
KA
TA

LO
G

20
18

/2
01

9



SPIS 
TREŚCI
1. Kuracja na naczynka ................................................4 

- Krem Spidermanka 
- Serum Spidermanka

2. Kuracja dla cery suchej ...........................................6 
-	Krem	Ślimak	w	SPA 
-	Kwas	Hialuronowy

3. Kuracja liftingująca ...................................................8 
-	Krem	Eko	Botox 
-	Olejek	Saudyjski	Liftingujący	w	dzień	i	w	nocy 
-	Krem	Pod	Oczy	–	owoce	morza

4. Kuracja dotleniająca ..............................................11 
- Krem O3	Ozonowa	Fuzja

5. Kuracja wybielająca ..........................,,...................12 
-	Krem	Jaśnie	Pani 
-	Serum	Jasnie	Pani	z	Vit.	C

6. Kuracja dla cery problematycznej ...................14 
-	Krem	No	Problem! 
-	Serum	No	Problem!	Z	kwasami

7. Kuracja zmieniająca odcień skóry ....................16 
-		Krem	B(ądź)	B(oska),	 
	 czyli	BB	w	nowym	wydaniu 
-		Eliksir	Opalający	B(ądź)	B(oska)	 
	 z	wyciągiem	z	orzecha	włoskiego 
-	Mus	do	twarzy	z	błyszczącymi	micami 
-	Krem	pod	oczy	nieoc(i)eniony	z	korektorem

8. Seria z feromonami ...............................................20 
-	Krem	Ferom(ona)	–	dla	niej	 
-	Krem	Ferom(on)	–	dla	niego

9. Kuracja dla panów .................................................22 
-	Krem	Eko	Botox	Liftingujący 
-	Eko	Drwal	–	olejek	do	włosów	i	brody 
-	Eko	Pestka	–	dermabrazja	 
	 oczyszczająca	twarz.	 
	 Teraz	również	z	węglem	aktywnym!

10. Kuracja sezonowa ..................................................24 
-	Krem	jesienny	z	komórkami	macierzystymi 
-	Blue	Tansy	–	ekskluzywny	 
	 ekstrakt	antyoksydacyjny 
-	Sublimacja	–	ekskluzywny	 
	 ekstrakt	odnawiający

11. Oczyszczanie skóry................................................28 
-	Eko	Pestka	–	dermabrazja	 
	 oczyszczająca	twarz 
-	Niezły	Ananas	–	peeling	enzymatyczny

12. Pielęgnacja stóp i dłoni ......................................30 
-		Regenerator	dłoni	z	Vit.	C 
-	Regenerator	stóp	z	30%	Mocznikiem 
-	Olejek	intensywnie	regenerujący	 
	 płytkę	paznokcia

13. Do ciała ......................................................................32 
-	Eko	Antyperspirant 
-	Eko	deser	do	ciała	zupełnie	nietuczący

14. Do włosów ...............................................................34 
-	Eko	Maska	z	awokado	i	miodem

15. Dla dzieci ...................................................................35 
-	Eko	Puszek	–	hipoalergiczne	puszyste	masło

Autorskie receptury   

Ekologiczne składniki

Tego pragnie skóra! Sklep	online:	www.marual.pl

─		2		─ ─		3		─



1.		KURACJA 
NA NACZYNKA

Krem SPIDERMANKA	 –	 został	 stworzony	
na	bazie	oleju	ryżowego,	oleju	z	zielonej	her-
baty	 i	 ekstraktu	 z	 kasztanowca.	Wzbogaco-
ny	arniką,	miłorzębem	i	oczarem,	które	mają	
działanie ściągające i łagodzące reaktyw-
ność naczyń. 
W	skład	kremu	wchodzi	również	kwas	hialuro-
nowy	oraz	kolagen	z	elastyną,	który	przywraca	
świeżość	i	gładkość	skórze.	Olej	z	maku	polne-
go	zapobiega	 tworzeniu	 się	 zaskórników	oraz	
wzmacnia	kruche	naczynia	krwionośne.	Krem	
doskonale regeneruje naczynka!

Skład: olej ryżowy, olej z zielonej herbaty, z maku, eks-
trakt z kasztanowca, arniki, oczaru i miłorzębu, kwas 
hialuronowy, glukonolakton, kolagen z elastyną, emul-
gator roślinny, ekokonserwant Leucidal, woda. 

Pojemność: 50	ml	
Cena:	129	zł

Serum SPIDERMANKA	 –	 serum	 wykazuje	
działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapal-
ne, wzmacnia naczynka krwionośne.	 Rusz-
czyk	 zawiera	 wysokie	 stężenie	 rutyny	 i	 he-
sperydyny,	 a	 także	 ruskogeniny	 (substancja	
stymulująca	krążenie	krwi).	Nawłoć	zmniejsza	
i	oczyszcza	pory.	Rozjaśnia	cerę.	Posiada	wła-
ściwości	ściągające.	Cytryna	to	bogate	źródło	
hesperydyny	 i	 naringiny	 (substancje	 o	 dzia-
łaniu	 przeciwobrzękowym),	 z	 kolei	 głównym	
składnikiem	nawłoci	jest	rutyna,	która	reduku-
je obrzęki i kruchość naczyń.

Skład: olej z zielonej herbaty, olej z pietruszki, ekstrakt 
z ruszczyku, cytryny i nawłoci, rutyna, gliceryna ro-
ślinna, kwas hialuronowy, niacynamid Wit B3., eko-
koncerwant Leukocidal, olejki ete ryczne, woda. 

Pojemność:	30	ml
Cena:	115	zł

PORADA!	Cera	naczynkowa	jest	najczęściej	cienka	i	wrażliwa,	dlatego	wymaga	specjalnego	trakto-
wania.	Do	demakijażu	używaj	wody	przegotowanej	lub	mineralnej	–	powinna	być	letnia,	bo	zimna	
lub	gorąca	źle	wpływa	na	naczynka.	Potem	delikatnie	osusz	skórę,	nie	pocierając	jej.	Co	10–14	dni	
użyj	peelingu,	ale	wyłącznie	enzymatycznego	(np.	Marual	-	NIEZŁY	ANANAS),	bo	ziarnisty	jest	zbyt	
agresywny	dla	cery.	Złuszczając	martwy	naskórek,	pobudzasz	komórki	do	odnowy.	Dzięki	temu	skóra	
staje	się	grubsza	i	bardziej	odporna	na	działanie	czynników	zewnętrznych,	a	jednocześnie	naczynka	
są	mniej	widoczne.

Ekstrakt z kasztanowca działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, wzmacnia 
i uszczelnia naczynia krwionośne oraz przywraca im elastyczność!

Sklep	online:	www.marual.pl
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2.		KURACJA 
DLA CERY SUCHEJ

Krem ŚLIMAK W SPA	–	został	stworzony	na	
bazie	 oleju	 ryżowego,	 kwasu	 hialuronowego,	
wygładzającego	 jedwabiu	 oraz	 śluzu	 ślimaka.	
Zawiera	również	drogocenny,	ujędrniający	ko-
enzym	Q10	połączony	z	witaminą	E,	które	są	
najsilniejszymi	lipofilowymi	przeciwutleniacza-
mi,	 hamującymi	 procesy	 fotostarzenia.	 Krem 
doskonale wygładza i nawilża skórę.

Skład: olej ryżowy, filtrat ze śluzu ślimaka, betaina, 
jedwab hydrolizowany, kwas hialuronowy, koenzym 
q10, bisabolol, sorbitol, emulgator roślinny, aromaty 
naturalne, ekokonserwant Leucidal, woda. 
 
Pojemność:	50	ml
Cena:	129	zł

Kwas HIALURONOWY	–	połączenie	kwasu	
hialuronowego	z	kolagenem	natywnym	oraz	
witaminą	 E	 tworzy	 preparat	 doskonale	 po-
prawiający nawilżenie oraz ujędrnienie skó-
ry. Spowalnia proces starzenia się i wygładza 
zmarszczki.	Należy	go	stosować	pod	ulubio-
ny	krem.

Skład: Potrójny kwas hialuronowy 3 % (małocząsteczkowe: 
SLMW i LMW oraz HMW), kolagen natywny, witamina E. 
 

Pojemność:	30	ml
Cena:	79	zł

PORADA!	Określenie	„sucha	skóra”	używane	jest	w	odniesieniu	do	skóry,	która	wytwarza	mniej	se-
bum,	niż	jej	potrzeba,	dlatego	jest	ściągnięta	i	napina	się.	Rodzaj	skóry	jest	uwarunkowany	genetycz-
nie	nie	oznacza	to	jednak,	że	jeśli	kobieta	ma	suchą	skórę,	to	musi	być	ona	brzydka,	zaczerwieniona,	
cienka	czy	mało	elastyczna.	Właściwa	pielęgnacja	może	sprawić,	 że	będzie	ona	wyglądać	 świeżo	
i	młodo.	Oprócz	zabiegów	kosmetycznych,	należy	zadbać	o	przyjmowanie	minimum	2	litrów	płynów	
dziennie.	Ten	typ	cery	wymaga	stosowania	kosmetyków	nawilżających	i	natłuszczających.	Kosmetyki	
do	demakijażu	nie	mogą	zawierać	alkoholu,	który	dodatkowo	ją	wysuszy	i	podrażni.	Raz	w	tygodniu	
warto	złuszczyć	skórę	przy	pomocy	peelingu	enzymatycznego,	(np.	Marual	-	NIEZŁY	ANANAS)	a	po-
tem	nałożyć	maseczkę	nawilżającą	albo	odżywczą.	Nie	zapominajcie	o	okolicach	oczu.	W	pielęgnacji	
pomoże		Wam	w	tym	krem	OWOCE	MORZA	lub	OLEJEK	SAUDYJSKI	EKO	LIFTING.

Filtrat to najlżejsza i najbogatsza forma śluzu ślimaka. Jest wyjątkowy, ponieważ pomaga walczyć 
ze zmarszczkami, a jednocześnie mocno odżywia oraz przyspiesza odnowę skóry!

Sklep	online:	www.marual.pl
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3.		KURACJA 
LIFTINGUJĄCA

KREM EKO BOTOX –	wzbogacony	di-pepty-
dami	 (pseudobotox).	 Ich	 działanie	 polega	 na	
rozkurczaniu	 mięśni,	 które	 w	 stanie	 napięcia	
tworzą	 zmarszczkę.	 Peptydy	 pomagają	 roz-
luźniać	mięśnie	 i	powodują,	że	skóra	wygląda	
na	wygładzoną	 i	 zrelaksowaną.	Dodatek	 spe-
cjalnie	skomponowanych	naturalnych	olejków	
eterycznych	sprawia,	że	krem	cudownie	pach-
nie.	Krem jest wspaniale liftingujący!

Skład: olej ryżowy, olej arganowy, z maku masło Mango, 
D-Pantthenol (B5), di-peptyd pseudobotox, gliceryna roślin-
na, ekstrakt z mango, zielonej herbaty, bioferment z bambu-
sa, ekokonserwant Leucidal, woda. 
 
Pojemność:	50	ml
Cena:	119	zł

OLEJEK SAUDYJSKI EKO LIFTING na dzień 
i na noc –	w	 krajach	 arabskich	 jego	 działanie	
znane	jest	już	od	wieków.	Jest	to	unikalne	po-
łączenie	7	naturalnych	olejów,	które	pomagają 
w odbudowie skóry, jej ujędrnieniu oraz uela-
stycznieniu.	 Olejek	 do	 twarzy	 polecany	 jest	
kobietom	w	 każdym	wieku	 -	 potrafi	w	bardzo	
szybkim	tempie	zapewnić	zachwycające	efekty.	
Idealnie	sprawdza	się	jako	wygładzacz	pod	oczy.
Dodatkowymi	atutami	olejku	(biorące	się	z	wy-
ciagu	oleistego	ze	skórek	grejfruta)	są	właściwo-

ści	przeciwbakteryjne,	przeciwwirusowe,	prze-
ciwgrzybicze	i	przeciwbólowe.
Olejek	nie	zapycha,	lekko	rozjaśnia	cerę,	popra-
wia	jej	elastyczność	i	jędrność.

Skład: olej jojoba, olej ze słodkich migdałów, olej z ka-
melli olejodajnej, olej z pestek winogron, olej ze skórki 
grejpfruta, skwalan.
 
Pojemność:	30	ml
Cena:	129	zł

Pseudobotoks 
stanowi bezpieczną, 
skuteczną i bezbolesną 
alternatywę dla 
zastrzyków Botoxu!

Ten olejek, swoim 
zapachem, przeniesie 
Cię do Krainy 1001 nocy...

Sklep	online:	www.marual.pl
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Krem pod oczy OWOCE MORZA – krem 
z	 kawiorem	 i	 algami	 przeznaczony	 do	 pielę-
gnacji	okolic	oczu.	Wykonany	na	bazie	masła	
awokado	 ma silne właściwości liftingujące 
i napinające.	Dodatek	biofermentu	z	alg	dzia-
ła	 odmładzająco.	 Składniki	 kremu	 również	
doskonale	 poprawiają	 mikrokrążenie	 skóry	
w	okolicy	oczu.	

Skład: olej ryżowy, masło awokado, skwalan, ekstrakt 
z kawioru, bioferment z alg, kolagen morski, ekokonser-
want Leucidal, woda.
 
Pojemność:	30	ml
Cena:	99	zł

PORADA!	Starzenie	się	skóry	jest	naturalnym	procesem	zachodzącym	w	jej	komórkach	od	dwudzie-
stego	roku	życia.	Z	czasem	zanika	jej	naturalna	ochrona,	a	siateczka	kolagenowo-elastynowa	traci	
swoją	elastyczność.	Powoduje	to	wrażenie	utraty	 jędrności.	Z	czasem	pojawiają	się	 linie	 i	bruzdy.	
Cera	traci	zdrowy	koloryt	i	pojawiają	się	na	niej	przebarwienia.	Linie	w	okolicach	mimicznych	dosko-
nale	zredukują	kremy	rozprężające,	a	zmarszczki	statyczne	(te	najzwyklejsze)	zredukujesz	pielęgnacją	
przeciwzmarszczkową	 (np.	Marual	 -	 krem	EKO	BOTOX	 lub	OLEJEK	SAUDYJSKI).	Wzmacnia	ona	
strukturę	kolagenowo-elastynową	i	dzięki	niej	uzyskasz	wrażenie	odmłodzenia	skóry	twarzy.

PORADA!	Krem	dotleniający	jest	odpowiedni	do	każdego	rodzaju	cery.	Ma	kilka	cennych	właściwości:	
likwiduje	oznaki	starzenia	cery,	doprowadza	do	wygładzenia	zmarszczek,	zmienia	koloryt	skóry.	Każda	
z	Pań	po	35.	roku	życia	może	stosować	ten	krem	bez	najmniejszych	obaw	o	to,	że	okaże	się	szkodliwy	dla	
cery,	a	Panowie	również	coraz	częściej	sięgają	po	ten	kosmetyk.

4.		KURACJA 
DOTLENIAJĄCA

KREM O3 OZONOWA FUZJA –	krem	o	silnych	
właściwościach	dotleniających	skórę.	Wykona-
ny	na	 bazie	 ozonowanej	 oliwy	 z	 oliwek,	 która	
uwalnia	 aktywny	 Ozon.	 Jego	 dobroczynny	
wpływ	 jest	 dodatkowo	wzmacniany	przez	 po-
wszechnie	 znane	 pielęgnujące	 i	 rewitalizują-
ce	 działanie	 samej	 oliwy.	Wzbogacenie	 kremu	
o	 kolagen	 natywny,	 koenzym	 Q10,	 tripeptyd	
(Pal-RFK)	oraz	kwas	hialuronowy	powoduje,	że	
krem	 również	 wykazuje	 silne działanie prze-
ciwstarzeniowe nawilżając oraz pobudzając 
produkcję Waszego wlasnego kolagenu. Krem 
dotlenia	każdą	komórkę	skóry.

Skład: oliwa z oliwek ozonowana, olej macadamia, witamina 
E, koenzym Q10, kolagen natywny, tripeptyd (Pal-RFK), kwas 
hialuronowy, emulgator roślinny GSC, ekokonsewant, woda. 
 
Pojemność:	50	ml
Cena:	129	zł

Kawior to nie tylko ekskluzywna przekąska.
Zawiera całą masę składników  
cennych dla naszej urody!

Kocha na, nie bój się deszczu, 
skóra jest wodoodporna!

Sklep	online:	www.marual.pl
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PORADA!	Przebarwienia,	czyli	ciemniejsze	plamy	na	skórze	powstają,	gdy	nieprawidłowo	działają	mela-
nocyty,	komórki	wytwarzające	melaninę	-	barwnik	skóry.	Czasem	jest	ich	w	niektórych	miejscach	za	dużo,	
czasem	są	zbyt	aktywne	i	produkują	za	wiele	barwnika.	Przebarwienia	pojawiają	się	zazwyczaj	w	miejscach	
wystawionych	najczęściej	na	słońce.	Przebarwienia	nasilają	się	także	z	wiekiem.	Ciemne	plamy	na	skórze	ma	
35	procent	kobiet	po	trzydziestce	i	aż	90	procent	po	50	roku	życia.	W	likwidowaniu	przebarwień,	zależnie	
od	ich	charakteru	i	głębokości	występowania	powinno	się	stosować	kremy	rozjaśniające	zawierające	kwasy	
i	witaminę	C,	hydrochinon	(np.	krem	JAŚNIE	PANI	i	serum	JAŚNIE	PANI	NA	noc)	-	substancje	te	rozjaśniają	
istniejące	przebarwienia,	hamują	działanie	melanocytów	i	wytwarzanie	melaniny.

5.		KURACJA 
WYBIELAJĄCA

KREM JAŚNIE PANI	 –	 krem	 o	 działaniu	wy-
bielającym	 z	 dużą	 zawartością	 witaminy	 C.	
Rozjaśnia przebarwienia, odmładza i koi skó-
rę.	Wykonany	na	bazie	oleju	z	pietruszki	 i	ole-
ju	Pracaxi,	które	poprawiają	koloryt	skóry	oraz	
stymulują	 odnowę	 komórkową.	 Wzbogacenie	
kremu	 o	 kwas	 hialuronowy,	 witaminę	 E	 oraz	
glukonolakton	 (naturalny	 antyoksydant,	 posia-
dający	 silne	 właściwości	 nawilżające,	 a	 także	
przyspieszające	 regenerację	 komórek,	 ujędrnia	
i	oczyszcza	skórę)	sprawia,	że	po	zastosowaniu	
skóra	jest	wypoczęta	i	oczyszczona	i	odmłodzo-
na.	Krem	doskonale	rozjaśnia	i	odmładza	skórę.

Skład: olej z nasion pietruszki, olej Pracaxi, niacynamid, olejo-
wa witamina C, glukonolakton, glutation, kwas hialuronowy, 
hydrochinon, witamina E, ekokonserwant Leucidal, woda. 
 
Pojemność:	50	ml Cena:	129	zł

SERUM JAŚNIE PANI Z VIT.C –	Wybielające	
serum	olejowe	z	witaminą	C	oraz	kwasem	alfa-
-liponowym	to	idealne,	wysoko	skoncentrowa-
ne	serum	na	noc,	pozwalające	osiągnąć	efekt,	
rozjaśnionej,	 wygładzonej	 i	 odżywionej	 skóry.	
Bogactwo	 składników	 wpływa na wygładze-
nie delikatnych zmarszczek oraz zapobiega 
powstawaniu nowych.	Doskonały	preparat	do	
odbudowy	cery	narażonej	na	działanie	promieni	
słonecznych,	wymagającej	intensywnej	regene-
racji	 oraz	 prawidłowej	 ochrony,	 z	 przebarwie-
niami,	plamami	i	nierównym	kolorytem.

Skład: olej lniany, olej arganowy, olej śliwkowy, kwas alfa-
-liponowy, olejowa Wit. C, hydrolat melisowy, glikol roślin-
ny, gliceryna roślinna, kwas hialuronowy, niacynamid Wit. 
B3, ekokonserwant Leucidal, olejki eteryczne. 
 
Pojemność:	30	ml Cena:	115	zł

Forma olejowa witaminy C jest 
stabilna, poprawia koloryt 
skóry, działa antyoksydacyjnie, 
chroni DNA komórek, pobudza 
produkcję kolagenu i  elastyny!

Sklep	online:	www.marual.pl
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6.		KURACJA 
DLA CERY PROBLEMATYCZNEJ

KREM NO PROBLEM! –	krem	przeznaczony	do	
cery	trądzikowej	i	problematycznej	wykonany	na	
bazie	oleju	bawełnianego,	konopnego	 i	 tamanu	
znanego	 z	 właściwości	 antybakteryjnych,	 toni-
zujących	 oraz	 łagodzących.	 Ekstrakt	 z	 lukrecji	
działa	 przeciwutleniająco,	 bakteriostatycznie,	
przeciwzapalnie	oraz	chroni	przed	promieniowa-
niem	UV.	Dodatkowe	wzbogacenie	 ekstraktem	
z	 nagietka	 oraz	 fiołka	 trójbarwnego	 powoduje,	
że	 krem	 jest	 idealnym	 panaceum	 na	 problemy	
skórne.	Już	żaden	pryszcz	Ci	nie	straszny!

Skład: olej bawełniany, laurowy, konopny, tamanu, 
z nasion truskawki, ekstrakt z lukrecji, nagietka, fiołka 
trójbarwnego, bisabolol, emulgator roślinny, ekokonser-
want Leucidal, woda. 
 
Pojemność:	50	ml
Cena:	129	zł

SERUM NO PROBLEM! Z  KWASAMI – 
oczyszcza,	 tonizuje,	 wygładza	 i	 rozświetla	
cerę.	Kwas	azelainowy	działa bakteriobójczo 
i przeciwzaskórnikowo.	Serum	może	być	też	
używane	przy	 trądziku	 różowatym	-	prowa-
dzi	do	 redukcji	 liczby	grudek	 i	 krostek,	przy	
jednoczesnym	 zmniejszeniu	 rumienia	 skóry.	
Kwas	 laktobionowy	 wspomaga	 produkcję	
kolagenu	 i	 elastyny,	 wzmacnia	 mechanizmy	
naprawcze	skóry.

Skład: hydrolat rozmarynowy, ekstrakt z rozmarynu, kwas 
azelainowy, kwas laktobionowy, glukonolakton, gliceryna 
roślinna, glikol roślinny, ekokonserwant Leukocidal, olejek 
eteryczny, woda. 
 

Pojemność:	30	ml
Cena:	115	zł

PORADA!	Dzięki	regularnemu	złuszczaniu	jesteś	w	stanie	pozbyć	się	zalegającego	na	skórze	nadmia-
ru	obumarłych	komórek.	Peeling	powinnaś	wykonywać	przynajmniej	dwa	razy	w	tygodniu.	Możesz	
do	tego	użyć	na	przykład	Marual	EKO	PESTKA	lub	Niezłego	Ananasa,	czyli	peelingu	enzymatyczne-
go,	idealnego	dla	bardziej	wrażliwej	skóry.	Unikaj	kosmetyków,	które	mogą	zatkać	pory.	Ciężkie,	moc-
no	kryjące	podkłady	zmień	na	lekkie	kremy	BB	(np.	Marual	(B)ądź	(B)oska).	Omijaj	szerokim	łukiem	
kremy	zawierające	w	składzie	parafinę	oraz	oleje	mineralne.

Olej konopny pomaga złagodzić 
problemy skórne takie jak: egzema, 
sucha skóra, łuszczyca

Sklep	online:	www.marual.pl
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PORADA!	Opalanie	 się	 przyspiesza	 starzenie.	 Promienie	UVB	powodują	 rumień	 (oparzenie),	 a	 także	
ubytki	kwasu	hialuronowego	w	skórze.	Natomiast	promienie	UVA	docierają	do	skóry	właściwej	 i	 tam	
niszczą	włókna	kolagenu	i	elastyny,	co	skutkuje	spadkiem	jędrności	skóry	i	zmarszczkami.	Promienie	te	
odpowiedzialne	są	za	zmasowany	atak	wolnych	rodników	na	skórę,	a	w	konsekwencji	uszkodzenia	DNA.	
Pod	ich	wpływem	skóra	staje	się	szorstka	i	rogowacieje.	Coraz	modniejsze	staje	się	używanie	kremów	
zmieniających	koloryt	skóry.
Kremu	BB	B(ądź)	B(oska)	można	używać	w	zastępstwie	samoopalaczy	i	świetnie	radzi	sobie	z	tym	za-
daniem.	Kremy	opalizujące	 (np.	mus	do	 twarzy	z	Micą)	pozostawiają	 skórę	błyszczącą	 i	 rozświetloną.	
Podobnie	jak	eliksir	opalający	B(ądź)	B(oska),	ze	względu	na	swoją	konsystencję	bardzo	dobrze	stapia	się	
ze	skórą.	Nie	powoduje	smug	i	daje	piękny	efekt	brązujący.

7.		KURACJA 
ZMIENIAJĄCA ODCIEŃ SKÓRY

KREM B(ĄDŹ) B(OSKA), czyli BB w nowym 
wydaniu –	przyciemniający	3	w	1	–	przyciemnia,	
regeneruje	 i	 nawilża.	Wykonany	 na	 bazie	 oleju	
ryżowego	 i	oleju	 jojoba,	 znanego	z	ultra-nawil-
żających	właściwości.	Dodatek	olejku	z	marchwi	
oraz	 sproszkowanych	minerałów	mica	 sprawia,	
że	skóra jest przyciemniona a koloryt idealnie 
wyrównany.	 Krem	 został	 wzbogacony	 jedwa-
biem	hydrolizowanym,	betainą	oraz	kwasem	hia-
luronowym.	Odcień	 kremu	 jest	 odpowiedni	 do	
każdego	rodzaju	karnacji.	Nie	jest	kryjący.

Skład: olej ryżowy, olej jojoba, olejek z marchwi, olej koko-
sowy, frakcjonowany, jedwab hydrolizowany, betaina, kwas 
hialuronowy, mica, ekokonserwant Leucidal, woda. 
 
Pojemność:	50	ml Cena:	129	zł

ELIKSIR OPALAJĄCY B(ĄDŹ B(OSKA) –	z	wy-
ciągiem	z	orzecha	zapewnia	efekt	zdrowej	opa-
lenizny,	 nawilża	 i	 regeneruje.	 Za	 sprawą	 eko-
logicznego	 ekstraktu	 z	 liści	 orzecha	włoskiego	
i	oleju	z	orzecha	włoskiego	skóra nabiera pięk-
nego oliwkowego jednolitego odcienia bez 
smug i nienaturalnych odcieni. 
Nałóż	kilka	kropli	serum	na	oczyszczoną	twarz,	
dokładnie	rozsmaruj	i	poczekaj	aż	się	wchłonie.	
Dokładnie	umyj	dłonie.

Skład: ekstrakt z liści orzecja włoskiego, erytruloza, olej 
z orzecha włoskiego, alantoina, kwas hialuronowy, ekokon-
serwant Leucidal, olejek eteryczny. 
 
Pojemność:	30	ml
Cena:	115	zł

Za działanie brązujące ekstraktu ze świeżych liści 
orzecha włoskiego odpowiada juglon!

Sklep	online:	www.marual.pl
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MUS DO TWARZY Z BŁYSZCZĄCYMI  
MINERAŁAMI –	jest	delikatny	w	konsystencji,	
cudownie	 pachnie,	 został	wykonany	na	bazie	
masła	waniliowego,	masła	 kokosowego	 z	 do-
datkiem	 ekstraktów	 naturalnych	 owocowych	
oraz	 połyskujących	 sproszkowanych	 minera-
łów.	Mus	ma właściwości rozświetlające, wy-
gładzające, nawilżające.

Skład: woda, masło waniliowe, masło kokosowe, glice-
ryna roślinna, alantoina, aromaty i ekstrakty owocowe 
naturalne, wit. E, ekokonserwant, mica.
 
Pojemność:	50	ml
Cena:	69	zł

KREM POD OCZY NIEOC(I)ENIONY  
Z KOREKTOREM –	został	wykonany	na	bazie	
masła	kakao	i	oleju	arganowego.	Sproszkowa-
ne	 minerały	 naturalne	 pełnią	 rolę	 korektora.	
Kryje cienie i zasinienia pod oczami równo-
cześnie pielęgnując delikatną skórę wokół 
oczu.	Wzbogacony	kolagenem	z	elastyną	rów-
nież	napina	i	nawilża.	Idealnie	kryje,	lecz	także	
rozświetla	skórę	wokół	oczu.

Skład: masło kakaowe, olej arganowy, macerat z arni-
ki, kolagen z elastyną, mica, mikronizowany dwutlenek 
tytanu, emulgator roślinny, ekokonserwant Leucidal, 
woda.
 
Pojemność:	30	ml
Cena:	99	zł

 Two je oczy czy nią 
Cię piękną...

Nazwa “mica” pochodzi łac. mica = ziarno lub  
micare = błyszczeć. To naturalnie lśniące minerały!

─		18		─ ─		19		─



8.		SERIA 
Z FEROMONAMI

KREM FEROM(ONA) – DLA NIEJ
KREM FEROM(ON) – DLA NIEGO
–	krem	z		feromonami	wykonany	na	bazie	ole-
ju	z	orzechów	brazylijskich	oraz	oleju	 ryżowe-
go.	Zastosowana	formuła	z	feromonami	–	Love	
Formuła	Marual	–	gwarantuje	szybki	sposób	na	
podniesienie	 Twojej	 atrakcyjności	 u	 płci	 prze-
ciwnej.	Pobudza zmysły, wabi i dodaje pew-
ności siebie!	Krem	został	wzbogacony	kolage-
nem	 natywnym	 oraz	 kwasem	 hialuronowym,	
które	mają	działanie	przeciwstarzeniowe	a	tak-
że	nawilżające.	Od	teraz	żaden	mężczyzna	nie	
oprze	się	Twojemu	urokowi!

Skład: olej z orzechów brazylijskich, olej ryżowy, miód 
w proszku, jebwab hydrolizowany, feromony – love formuła 
Marual, kolagen natywny, kwas hialuronowy, emulgator ro-
ślinny, ekokonserwant Leucidal, woda. 

 
Pojemność:	50	ml

Cena:	129	zł
PORADA!	Co	to	są	feromony?	Feromony	to	związki,	którymi	nieświadomie	komunikujesz	się	z	innymi.	
Zapach	Twojego	ciała	informuje	innych	o	Twoim	nastawieniu,	Twoich	emocjach,	ekscytacjach	i	lękach,	
a	także	ma	olbrzymi	wpływ	na	to,	jak	odbierają	Cię	inni.	Twoja	skóra	emituje	substancje,	które	odzwier-
ciedlają	to,	co	aktualnie	przeżywasz	w	środku.	Ostatnie	badania	naukowe	dowodzą,	że	to,	jakie	emocje	
odczuwasz	-	wpływa	na	to	jak	pachniesz.	A	to	jak	pachniesz	-	wpływa	na	innych.	Feromony	zmieniają	
sposób	odbioru	Twojej	osoby.	Po	użyciu	feromonów,	ludzie	wokół	Ciebie	stają	się	bardziej	bezpośredni,	
otwarci,	gotowi	na	rzeczy,	których	często	nie	byliby	w	stanie	zrobić	bez	obecności	feromonów.	Feromony	
zmieniają	punkt	widzenia	ludzi	Cię	otaczających,	którzy	stają	się	bardziej	przychylni	i	skorzy	do	rozmowy,	
a	czasami	nawet	flirtu.	Gdy	stosujesz	feromony,	ludzie	dążą	do	spotkania	z	Tobą,	nawiązania	bliższego	
kontaktu,	nie	wiedząc	właściwie	dlaczego.

Us ta po win ny słów nie marnować.
Mniej mówić, a więcej całować. 

Na tural nym fe romo nem służącym  
do komuni kac ji ko biety z mężczyzną 
Jest sek sa pil...

Sklep	online:	www.marual.pl
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9.		KURACJA 
DLA PANÓW

KREM EKO BOTOX LIFTINGUJĄCY –	wzbo-
gacony	peptydami	(pseudobotox).	Ich	działanie	
polega	 na	 rozkurczaniu	mięśni,	 które	w	 stanie	
napięcia	tworzą	zmarszczkę.	Peptydy	pomagają	
rozluźniać	mięśnie	i	powodują,	że	skóra	wygląda	
na	 wygładzoną	 i	 zrelaksowaną.	 Dodatek	 spe-
cjalnie	 skomponowanych	 naturalnych	 olejków	
eterycznych	 sprawia,	 że	 cudownie	 pachnie.	
Krem jest wspaniale liftingujący!

Skład: olej ryżowy, olej arganowy, masło Mango, 
D-Pantthenol (B5), di-peptyd pseudobotox, gliceryna 
roślinna, ekstrakt z mango, zielonej herbaty, bioferment 
z bambusa, ekokonserwant Leucidal, woda. 
 
Pojemność:	50	ml
Cena:	119	zł

EKO PESTKA – DERMABRAZJA OCZYSZ-
CZAJĄCA TWARZ –	to	emulsja	do	oczyszcza-
nia	 twarzy.	 Zawiera	 mielone	 pestki	 owoców	
i	 korund.	 Stosowanie	 dermabrazji	 wspaniale 
rozjaśnia przebarwienia, zmniejsza rozsze-
rzone pory, poprawia mikro-krążenie.	Należy	
jej	 ostrożnie	 używać	wykonując	 delikatny	 2-3	
minutowy	masaż	zakończony	spłukaniem	letnią	
wodą.	Cudowny	produkt	-	myje,	oczyszcza,	ma-
suje	i	peelinguje.	Możesz	używać	jej	codziennie.

Skład: olej ryżowy, mielone pestki owoców sezono-
wych (morela, czarna porzeczka, łupinki orzechów, na-
siona bzu czarnego, mielony bursztyn, korund), ekode-
tergent roślinny (glikozyd decylowy), kwas hialuronowy, 
ekokonserwant Leucidal, woda.
 
Pojemność:	200	ml Cena:	69	zł

EKO DRWAL – OLEJEK DO WŁOSÓW 
I BRODY –	wykonany	na	bazie	olejów	argano-
wego,	 lnianego	 i	 jojoba,	 które	 silnie	wygładzają 
i odżywiają włosy. Dodatek	witaminy	E	sprawia,	
że	włosy	są	idealnie	nabłyszczone.	Regularne	uży-
wanie	olejku	zapobiega	rozdwajaniu	końcówek.
Rano,	po	umyciu	brody,	osusz	ją	delikatnie	ręcz-
nikiem	i	daj	jej	kilka	minut	na	to,	aby	nieco	wy-
schła.	Dopiero	wtedy	aplikuj	olejek.	

Nałóż	 kilka	 kropli	 olejku	na	brodę,	 zapewniając	
jej	 odpowiednie	odżywienie	 i	 nawilżenie.	Dzię-
ki	 temu	 broda	 staje	 się	 miękka,	 jest	 łatwiejsza	
w	układaniu	i	zdecydowanie	lepiej	się	prezentuje.

Skład: olej arganowy, olej lniany, olej jojoba, witamina 
E, ekokonserwant Leucidal. 
 
Pojemność:	50	ml Cena:	89	zł

Nie możesz winić lustra za to, 
że odbicie ci się nie podoba. 
Zacznij dbać o siebie chłopaku!

Sklep	online:	www.marual.pl
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10.		KURACJA 
SEZONOWA

Krem JESIENNY SYCĄCY	 –	 bazą	 kremu	 jest	
olej	 z	 rokitnika	 (czysty,	 nierafinowany,	 tło-
czony	 na	 zimno)	 tłoczony	 z	 pulpy	 owocowej	
(miąższu	z	nasionami)	jest	najbogatszym	natu-
ralnym	źródłem	witaminy	A.	Ekologiczny	eks-
trakt	z	 jabłka	z	 jabłoni	zwyczajnej	 jest	bogaty	
w	witaminy	z	grupy	B,	witaminę	C,	kwasy	AHA,	
fitoproteiny,	flawonoidy,	fenole,	działa	ochron-
nie	na	 komórki	 skóry,	 przeciwutleniająco,	po-
budza	odnowę	naskórka.	Krem ma właściwo-
ści uelastyczniające, regenerujące, ochronne.

Skład: olej rokitnikowy, skwalan, olej z pestek moreli, 
ekstrakt z jabłka, witamina E, jedwab hydrolizowany, 
kolagen.

Pojemność: 50	ml
Cena:	119	zł

BLUE TANSY - ekskluzywny ekstrakt antyoksy-
dacyjny	–	Ta	tajemniczo	brzmiąca	nazwa	to	an-
gielskie	określenie	dla	wrotyczu	marokańskiego,	
określanego	również	niebieskim	rumiankiem.	
Blue	 Tansy	 jest świetnym antyoksydantem, 
działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie 
i tonizująco. Ta	rzadka	roślina	pochodząca	z	Ma-
roka	 jest	 powszechnie	 znana	 z	 zastosowania	
w	luksusowych	kosmetykach	najwyższej	klasy.	

Skład: skwalan, olej z nasion granatów, olej jojoba, eks-
trakt z niebieskiego wrotycza, ekstrakt z niebieskiego ru-
mianku, olejki eteryczne, emulgator roślinny, ekokonser-
want Leucidal, woda

Pojemność: 30	ml
Cena:	129	zł

Najcenniejszy	w	kwiecie	jest	niebieski	olejek,	
który	nazwę	zawdzięcza	azulenom	-	natural-
nym	komponentom	chemicznym,	odpowiada-
jącym	za	jego	niebieską	barwę.	Najwięcej	jest	
w	nim	chamazulenu,	który	posiada	właściwo-
ści	 łagodzące	 i	 przeciwzapalne.	 Blue	 Tansy	
jest	 świetnym	 antyoksydantem,	 działa	 prze-
ciwzapalnie,	 przeciwgrzybicznie	 i	 tonizująco.	
Powinny	 się	 go	 jednak	 wystrzegać	 kobiety	
w	ciąży,	ponieważ	może	zadziałać	poronnie.

Olej z rokitnika nie jest poddawany 
procesowi rafinacji dzięki czemu zachowuje  

wszystkie cenne właściwości!

Niebieski rumianek 
rośnie tylko w Maroko. 
To pierwszy krem z tym 
składnikiem w Polsce!

Sklep	online:	www.marual.pl
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SUBLIMACJA – ekskluzywny ekstrakt odna-
wiający	–	Ten	ekstrakt	kremowy	skupia	w	sobie	
całą	moc	wanilii.	Natura	w	zenicie	swojej	mocy	
regeneruje,	chroni	i	przywraca	skórze	dobrą	kon-
dycję.	Dzięki	niej	skóra	staje	się	wyraźnie	gładsza,	
mocniejsza	i	bardziej	promienna	–	dzień	po	dniu.	
To	więcej	niż	krem	-	to	ekstrakt	kremowy.	To	cał-
kowity	ekoodpowiednik	bardzo	renomowanego	
kremu	Chanel,	który	kosztuje	680	$...

Skład: masło waniliowe, olej waniliowy, hydrolat wa-
niliowy, ekstrakt z wanilii płaskolistnej, emulgator ro-
ślinny GSC, woda.

Pojemność: 30	ml
Cena:	129	zł

Vanilla Planifolia pochodzi z Madagaskaru, a nasiona 
Vanilla Tahitensis z Polinezji Francuskiej!
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11.		OCZYSZCZANIE 
SKÓRY

EKO PESTKA – DERMABRAZJA OCZYSZ-
CZAJĄCA TWARZ –	to	emulsja	do	oczyszcza-
nia	 twarzy.	 Zawiera	 mielone	 pestki	 owoców	
i	 korund.	 Stosowanie	 dermabrazji	 wspaniale	
rozjaśnia	 przebarwienia,	 zmniejsza	 rozszerzo-
ne	 pory,	 poprawia	 mikro-krążenie.	 Należy	 go	
ostrożnie	używać	wykonując	delikatny	2-3	mi-
nutowy	 masaż	 zakończony	 spłukaniem	 letnią	
wodą.	 Cudowny produkt - myje, oczyszcza, 
masuje i peelinguje.

Skład: olej ryżowy, mielone pestki owoców sezonowych 
(morela, czarna porzeczka, łupinki orzechów, nasiona bzu 
czarnego, mielony bursztyn, korund), ekodetergent roślinny 
(glikozyd decylowy), kwas hialuronowy, ekokonserwant Leu-
cidal, woda. 
 
Pojemność:	200	ml
Cena:	69	zł

NIEZŁY ANANAS – PEELING ENZYMA-
TYCZNY –	 dzięki	 zawartości	 alg	 brunatnych	
i	czerwonych	oraz	wyciągów	z	ananasa	i	papai	
doskonale	usuwa martwy naskórek.	Skóra	zo-
staje	dokładnie	oczyszczona	i	zregenerowana.	
Z	 uwagi	 na	 swoje	 delikatne	 działanie	 idealnie	
nadaje	 się	 do	 skóry	 naczynkowej	 i	 wrażliwej.	
Peeling	można	stosować	na	całym	ciele	lub	twa-
rzy	 i	szyi,	omijając	okolice	oczu.	Doskonały	do	
skóry	naczynkowej.

Skład: algi brunatne, czerwone, wyciągi z papai i ananasa 
(enzymy owocowe), mączka ryżowa, kwas mikrohialuronowy, 
woda morska, ekokonserwant Leucidal. 
 
Pojemność:	30	ml
Cena:	89	zł

PORADA!	Peeling	enzymatyczny	ma	za	zadanie	złuszczać	skórę,	ale	działa	na	innej	zasadzie	niż	peelingi	
ziarniste.	Złuszcza	skórę	dzięki	zawartym	enzymom	owocowym	lub	ziołowym,	które	rozpuszczają	mar-
twe	komórki	naskórka	i	ułatwiają	ich	złuszczanie.	Peelingu	enzymatycznego	nie	wciera	się	w	skórę.	Nie	
posiada	ostrych	drobinek,	którymi	masuje	się	skórę.	Peeling	jest	w	formie	gęstego	mleczka,	którą	nakła-
dasz	na	skórę	i	po	10	do	15	minut	zmywasz	wodą.	Peeling	można	stosować	na	całym	ciele	lub	twarzy	
i	szyi,	unikając	okolic	oczu.

UWAGA! Dostępna wersja 
z aktywnym węglem bambusowym 
idealnym do oczyszczania skóry 

tłustej i trądzikowej!

Sklep	online:	www.marual.pl

─		28		─ ─		29		─



12.		KURACJA 
STÓP I DŁONI

REGENERATOR STÓP Z 30% MOCZNIKIEM 
–	zmiękczający	i	usuwający	rogowacenie	skóry	
zawierający	30%	mocznik,	 kwas	mlekowy,	 la-
nolinę	oraz	naturalne	masła	 karite	 i	 cupuacu.	
Antyseptyczny	i	antybakteryjny.	Efekty	wygła-
dzenia	skóry	stóp	można	zaobserwować	już	po	
pierwszym	użyciu.

Skład: masło karite, masło cupuacu, lanolina, mocznik, 
emulgator roślinny, kwas mlekowy, olejki eteryczne, ekokon-
serwant Leucidal, woda.

Pojemność:	50	ml
Cena:	50	zł	

REGENERATOR DŁONI Z VIT.C – krem rege-
nerujący, rozjaśniający skórę dłoni,	 nawet	 naj-
bardziej	 przesuszoną.	 Zawarty	 eko	 olej	 sojowy	
to	 źródło	 wielonienasyconych	 kwasów	 tłusz-
czowych	 odbudowujących	 naturalną	 barierę	
ochronną	skóry.	Kwas	linolowy	przywraca	skórze	
poziom	właściwego	nawilżenia.

Skład: masło karite, olej sojowy, olej cytrynowy, wita-
mina C, gliceryna roślinna, wosk pszczeli, wosk jojoba, 
emulgator roślinny, ekokonserwant Leucidal, woda. 
 
Pojemność:	50	ml
Cena:	50	zł

OLEJEK INTENSYWNIE REGENERUJĄCY 
PŁYTKĘ PAZNOKCIA –	Idealny	po	zdjęciu	hy-
brydy,	 idealny	 dla	 słabych	 i	 zniszczonych	 lub	
rozdwajających	 się	 paznokci.	 Działanie	 olejku	
oparte	 jest	 na	 odpowiednio	 dobranej	 dawce	
witaminy	A	 i	 E,	 oleju	makadamia,	 oleju	 arga-
nowego	i	skwalanu	-	posiadającego	właściwo-
ści wygładzające, nawilżające, zmiękczające, 
stabilizujące strukturę lipidów skórnych	oraz	
prowitaminę	B5.

Skład: Olej makadamia,  
olej arganowy, skwalan,  
witamina A i E.

Pojemność:	10	ml
Cena:	49	zł	

Ten koncentrat 
odmieni Twoje 

stopy!

Ten koncentrat 
pozbawi Cię problemu 

suchych dłoni!

Specjalna i sprawdzona receptura 
olejku sprawi, że Twoje paznokcie 
szybciej się zregenerują!

Sklep	online:	www.marual.pl
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13.		DO 
CIAŁA

EKO ANTYPERSPIRANT –	 mineralny	 anty-
perspirant	 z	 ałunem	 (glinowo-potasowym),	
ekstraktem	z	 aloesu	oraz	olejem	arganowym,	
posiadającym	właściwości	antyzapalne	i	chro-
niące	skórę.	Nie powoduje podrażnień ani nie 
zatyka porów skóry. Ałun	nie	przenika	przez	
ściany	 komórek	 w	 gruczołach,	 działa	 na	 po-
wierzchni	skóry.

Skład: sok z aloesu, ałun, kwas hialuronowy, olejek 
z drzewa herbacianego, olejek cytrynowy, olej argano-
wy, witamina E, ekokonserwant Leucidal. 
 
Pojemność:	50	ml
Cena:	39	zł

EKO DESER DO CIAŁA ZUPEŁNIE 
NIETUCZĄCY –	to	masła	do	ciała	o	dowol-
nych	 aromatach	 i	 w	 przeróżnych	 kolorach	
okraszone	 drobinkami	 24k	 złota	 kosme-
tycznego.	Takie	eko	masło	ma	kompleksowe	
działanie	na	skórę,	którą	odżywia i wygładza. 
Szybko	się	 topi	w	kontakcie	 ze	skórą,	łatwo	
się	rozprowadza	i	wchłania,	doskonale	nawil-
żając	i	uelastyczniając	skórę.

Skład: masło waniliowe, oleje w zależności od życzenia, 
gliceryna roślinna, aromaty i barwniki naturalne, mica, 
emulgator roślinny, ekokonserwant Laucidal, woda.
 
Pojemność:	250	ml
Cena:	69	zł

Złoto kosmetyczne tworzone 
jest w długotrwałym procesie 
sprasowania oczyszczonego złota 
do postaci płatków lub pyłku!

Sklep	online:	www.marual.pl
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14.		DO 
WŁOSÓW

15.		DLA 
DZIECI

EKO MASKA Z AWOKADO I MIODEM – 
maska	o	wspaniałej,	budyniowej	konsysten-
cji.	 Wspaniale regenerująca i odżywiająca 
włosy, dzięki	 zawartemu	 olejowi	 awokado,	
miodowi	 organicznemu,	 a	 także	 nawilżająca	
dzięki	kwasowi	hialuronowemu.
Zawarty	w	masce	olej	z	nasion	brokułu	to	na-
turalna	alternatywa	dla	silikonu,	doda	Twoim	
włosom	połysku	i	blasku.

Skład: olej awokado, olej brokułowy, kolagen morski, 
aloes, organiczny miód, witamina E, kwas hialuronowy, 
ekokonserwant, woda, olejki eteryczne. 

Pojemność:	200	ml
Cena:	65	zł	

EKO PUSZEK – HIPOALERGICZNE PUSZYSTE 
MASŁO –	do	smarowania	delikatnej,	dziecię-
cej	 skóry.	 Zawiera	 same	 drogocenne	 skład-
niki	 ekologiczne	 takie	 jak	wygładzające ma-
sło waniliowe,	olej	kokosowy	Eko	virgin	oraz	
ekstrakt	z	owocu	mango.	Wszystkie	dzieci	je	
kochają!	

Skład: masło waniliowe, olej kokosowy virgin Eko, eks-
trakt z mango, emulgator roślinny, woda, ekokonserwant, 
aromat naturalny. 

Pojemność:	200	ml
Cena:	65	zł	

Cenne właściwości miodu 
doceniała Kleopatra 

(któż nie słyszał o jej 
słynnych kąpielach  
w mleku z miodem?)

Puszyste masełko, 
zdrowe i bezpieczne  
dla skóry dzieci!

Sklep	online:	www.marual.pl Sklep	online:	www.marual.pl
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Eko	Laboratorium	Sp.	z	o.o.	to	manufaktura	naturalnych,	ekologicznych	kosmetyków.	
Wykorzystując	tradycyjne	metody	kosmetologii	naturalnej	oraz	najnowsze	odkrycia	w	zakresie	
biotechnologii	tworzymy	zaawansowane	i	unikalne	autorskie	receptury	bezpiecznych	dla	zdrowia	
kosmetyków.	Nasze	kosmetyki,	jako	nieliczne	na	rynku	nie	zawierają:	parafiny	i	olejów	mineralnych,	
parabenów,	siarczanów,	sztucznych	konserwantów	na	bazie	formaldehydów,	silikonów,	akrylatów	

i	polimerów,	stabilizatorów	i	kondycjonerów	chemicznych,	rozpuszczalników	i	alkoholi.

www.facebook.com/Marual.Eco
www.instagram.com/marual.eco/
sklep@marual.pl	|	+48	606	381	361

www.marual.pl


