
   
Martinelia 

2022

2А1196



2А3012

2А61037

Спреј за тело 
Мартинелиа

Балсам за 
усни  
  

Привезок 
за клучеви 
Еднорог  

2А1090



2А1097

2

Балсам за усни  

Балсам за усни- 
Колаче; 5.5гр.  
  

Балсам за усни 
Колачиња; 
-24  

Иг

2А1137

2А1094

Балсам за усни  

2А1091



2А1137

Сјај за усни - Еднорог  

2А1149

2А1148

Балсам за усни-
Диви и слатки 
животни  

Балсам за усни  
  



2А1149

Балсам за усни-Диви и слатки животни  

2А1196

Балсам за усни- Лебед  



2А1151

Сјај за усни Еднорог   

2А1171

  Балсам за усни



2А1161 2А1168

Балсам за усни Бушаво чудовиште  
 

 Ролон за тело со светки  



2А11972А1171

2А1195

Балсам за усни-застрашувачки лилјаци   Балсам за усни   

Балсам за усни-летачки срца   



2А21502А5484

Сјај за усни- Еднорог;4гр.-24   Балсам за усни-Лижавче   



2А1099 2А1099

Балсам за усни - Сладолед  Балсам за усни - Сладолед  



2А5514 2А5530

Балсам за усни-летачки еднорози  
 

Балсам за усни - Мече-24   



2А9028

Крема за раце 30МЛ. 

2А11907

Козметички Сет -Чет 21/1   

“Подарете им прекрасен подарок на вашите малечки дами, Сет за убавина за чанта   My Best 
Friend - неверојатен ранец детска чанта за убавина која вклучува: 
    1 палета со сјај за усни со 3 разлицни сјаја и 1 четка, 
    2 балсам за усни, 
    2 лакови растворливи во вода во розова и виолетова боја, 
    1 сепаратор за прсти 
    2 машни за коса и налепници за нокти во различен дизајн. 
Дерматолошки тестирано. 
Димензии на производот: 25 x 29 x 6cm”



2А11250

2А11906

2А11251

Б

Лак за нокти 4МЛ. + Стикери  



2А11910

2А11909

2А11909

Сет: 3*Лак за нокти + 
Стикери  

Сет: 3*Лак за нокти + Стикери  

Сет.2*Сјај за усни+ 2*Лак за нокти   

 
Сет Супер девојче: 3*Лак за нокти + Стикери  

Неверојатен комплет за нега на нокти кој содржи 3 лакови 
растворливи во вода во розова, виолетова и светло сина боја, 1 кутија 
за складирање и разни налепници за украсување нокти во прекрасен 
дизајн. Дерматолошки тестирано

2А11911



2А11912

2А11913

2А20291

Сет Сјај за усни + Лак за нокти  

Сет: 5*Лак за нокти + Стикери +Светки   
Сет за нега на нокти кој содржи 5 лакови 
растворливи во вода во различни бои, 3 блескави 
лакови, 2 сепаратори за прсти и разни налепници 
за украсување нокти во прекрасен дизајн. 
Дерматолошки тестирано

Козметички Сет 1/4 + Паричник   

Магична четка за коса-12 
od cerda posleden vlez od 
8.6.2022

2А11920



2А11917

Сјај за усни 10гр.  

Козметички Сет-Лимена кутија, 1/10    
Овој Сет за шминка ќе стане неопходен за 
попладневни игри и забава со пријателите! Содржи 
5 лакови за нокти, 1 сјај за усни со вкус на цреша 
и 1 сјај за усни со вкус на грозје, 1 метална кутија 
за повеќекратна употреба со симпатичен еднорог, 
матрици и налепници за нокти, многу налепници!

Лак за нокти 2/1+ 2*Стикери  2А11918



2А24147

2А11919 Балсам за усни 4/1 + Сјај за усни   

Козметички Сет-Актовка,  
26/1   
Со оваа актовка, 
кралевите на куќата ќе ја 
имаат Сета шминка што 
им е потребна, секогаш 
добро складирана! 
Покрај тоа што е металик 
и со сигурно затворање, 
ќе ви се допадне и 
нејзиниот дизајн. 
Содржи 9 пастелни 
сенки за очи, 9 балсами 
за усни, 2 кармини, 2 
лакови, 2 руменила и 2 
апликатори.



2А24149
  

Козметички Сет 1/4 + 
Паричник   

“Послатко од тоа, не 
можеш! Овој мини Сет 
за подароци ги содржи 
основните елементи за 
да поминете незаборавно 
попладне играјќи шминкер 
со вашата најдобра 
пријателка. Содржи 9 сенки 
за очи со и без сјај, 4 сјаеви 
за усни и апликатор. 
содржина 
• 9 сенки за очи; 
• 4 сјаеви за усни; 
• Метална кутија за 
повеќекратна употреба; 
• 1 апликатор за руменило; 
• Лесно ја отстранува 
шминката со топла вода и 
сапун; 
• Димензии на пакувањето: 
11 x 9 x 4cm;”

2А24151

Козметички Сет, 34/1  
Мартинелија Голема торбичка за шминка. Блескав сјај до моќ! 
Доколку вашето дете е љубител на сјајот и боите, овој комплет 
ќе биде неговата нова опсесија. Оваа метална актовка со рачка 
во квадратен формат содржи се што ви треба за незаборавно 
попладне игри. Вклучува 20 светкави сенки за очи во секоја 
боја што може да се замисли, 6 балсами за усни, 4 кармини, 4 
апликатори и 1 турпија за нокти.

2А25529

Сјај за усни- Сладолед   



2А25610

Сјај за усни 2*6МЛ. 

Срце купка за бања,  
Најдобри другарки  

2А30567

2А30568

Балсам за усни - Бувче   



Балсам за усни  

2А24156

2А24150

Балсам за усни  
Детски комплет во метална 
чантичка која вклучува: 11 
нијанси во компактна текстура 
и бледи бои, 2 сјаја за усни 
во течна форма и 2 лакови 
растворливи во вода во фуксија 
и виолетова боја. Дерматолошки 
тестирано.



2А30569

2А25529

Сјај за усни-Најдобри другарки

Сјај за усни- Сладолед

2А30570

Сјај за усни 2*6МЛ. + Мини чантичка

Козметички Сет, 
21/1   
Детска метална 
ташна за 
шминка, која 
вклучува 2 
сјаеви за усни, 
10 сенки за очи 
во компактна 
форма, 2 
стапчиња за 
усни, 2 лакови 
растворливи во 
вода, 2 четки, 1 
молив за очи, 1 
молив за усни, 
1 сепаратор за 
прсти, 1 турпија 
и налепници за 
нокти

2А30572



Сјај за усни + 
2 прстени   
 Моќта на 
еднорогот! 
Овој комплет 
вклучува 
балсам за 
усни со вкус 
на малина и 
два светкави 
пластични 
прстени во 
форма на 
срце и цвет.
налепници за 
нокти

2А30574

Детски паричник, кој вклучува 21 Сенка за очи, 5 руменила, 3 сјаеви за усни и 2 
четки. Дерматолошки тестирано.  Димензии на производот: 13,5 x 7 x 3cm

2А30574

Козметички Сет, 21/1   
Детски паричник, кој вклучува 21 Сенка 
за очи, 5 руменила, 3 сјаеви за усни 
и 2 четки. Дерматолошки тестирано.  
Димензии на производот: 13,5 x 7 x 3cm

2А30575

Козметички 
Сет, 21/1 

2А30573



Козметички Сет, 52/1   
 “Ослободете ја 
имагинацијата 
на најмалите со 
овој Сет на бои на 
виножитото! 
Сет за шминка која 
содржи: 
    x29 сенки за очи 
од сите бои на 
виножитото. 
    x8 кармини. 
    x4 руменила 
    x4 бронзери. 
    x3 апликатори.”
нокти

Лак за нокти + 
Балсам за усни-Ти 
светкаш девојче   

Козметички Сет 1/11   
Играњето никогаш не било толку забавно како со овој комплет за шминка со вклучен 
разнобоен плишан еднорог. Овој комплет содржи 2 блескави лакови за нокти, 2 
балсами за усни со вкус на јагода и грозје, 1 кармин, 2 штипки за коса со цвеќиња, 2 
стегачи за косаи 1 прстен од срце. Сосема неодолива!

Козметички Сет, 5/1     
Неверојатен детски крзнен ранец кој вклучува 1 лак растворлив во 
вода, 1 сјај за усни, 2 стапчиња за усни, 1 палета сенки со 6 нијанси и 
четка и сепаратор за прсти. Дерматолошки тестирано.

2А30576

2А30580

2А30578

2А30579



2

С

С 
С

Козметички Сет, 72/1   
 “Идеален подарок за деца и 
секое дете кое е љубител на 
се холографско. Оваа палета 
на шминка во форма на книга 
ќе биде вашата нова опсесија. 
Составен од:  
48 сенки за очи со и без сјај 
6 блескави креми  
12 нијанси на сјај за усни 
6 руменила.”

Козметички Сет, 34/1   
Актовка со шминка на 
два ката? Во  тоа го 
овозможивме! Оваа 
прекрасна кутија 
содржи 28 сенки 
за очи во сите бои 
на виножитото, 2 
кармини, 2 светкави 
лакови, 2 прегради 
за педикир, 1 балзам 
за усни, 1 турпија за 
нокти, 1 апликатор 
и налепници. Со 
вклучено огледало!

2А30582

2А30583



 

Козметички Сет, 34/1    
Актовка со шминка на два ката? Во  тоа го 
овозможивме! Оваа прекрасна кутија содржи 
28 сенки за очи во сите бои на виножитото, 
2 кармини, 2 светкави лакови, 2 прегради 
за педикир, 1 балзам за усни, 1 турпија за 
нокти, 1 апликатор и налепници. Со вклучено 
огледало!

Сет Лак за нокти+ 2*Сјај за усни

Сет: Сет за убавина Мини еднорог   

2*Лак за нокти, 2*Сјај за усни, 2*Кармин

2А30584

2А30583

2А30587

Сет: Сладок Сет за убавина   
Детски Сет за мали дами кој вклучува: 2 лакови 
растворливи во вода 1 сјај за усни 1 турпија 
за нокти 1 нараквица и тоалетна торбичка со 
прекрасен дизајн на еднорог и метален патент 
во спротивна боја.

Козметички Сет, 1/22   
Воодушевете ги вашите мали принцези со   
Unicorn Beauty Book, детска палета во форма 
книга, која вклучува 16 различни нијанси на 
сенки во компактна форма, 6 сјаеви за усни и 1 
четка за сенки за очи.

2А30589

2А30588



2А30590

Козметички Сет во форма на паричник 1/43   
Неверојатниот комплет за мали дами кој вклучува 25 нијанси на 
сенки, 4 руменила, 2 блескави креми, 6 сјај за усни и 2 четкички. 
Дерматолошки тестирано.

2А30591

Козметички Сет, 1/31  
“Воодушевете ги 
вашите мали принцези 
подарувајќи им го 
прекрасниот детски 
комплет   Unicorn Per-
fect Traveler Glitter Case, 
прекрасниот куфер со 
сребрени металик детали 
кој вклучува: 
     18 сенки. 
     4 лакови растворливи 
во вода. 
     3 бронзери и 
руменило. 
     2 балсами за усни. 
     2 моливи за усни. 
     1 четка за руменило. 
     Четка за нанесување 
на  бронзер. 
     2 четки за сенки.”



2А30592

Козметички сет-блескав куфер  
Блескав куфер за шминка на три нивоа со сребрени детали, кој вклучува 4 балсам 
за усни, 28 сенки за очи во компактна форма, 2 руменила со четка и 4 лакови 
растворливи во вода. Дерматолошки тестирано.

Сет:2*Сјај за усни 
+ 2*Лак за нокти 
Детски Сет кој 
вклучува 2 сјај 
за усни, 2 лакови 
растворливи 
во вода и 
неверојатна 
тоалетна 
торбичка. 
Дерматолошки 
тестирано.

2А30593

Козметички Сет, 1/5   
Детски Сет во торбичка со патент, 
која вклучува 3 сјајни лакови 
растворливи во вода и сепаратор 
за прсти за полесно нанесување на 
лакот. Дерматолошки тестирано.

2А30594
Козметички Сет, 24/1    
Забавувајте ги вашите мали принцези подарувајќи 
им го прекрасниот Сет на   Yummy Beauty Case 
од FOLIA COSMETICS - прекрасниот куфер на 
три нивоа кој вклучува 14 светкави сенки за очи 
+ 6 сјаеви за усни + 2 кармини + 1 сепаратор + 1 
турпија за нокти + 2 апликатори. Дерматолошки 
тестиран Димензии на производот: 17,5 x 13 x 11cm

2А30598

Козметички Сет-Цвет   
 Детски Сет во форма на цвет кој 
вклучува 28 нијанси сенки за очи 
во компактна текстура, 3 балсами 
за усни и 2 четки.

Несесер + Сјај за усни 5*6МЛ.  
Детски Сет кој вклучува 5 сјајни сјај за усни 
во форма на стап со различни вкусови. 
Дерматолошки тестирано

2А30595

2А30597



-1.jpg

  Козметички Сет, 70/1   
“Подарете им прекрасен подарок на вашите малечки дами,   Super Girl Fabulous Colors, 
голем детски куфер за шминка на три нивоа со сребрени детали, кој вклучува: 
     32 сенки за очи во компактна форма. 
     16 сјај за усни.  6 течни сенки.   4 балсам.  4 лакови растворливи во вода.  4 руменила. 
     2 моливи за очи.   2 моливи за усни”

Козметички Сет, 24/1   
Како да и одолееме на оваа актовка ако има се што ни се допаѓа! Сјајот, боите на 
виножитото, лице од еднорог и шминка, многу шминка. Вклучува 12 сјајни сенки 
за очи, 6 сјајни сјаеви за усни, 1 турпија за нокти, 1 руменило, 2 светкави лакови за 
нокти, 2 сјаеви за усни со цевки и 1 апликатор.

2А30601

2А30599

Сет за нокти 3/1 
Лак, светки и четкичка

Четка за заби 

2А30662

2А41026



2А41030

2А61036

2А41028

 Четка за коса, Еднорог,

Светкави нокти Unicorn

Џебно Огледалце od 
cerda posleden vlez od 
8.6.2022



2А42002

2

Б

2А50585

2А51063

2А50585

Балсам за усни-
чашка 7гр.   

Козметички Сет-Панда    
Оваа чанта во облик на 
панда е најслаткото нешто 
што сте го виделе долго 
време! Содржи 2 сјаеви за 
усни, 2 лакови за нокти, 
1 блескав гел за тело, 1 
турпија за нокти, 1 палета 
на сенки за очи со 9 бои 
и апликатор. Со вклучена 
пом пом!

Козметички Сет-Дијамант, 27/1  
Палета за детска шминка во 
форма на дијамант која вклучува 
13 нијанси на сенка во компактна 
форма, 1 хајлајтер, 3 руменила, 9 
сјај за усни и 1 четка за сенки за 
очи

Козметички Сет-Панда   
Оваа чанта во облик на панда 
е најслаткото нешто што сте го 
виделе долго време! Содржи 2 
сјаеви за усни, 2 лакови за нокти, 
1 блескав гел за тело, 1 турпија за 
нокти, 1 палета на сенки за очи со 
9 бои и апликатор. Со вклучена 
пом пом! 
  



Парфем 100 МЛ. 
  

2А61037

2А61038

Спреј за тело



2А51063

Балсам за усни-
чашка 7гр.   
 
  

Сет: Сет за нокти-Мини еднорог 

2А78000

2А61039
Сјај за усни со светкав 
ефект 5,8МЛ. Глитер



2А

Ба

2А79000

Сјај за усни-сирена

2А80056

2А79001

 Несесер  

Балсам за усни-долг јазик
  



2А91550

2А91551

Сет шминки-Мече  

Козметички Сет во вид на 
Мафин, 1/4      
Детска палета за убавина 4 
нивоа која вклучува 9 различни 
бои на сенки во компактна 
форма, 1 руменило и 7 сјај за 
усни и четка. Дерматолошки 
тестирано.
 
  



2А99589

2А78001

2А98212

Козметички Сет, 
28/1   
Детско метално 
кутивче на три 
нивоа кое вклучува 
11 сенки за очи, 11 
сјај за усни, 2 четки, 
2 еластични стеги 
за коса, 2 пинцети  
и налепници. 
Дерматолошки 
тестирано

 
  

Шумлова 
купка за бања, 
бомба јајце 
;150г
 
  

Лижавчиња



2А61040

2А98210

Шумлива купка-
Еднорог  

Козметички Сет, 1/10   
Овој комплет за шминка во 
форма на еднорог ги содржи 
сите неопходни работи за 
попладневни игри. Вклучува 
2 лака за нокти со и без 
сјај, 2 кармини (еден јагода 
и еден грозје), 2 блескави 
дистанцери за педикир, 1 
светки за тело, 1 сенка за 
очи, 1 турпија за нокти и 
налепници. 
  

2А99590

Козметички 
Сет, 1/10   
“Шампон  
Лосион за 
тело 
 Пумпа за 
капење x 2  
Гел за 
туширање x 2”
 
  



2A2129

 Чешел

2A2014

 Огледалце + четка за коса
 
  

2A18301

 Четка за коса  
Флексибилна четка 
за коса IDC во 
модерна боја и дизајн, 
која благодарение 
на нивниот 
ергономски дизајн 
и флексибилните 
влакна обезбедуваат 
лесно отстранување 
на влакната. Тие 
не се кршат и не ја 
оштетуваат косата. 
Идеален за сите типови 
коса.
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Гел за уморни и темни кругови под очите *** АЛОЕ ВЕРА
Маска - течен гел со вреќички за очи со алое вера, 
навлажнувачки и негувачки. Ги ревитализира, 
смирува кесите и делува против знаците на стареење 
околу очите. * Совет: чувајте го во фрижидер 
за дополнителна свежина или кога очите ви се 
многу отечени. Начин на употреба: Отворете ја 
теглата и извадете ја заштитната фолија за да ги 
извадите влошките. Користете мала шпатула за да 
го отстраните фластерот. Нанесете го на чиста кожа 
под пределот околу очите. Направете го истото и со 
другото око. Добро затворете ја теглата. Уживајте во 
20 минути смиреност додека ги држите фластерите 
на лицето. Отстранете ги лепенките. Нежно масирајте 
ги остатоците од гелот. Препорачана употреба: 
двапати неделно.

 Стегачи за 
коса, 1/5
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 Сјај за усни, 5ГР. - 24
Smile Lip Balm е детски 
балсам за усни со 
прекрасни емотикон 
дизајни, кој ги храни вашите 
усни и ги остава меки и 
свилени, а истовремено 
ви го подобрува и 
расположението.  
 
  

Шумлива купка за 
бањање во вид на срце
Секојдневниот „ритуал“ 
на капењето го прават 
пријатно искуство. 
Тие ја ароматизираат 
и обојуваат водата, 
релаксирајќи го телото 
и умот.
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 Огледалце џебно
Алуминиумско 
огледалце со 
2 огледала 
(нормално и зум 
x2).  
Димензии 8,5cm x 
6,5cm.  
Достапен во 3 
прекрасни дизајни.
це со 2 огледала 
(нормално и зум 
x2). Димензии 
8,5cm x 6,5cm. 
Достапен во 
3 прекрасни 
дизајни.”
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Шумлива купка за бањање во вид на 
пеперутка
Секојдневниот „ритуал“ на капењето 
го прават пријатно искуство. Тие ја 
ароматизираат и обојуваат водата, 
релаксирајќи го телото и умот.
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Шумлива купка за бањање во вид на 
еднорог
 Секојдневниот „ритуал“ на капењето 
го прават пријатно искуство. Тие ја 
ароматизираат и обојуваат водата, 
релаксирајќи го телото и умот.
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Маска за лице
Маска за лице со 
активни состојки 
за интензивно 
хидратизирање и 
ревитализирање.

Маска за лице
Маска за лице со активни 
состојки за интензивно 
потхранување и сјај.
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Маска за лице
Маска за лице со 
активни состојки 
против стареење 
и зацврстување.
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Маска за лице
Маска за лице со активни состојки за 
длабинско чистење и зацврстување.
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 Алуминиумско Огледало

Несесер
Најдоброто место за 
складирање на детска 
козметика ќе биде 
светлиот козметички 
несесер од брендот 
Мартинелиа. Тој е 
доста простран и во 
исто време лесно 
се вклопува во 
училишен ранец или 
чанта. Козметичките 
чанти се претставени 
во три бои: тиркизна, 
сина и розова. 
Тие прикажуваат 
привлечни натписи и 
отпечатоци од лами, 
фламинго, кактуси.

 СЕТ 1/4 Четки за 
шминкање


