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Cine suntem? 

 Companie fondata in 2004 

 Peste 600.000 parteneri activi 

 Prezenta globala (100 tari) 

 Cel mai important client al 
furnizorului de uleiuri 
parfumate DROM Fragrances 

 Portofoliu ce cuprinde peste 
1500 produse 



Gama de produse Complete Care 

 cuprinde produse pentru ingrijirea de zi cu zi pentru toata familia 
 pH prietenos 
 ingrediente atent selectionate 
 extracte naturale 
 fara adaosuri inutile de coloranti, conservanti, ftalati 



Top vanzari: Pasta de dinti pentru albire 

Bucurați-vă de un zâmbet frumos, luminos. 
Datorită ingredientelor active atent 
selecționate, Pasta de dinți pentru albire 
asigură un efect vizibil de restabilire a 
albului natural al dinților. 

 

 Îndepărtează decolorările determinate 
de cafea, ceai și tutun  

 Mineralizează și întărește smalțul  

 Reduce riscul apariției cariilor dentare  

 Efecte vizibile după numai 2 săptămâni 
de utilizare 



Gama de produse Federico Mahora 

 Betaglucan – cuprinde produse pentru ingrijirea tenului si a corpului. La baza 
gamei se afla extractul de betaglucanul obtinut din ovaz. Rezultatele utilizarii 
gamei: hranire si regenerare. 

 Hello Honey – cuprinde produse pentru baie si dus. La baza gamei se afla mierea 
de albine. Rezultatele utilizarii gamei: piele hidratata, catifelata, fara inflamatii. 

 Gold Regenisis - cuprinde produse specializate, antimbatranire. La baza gamei se 
afla aurul coloidal. Rezultatele utilizarii gamei: hidratare, reducere riduri, 
cresterea elasticitatii si reducerea hiperpigmentarii. 

 SUN - cuprinde produse pentru protectia solara. La baza gamei se afla alantioina. 
Rezultatele utilizarii gamei: protectie UVA/UVB, hidratare, calmare, efect antiage. 
 
 
 



Gama de produse FM Aloe Vera 

Aloe Vera este o comoara, curata si 
detoxifica, revigoreaza si remineralizeaza. 

 

Gama contine: 

 pulpa de aloe 

 ceai verde 

 radacina de lemn dulce 

 scoarta de tamaie 

 ulei de argan 

 Keratina 

 matase 

 phantenol 



Gama de produse FM Gold Regenisis 

Formula de lux, cu aur coloidal, hrăneşte intens şi 
regenerează pielea, estompând ridurile şi 
remodelând forma feţei. 
 
Ingrediente active: 
 acid hialuronic 
 extract de radacină de lemn dulce 
 ulei de cocos 
 ulei de trandafir 
 resveratrol din struguri roşii 
 beta-glucan 
 Alantoină 
 extract din scoarţa arborelui medicinal african 

Enantia chlorantha 
 Hexapeptide 
 extracte de seminţe de guarana 
 fructe de kiwi 
 rădăcină de sofora 
 extract de Centella asiatica 



Gama de produse FM Betaglucan 

Ingrediente cheie: 
 argint coloidal – antiseptic natural 
 betaglucan din ovaz 
 ulei de migdale 
 vitamina E 
 alantoina 
 ulei de orez 
 ulei de ricin 
 
• Gama cuprinde produse pentru 

ingrijirea fetei, mainilor si corpului. 
• Produsele nu contin alergeni. 
 



Gama de parfumerie PURE 

 peste 150 de arome 

 arome disponibile la 30ml sau 50ml 

 4 subgame:  

• PURE: 20% concentratie parfum 

• INTENSE: 30% concentratie de parfum 

• PHEROMONE: 20% concentratie de parfum + feromoni 

• PURE ROYAL: 20% concentratie de parfum in ambalaj luxuriant 

 



Gama de produse UTIQUE 
UTIQUE este un nume nou în universul de parfumuri și cosmeticelor de lux, oferind un buchet de 
senzații speciale și senzuale. UTIQUE este un brand dezvoltat pentru persoanele cu cele mai 
sofisticate gusturi. 

 Parfumurile Utique - cele mai fine uleiuri naturale de vetiver, floare de portocal, iris, vanilia si 
Myroxylon Balsamum au fost inchise in parfumurile UTIQUE, pentru ca tu sa te bucuri de 
adevaratele arome orientale. 

 Uleiul pentru fata si par - o compozitie exclusivista de 13 uleiuri pretioase si uleiuri esentiale 

de origine vegetala menita sa iti rasfete tenul si parul. 

 Balsamurile de corp si Gelurile de dus – o compozitie aromata ce contine ingrediente 
pretioase pentru a rasfata simturile si pielea . 

 Produsele cosmetice de lux – ingrediente pretioase si tehnologie de ultima generatie pentru 
ca tenul tau sa arate mereu tanar. 



Top vanzari: Utique Luxury Face Oil 
O compoziţie exclusivistă de 13 uleiuri prețioase și uleiuri 
esențiale de origine vegetală. 

 

 Uleiul de neroli previne ruperea vaselor mici de sânge. 

 Uleiul de argan are o acțiune antirid și de întinerire. 

 Uleiul de trandafir sălbatic reduce ridurile existente și inhibă 
formarea altora noi. 

 Uleiul de chimen negru ajută la eliminarea punctelor negre și 
a petelor. 

 Uleiul de jojoba închide porii, hidratează perfect pielea și îi 
îmbunătățește fermitatea.  

 Uleiul de floarea soarelui crește elasticitatea pielii, încetinind 
procesul de îmbătrânire.  

 Uleiul de soia reconstruiește bariera naturală de protecție a 
pielii, îmbunătățind hidratarea ei.  

 Uleiul de ricin este un antioxidant puternic, acționând ca o 
barieră de protecție a pielii.  

 Uleiul de calendula întărește vasele de sânge, are o acțiune 
regenerativă. 

 Uleiul de primula hidratează și calmează iritațiile. 

 Uleiul de geranium curăță și îngrijește. 

 Uleiul de ylang-ylang reduce inflamațiile.   

 Uleiul de iasomie susține reînnoirea naturală a celulelor. 

 

 este  ideal sub machiaj, se poate utiliza atât ziua cât și 
noaptea 

 100% natural, nu conține conservanți 



Gama de produse UTIQUE Skin Care 

Utique este o linie asociată cu produse de lux, ingrediente 
de înaltă calitate și produse unice.  
 
Această serie de produse cosmetice este creată cu o grijă 
extraordinară pentru fiecare detaliu, folosind doar materii 
prime de cea mai înaltă calitate, pe baza celor mai recente 
descoperiri științifice.  
 
Produsele incorporeaza tehnologia EPIGENETICA. 
 
Ingrediente active: 
 L.C.G.S.MC 8.0 
 Tripetide-38 
 acid hialuronic cu greutate moleculară mică 
 extract din flori de colț alpine  
 unt de shea 
 complex de extract de arbore de mătase 
 cafeină 
 peptida ciclică și ectoina 
 cea mai nouă și mai ușoară generație de derivate de 

vitamina A  
  extract de caviar 

 



Gama Fontainavie 
FONTAINAVIE, brand de lux cu ingrediente pretioase, este sinonim cu tehnologia 
avansată, creată pentru a întârzia îmbătrânirea pielii.  
Produsele cosmetice antirid FONTAINAVIE: 
 Golden Bliss (ten matur) – ingrediente: aur pur de 24k, celule stem din plante, 

coenzima Q10, extract de ginseng, acid hialuronic, betaina, extract rubarba, 
extract agave, reishi. 

 Silver Impuls (ten mixt/iritat)– ingrediente: Matrixyl® 3000, argint, acid hialuronic, 
cafeina, extract de ginseng, betaina, extract rubarba, extract agave, reishi. 

 Caviar Revival (ten uscat) - ingrediente: extractul de caviar, bio colagen, peptide, 
acidul hialuronic, betaina, extract rubarba, extract agave, reishi. 

 Ser lifting intensiv – ingrediente: Pentapeptida-18, Hexapeptida-8, acid hialuronic. 
 Tratament crema SPF 50 – ingrediente: Pentapeptida-18 celule stem din plante, 

acid hialuronic, factor de protectie mineral, antioxidanti. 
 



Top vanzari: Ser lifting imediat 

Exclusivistul ser lifting nivelează cu precizie 
liniile și ridurile fine și reduce pungile de sub 
ochi. Prin combinaţia dintre Pentapeptida -
18 şi Hexapeptida-8, acesta acționează la fel 
ca și botoxul, tonifiază, netezeşte şi fortifică 
pielea. 

 

 efect imediat de lifting   

 îndepărtează edemele și îmbunătățește 
elasticitatea  

 reduce vizibilitatea porilor 

 se utilizează în zona de sub ochi și pe 
anumite porțiuni ale feței 

 



Gama de produse HairLab 

 

 produse profesionale pentru ingrijirea 
parului si a scalpului 

 produse dezvoltate de hairstylistul de 
clasa europeana Maciej Maniewski 

 produsele HAIRLAB au o putere dublă: 
ajută la rezolvarea problemelor legate de 
scalp și, în același timp, fac părul mai 
frumos 

 produsele contin: extract de mesteacan, 
ginseng, brusture, vitamina B6, B8, E, 
arginina, ulei de in, jojoba, orez, biotina, 
zinc, calciu, magneziu, proteine din grau, 
ulei de ricin 

 produsele nu contin parabeni, SLS si SLES 



Top vanzari: Ulei tratament anticadere 

Ultra-întărirea părului slăbit și predispus la cădere. Datorită tehnologiei 
avansate, linia STRONG2 & MORE HAIR îmbunătățește starea 
rădăcinilor părului și reduce vizibil căderea părului.  

 

 biotina: este o sursă naturală de sulf, care este indispensabilă în 
formarea de keratină, care participă la construirea părului și a 
unghiilor. Îmbunătățește starea părului și reducerea căderea 
acestuia 

 zinc și calciu: sunt ingrediente active, care ajută chiar și la 
regenerarea celui mai deteriorat păr 

 extract de coada-șoricelului: întărește textura părului. Tratează 
foarte bine scalpul problematic și gras și combate mătreața 

 extract de cinchona: stimulează creșterea părului și reduce 
căderea părului; îmbunătățește circulația sângelui în scalp 

 extract de floare de podbal: reduce producția de sebum și păr 
gras, precum și căderea părului  

 

Utilizare: Din două în două zile, masează ușor aprox. 10-15 picături de 
ulei STRONG2 & MORE HAIR pe scalp. Masajul va îmbunătăți circulația 
sângelui și starea rădăcinilor părului. Uleiul va oferi părului un miros 
incredibil de proaspăt 



Produsele de machiaj FM 

 produsele cosmetice FEDERICO 
MAHORA sunt de înaltă calitate, bogate 
în ingrediente minerale, extracte din 
plante și uleiuri esențiale care asigură 
pielii un aspect frumos și natural și 
asigură o protectie excelentă împotriva 
poluanților zilnici.  

 o gamă largă de culori vă permite să 
creați un machiaj frumos atât pentru zi 
cât și pentru seară. 

 sistemul Mix&Match vă permite să faceți 
propriile seturi preferate de produse 
cosmetice in palete confortabile și 
ecologice. 



Top vanzari: Rujul lichid cu finisare mata 

 contine ingrediente naturale 
hidratante – ceara de albine si 
ulei de avocado 

 rezistenta indelungata – 6h 

 nu usuca buzele 

 nu se lipeste 

  nu se intinde 

 nuante intense, mate 



Gama de produse For HOME 

 produse pentru casa, tesaturi, parfumanti rufe 

 produse specializate de curatenie 

 formule concentrate 

 formule prietenoase cu mediul inconjurator 

 portofoliu diversificat 



Top vanzari: Detergent vase cu aloe 

 elimină rapid și eficient murdăria și 
grăsimea. 

 foarte eficienți, datorită conținutului 
ridicat de agenți de curățare. 

 extractul de Aloe Vera hidratează și 
regenerează pielea delicată a mâinilor. 



Gama de produse AURILE 

Aurile este o gamă făcută pentru a o savura.  
Delicioasele cafele naturale și aromate sunt apreciate de cei mai exigenti 
consumatori de cafea, iar formulele inovatoare ale cafelei noastre sunt o 

noutate absolută pe piață.  
 
Gama include de asemenea: 
 trufe de ciocolata 
 praline de ciocolata 
 ciocolata gourme 
 ceaiuri 



Top vanzari: Praline de ciocolata 

 ciocolata gourme 

 praline umplute cu crema de 
ciocolata, alune de padure, 
migdale, capsuni 

 ambalaj elegant pentru cadou 



Gama de suplimente Nutricode 

NUTRICODE este un brand de suplimente alimentare 
create ca răspuns la nevoile omului modern și pentru a 
sprijini dezvoltarea sănătoasă a corpurilor de copii mici.  
NUTRICODE reprezintă o abordare holistică a stilului de 

viață sănătos și a alimentației echilibrate. 



Top vanzari: Inner Balance 

 menține echilibrul acido-bazic   
 este o sursă de microelemente cheie 
 Inner Balance Day:  EXTRACT DIN FLORI DE 

TRANDAFIR ROSA CENTIFOLIA, 
 flavonoide și vitamina C 
  extract de urzică 
  zinc  
  magneziu 
  calciu 
  fier  
  potasiu 
  cupru 

 
 Inner Balce Night: datorită prezenței 

extractului de melisă și hameiului, capsulele 
pentru noapte facilitează adormirea și asigură 
un somn de calitate, contribuie în continuare la 
reducerea acidifierii organismului. 

 



Partener: Client Direct sau Distribuitor 

FM WORLD Distribution înseamnă pentru 
fiecare ceva diferit. O parte dintre Parteneri 

preferă să economisească din plin la produsele 
pentru ei și familia lor, iar alții îşi 

dezoltă propria afacere. 

30% discount  
SAU  

30% profit pentru tine 



Recompensarea entuziasmului 

Fiecare produs FM WORLD deține un număr de puncte calculat în funcție de valoarea fără TVA a 
acestuia - spre exemplu un parfum PURE 50ml are 29.6 pct, PURE ROYAL 55 pct. iar UTIQUE 250 pct. 
Valoarea totală a punctelor generate de tine și echipa ta într-o lună calendaristică te califică pentru 

primirea unui comision cuprins între 3% și 21% din valoarea totală a punctelor generate. 



Premii pentru primele 3 luni prin 
programul “Un bun inceput” 

Primele 3 luni de la înscrierea ta ca Partener FM sunt 
esențiale pentru un start de succes, de aceea te răsplătim 
de 3x pentru comenzile consecutive plasate! Asigură-te 
că plasezi comenzi lunare de minim 300 puncte/aprox.95 
EURO. 
 
 
 Plasează prima comandă în primele 30 de zile de la 

înscriere și primești un Set format din produse FOR 
HOME pentru 1 EURO. 

 
 Plasează a doua comandă între 31-60 de zile de la 

înscriere și primești un Set format din 2 produse 
MAKEUP și/sau SKIN CARE pentru doar 3 EURO. 
 

 Plasează a treia comandă între 61-90 de zile de la 
înscriere și primești un Set format din 2 parfumuri 
PURE pentru doar 7 EURO. 



Invita si castiga “Recrutare activa” 

Invită prietenii să se alăture comunității FM WORLD și 
te bucuri de un BONUS de 5, 10, 20 EURO pentru 
fiecare înregistrare pe care o faci în grupul tău și care 
plasează comandă în luna înregistrarii.  
Pentru a te califica la bonus este necesar să plasezi o 
comandă de minim 100 puncte (aproximativ 150 
lei)/luna. 
 
 5 EURO BONUS dacă Partenerul plasează 

comandă de 150 puncte. 
 10 EURO BONUS dacă Partenerul plasează 

comandă de 300 puncte. 
 20 EURO BONUS dacă Partenerul plasează 

comandă de 600 puncte. 
 La fiecare a 5-a înscriere în luna în curs, 

BONUSUL se dublează (10, 20, 40 EURO) – 
exemplu: a 5-a înscriere plasează comandă de 
600 puncte, primești 40 EURO BONUS în loc de 
20 EURO. 

 



15% in plus din castigul tau total prin 
programul “Bonus trimestrial” 

 
Plasează comenzi personale, consecutive, de minim 300 
puncte (aproximativ 95 EURO) și primești 15% din totalul 
bonusului generat la fiecare 3 luni. 
 
EXEMPLE COMENZI: 
comanda individuala (300 pct * 3%) x 3 x 15% = 5 lei 
comanda individuala (480 pct * 3%) x 3 x 15% = 7.50 lei 
comanda individuala/grup (1200 pct * 6%) x 3 x 15% = 35 lei 
comanda grup (3600 pct * 9%) x 3 x 15% = 160 lei 
comanda grup (7200 pct * 12%) x 3 x 15% = 430 lei 
comanda grup (12000 pct * 15%) x 3 x 15% = 895 lei 
comanda grup (20400 pct * 18%) x 3 x 15% = 1818 lei 
comanda grup (30000 pxt * 21%) x 3 x 15% = 2835 lei 

 
 



180 sau 300 EURO/luna pentru masina prin 
programul “Carmotion” 

Bucură-te de o remunerație lunară de 180 
EURO/300 EURO/lună timp de 3/4 ani pentru 
plata mașinii visurilor tale. 
 
Sume acordate: 
 180 EURO - nivel 15% 
 300 EURO - nivel 18% & up 
 
Conditii eligibilitate lunară: 
 atingerea nivelului 15%/18% 
 realizarea unui rulaj 60/40 
 100 puncte comandă personală 



Bonus dublu sau 500 EURO/luna prin 
programul “Welcome Home” 

Dezvoltă 6 Parteneri la nivelul de 9%, care să genereze 
un volum de minim 5000 puncte fiecare/lună, si te 
răsplătim cu un BONUS aditional de 500 EURO/lună. 

 

Bonusuri dezvoltare: 

 nivelul tău 9%: 5 parteneri/6 parteneri generează 
300 pct.fiecare - primesti cu 50%/100% mai mult 
din comisionul generat 

 nivelul tău 12%: 5 parteneri/6 parteneri 
generează 600 pct.fiecare - primesti cu 50%/100% 
mai mult din comisionul generat 

 nivelul tău 15%: 5 parteneri/6 parteneri 
generează 1000 pct.fiecare - primesti cu 
50%/100% mai mult din comisionul generat 

 nivelul tău 18%: 5 parteneri/6 parteneri 
generează 2500 pct.fiecare - primesti cu 
50%/100% mai mult din comisionul generat 



City break & Training de lux 

Traininguri în cele mai frumoase orașe din lume, 
motivare incredibilă, noi abilități și surse 
nelimitate de energie pentru următoarele luni. 
Ești pregătit? Profită de această oportunitate! 
 
 City Break dacă atingi nivelul 15% timp de 4 

luni consecutive 
 Training LUX dacă atingi nivelul 18% timp de 

4 luni consecutive 
 Training LUX dacă atingi nivelul 21% timp de 

4 luni consecutive 
 
 
Conditii calificare lunară: 
 atingerea nivelului 15%/18% 
 realizarea unui rulaj 60/40 
 100 puncte comandă personală 



Atinge nivelul de 9% 

• Invita 6 persoane sa ti se alature 

• Sustine-i sa invite minim 1 persoana 
in echipa lor 

• Fiecare membru al echipei: 300 pct. 

• Comision retea: minim 267.3 lei 
 [9%*300pct + (3600*(9%-3%)]*1.1 lei 

• Comision retea primele 2 luni de 
calificare:  minim 534.6 lei 

• Bonus trimestrial: minim 120.3 lei 



Atinge nivelul de 12% 

• Invita 6 persoane sa ti se alature 

• Sustine-i sa invite la randul lor minim 
3 persoane fiecare 

• Fiecare membru al echipei: 300 pct. 

• Comision retea: minim 514.6 lei 
 [12%*300pct + (7200*(12%-6%)]*1.1 lei 

• Comision retea primele 2 luni de 
calificare:  minim 1029.2 lei 

• Bonus trimestrial: minim 231.57 lei 



Atinge nivelul de 15% 

• Invita 6 persoane sa ti se alature 

• Sustine-i sa invite la randul lor minim 
6 persoane fiecare 

• Fiecare membru al echipei: 300 pct. 

• Comision retea: minim 1296.9 lei 
 [15%*300pct + (12600*(15%-6%)]*1.1 lei 

• Comision retea primele 2 luni de 
calificare:  minim 2593.8 lei 

• Bonus trimestrial: minim 583.6 lei 

• Bonus Carmotion: 850 lei 

• City break 



Atinge nivelul de 18% 

• Invita 6 persoane sa ti se alature 

• Sustine-i sa atinga nivelul 9% 

• Fiecare membru al echipei: 300 pct. 

• Comision retea: minim 2197.8 lei 
 [18%*300pct + (21600*(18%-9%)]*1.1 lei 

• Comision retea primele 2 luni de 
calificare:  minim 4395.6 lei 

• Bonus trimestrial: minim 989 lei 

• Bonus Carmotion: 1400 lei 

• Training de lux 



Atinge nivelul de 21% 

• Invita 6 persoane sa ti se alature 

• Sustine-i sa atinga nivelul 9% cu 
minim 5000 pct. fiecare 

• Fiecare membru al echipei: 300 pct. 

• Comision retea: minim 4029 lei 
 [21%*300pct + (30000*(21%-9%)]*1.1 lei 

• Bonus trimestrial: minim 1813 lei 

• Super bonus lunar: 2450 lei 

• Bonus Carmotion: 1400 lei 

• Training de lux 

• Extra Bonus 500 EURO – daca atingi 
nivelul in 10 luni de la inscrierea 


