratuje pleť 

 Aquaxyl™ redukuje ztrátu hydratace 

 Vysokomolekulární kyselina hyaluronová sníží 

důkladnou hydratací hloubku vrásek a působí 

preventivně proti vzniku nových 

 

 

LIMITOVANÁ EDICE PRO VÁNOČNÍ ČAS 

  

                                                          

 

 

  

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

97029.99  HAND PEELING – 30ml 

Účinný peeling na ruce v MINI edici 

  

 Speciální vánoční velikost pro perfektně ošetřené 

každé ruce 

 Důkladně odstraní odumřelé buňky a ruce zjemní 

 Ruce budou hydratované a viditelně pěstěné 

 Nádherná vůně 

 

 

LIMITOVANÁ EDICE PRO VÁNOČNÍ ČAS 

   

                                                          

                                                          

 

 

  

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

97038.99  RICH HAND CREAM & MASK – 30ml 

Účinný krém a maska na ruce v MINI edici 

  

 Speciální vánoční velikost pro perfektně ošetřené 

každé ruce 

 Bohatá maska a krém v jednom promění ruce v 

hedvábně jemné 

 Ruce budou hydratované a viditelně pěstěné 

 Nádherná vůně 

 

 

LIMITOVANÁ EDICE PRO VÁNOČNÍ ČAS 

   

  

                                                          

 

 

  

 



978054  SENSUAL HAND BALM – 75ml 

Hydratační krém na ruce 

  

 Hydratační péče o ruce 

 S extraktem ze zeleného čaje, kokosovým a olivovým 

olejem 

 Urea (močovina) a panthenol chrání kůži na rukou 

před ztrátou hydratace 

 Bambucké máslo chrání před nepříznivými vlivy 

počasí 

 Vitamín E je účinný antioxidant 

 

Struktura: Lehká emulze 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                 

                                                   

                                                   

                                                   

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2020 



978055  GREEN TEA HAND BALM – 75ml 

Hydratační krém na ruce 

  

 Snadno se vstřebávající krém účinně a rychle doplní 

hydrataci 

 Svěží vůně zeleného čaje je příjemná pro muže i ženy 

 Macadamiový olej poskytuje ochranu před povětrnostními 

podmínkami i před negativním vlivem životního prostředí 

 Extrakt ze zeleného čaje je antioxidační 

 Olej z rýžových klíčků udržuje kůži hydratovanou 

 Glycerin hydratuje 

 

Struktura: Lehká emulze 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                 

                                                   

                                                   

                                                   

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2020 



97065  EYE CONTROL CREAM 30ml 

Prémiová edice v dvojnásobném balení 

  

 Oblíbená oční péče pro zralou a náročnou pleť 

 Vynikající ochrana očního okolí v zimním období 

 Dvojnásobná velikost za úžasnou cenu  

 Luxusní balení 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

 

Velká úspora oproti nákupu dvou běžných balení! 

 

 

 

  

 

 

 

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2020 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2020 

99064  ZLATÁ KOSMETICKÁ TAŠTIČKA 

s logem MALU WILZ 

  

 Nádherný, luxusní doplňkový dárek pro vánoční čas 

 Předzvěst úžasného a luxusního kosmetického 

ošetření, které je připraveno pro předvánoční čas pro 

každou náročnou pleť 

 Tak elegantní!  

 

 

 

LIMITOVANÁ EDICE PRO VÁNOČNÍ ČAS 

 

                                                   

                                                   

 

 

                                                                    

 

  

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2020 

94001  CAVIAR SET 

 

Oblíbené kaviárové produkty v dárkovém balení 

 

 Caviar Moisturizing Cream 50 ml – jemný, luxusní  

    anti-aging krém s extraktem z kaviáru 

 Caviar Moisturizing Eye Cream 15ml – dokonalá  

    hydratace pro oční okolí, vhodné i pro citlivé oční okolí 

 Limitovaná edice 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

 

Velká úspora oproti nákupu běžného balení!   

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2020 

94002  HYALURONIC ACTIVE+ SOFT SET 

 

Oblíbené hyaluronové produkty v dárkovém balení 

 

 Hyaluronic Active+ Cream Soft 50 ml – lehký hydratační 

krém s kyselinou hyaluronovou 

 Hyaluronic Active+ Flash Spray 30ml – dvoufázový 

intenzivně hydratační a anti-aging sprej  

 Hyaluronic Active+ Eye Cream 15ml – dokonalá hydratace 

pro oční okolí 

 Limitovaná edice 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                       

                             

 

Velká úspora oproti nákupu běžného balení!   

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

94003  HYALURONIC ACTIVE+ RICH SET 

 

Oblíbené hyaluronové produkty v dárkovém balení 

 

 Hyaluronic Active+ Cream Rich 50 ml – bohatý hydratační 

krém s kyselinou hyaluronovou 

 Hyaluronic Active+ Flash Spray 30ml – dvoufázový 

intenzivně hydratační a anti-aging sprej  

 Hyaluronic Active+ Eye Cream 15ml – dokonalá hydratace 

pro oční okolí 

 Limitovaná edice 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

 

Velká úspora oproti nákupu běžného balení!   

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

97113  GOOD NIGHT SET 

 

Regenerační luxusní produkty v dárkovém balení 

 

 Good Night Cream & Mask 50ml – maska a krém v 

jednom pro dokonalou noční regeneraci pleti  

 Good Night ampule 5x2ml – regenerační účinný 

koncentrát v ampulích s nádhernou levandulovou vůní 

 Luxusní originální svíčka značky Kringle Candle s vůní 

vanilky a levandule  

 

 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                   

 

                                               +    

                      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

  

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

94004  ANTI STRESS SET PRO MUŽE 

 

Set produktů pro pány v dárkovém balení 

 

 Anti Stress Balm 50ml 

 Vynikající balzám s hojivými účinky pro pleť 

podrážděnou holením 

 Hydratuje 

 Snižuje začervenání a podráždění 

 Energizing Hair & Body Wash 200ml 

 Šetrně, ale důkladně myje pokožku i vlasy 

 Dodá pleti hladký a svěží vzhled 

 Nevysušuje 

 Allantoin posiluje ochrannou bariéru 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

                Úspora oproti nákupu běžného balení! 

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

  

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

94005  ENERGY SET PRO MUŽE 

 

Set produktů pro pány v dárkovém balení 

 

 Energy Fluid 50ml 

 Vitalizující pánská péče s anti-aging účinkem 

 Hydratuje 

 Díky kofeinu dodá svěží vzhled 

 Redukuje drobné vrásky 

  Energizing Hair & Body Wash 200ml 

 Šetrně, ale důkladně myje pokožku i vlasy 

 Dodá pleti hladký a svěží vzhled 

 Nevysušuje 

 Allantoin posiluje ochrannou bariéru 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

                 Úspora oproti nákupu běžného balení 

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

  

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021 

99088  CHRISTMAS CALENDAR 

 

Luxusní vánoční kalendář 

  

 5 x Hydro Control ampulka 

 3 x Skin Harmonizing ampulka 

 2 x Good Night ampulka 

 5 x Stress Control ampulka 

 5 x Hyaluronová ampulka 

 1 x Ultimate Glow ampulka 

 1 x Hyaluronic Active+ Eye Cream 

 1 x Caviar Gold Cream – cestovní balení  

 1 x 360° Mascara 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                   

                                                   

 

Obrovská úspora oproti nákupu jednotlivých produktů! 

Jako doplněk od nás dostanete ke každému 
kalendáři papírovou tašku 

ZDARMA! 

Z každého prodaného vánočního kalendáře odešle MALU WILZ Beauté 1 € na charitativní projekt společnosti  

PLAN INTERNATIONAL na podporu zdravého stravování dětí z chudých rodin v Peru 

KUPUJETE = POMÁHÁTE! 

 



LUCZY S.R.O. 

 

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KOSMETIKY MALU WILZ PRO ČESKOU A SLOVENSKOU  

REPUBLIKU 

 

WWW.MALU-WILZ.CZ 


