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Шановний Клієнте 

Ми раді вітати Вас на борту літака! Керуючись тим, що нашою спільною метою є створення 
найсприятливіших умов для Вашої комфортної та приємної повітряної подорожі, згадуючи 
яку у Вас виникне бажання отримати подібне задоволення знову і знову, ми пропонуємо 
Вам найкращий вибір преміальних та сучасних товарів на сторінках нашого бортового 
журналу.

Ви зможете віднайти чудовий подарунок або товар, який відповідає Вашим власним 
потребам та популярність якого підтверджена попитом самих досвідчених клієнтів 
в усьому світі, які постійно подорожують; або нові продукти, що є результатом зусиль 
провідних всесвітньовідомих торгових марок, що можуть задовольнити найсучасніші 
потреби найвибагливіших клієнтів – або ексклюзивні товари для подорожуючих, завдяки 
яким Ваша покупка буде незабутньою та унікальною, тому що саме цю річ можливо 
придбати лише на борту літака.

Інші вагомі переваги для здійснення покупки на борту літака є: значна економія часу та 
коштів – подорожуючи на борту літака, Ви здійснюєте покупку за ціною, що виключає 
сплату частини податків. Ціни, вказані у бортовому журналі,– в Євро, оплата приймається 
у чотирьох валютах – українська гривня, Євро (EUR), долар США (USD), Английский фунт 
(GBP), або за безготівковими розрахунковими банківськими картками: VISA, MASTERCARD.  
При оплаті кредитною карткою, з картки буде знято еквівалент у гривні. Будь ласка, 
зверніть увагу, що ми не приймаємо до розрахунку монети, окрім монет номіналом 1 та  
2 Євро. Не забудьте забрати розрахунковий документ (чек).

Ви отримаєте бездоганне обслуговування та консультацію щодо товарів, які будуть надані 
членами екіпажу на запропонований асортимент. Всі Ваші питання не залишаться поза 
увагою. У поодиноких випадках відсутності товару у зв’язку з обмеженням місця в літаку, 
члени екіпажу запропонують Вам гідну заміну. Запевнюємо Вас у нашій постійній увазі до 
Ваших потреб. 

Будь ласка, звертайтеся: dutyfree.kyiv@gmail.com

 ПРЕД-ЗАМОВЛЕННЯ ЗАМОВ ЗАРАЗ –  
 ОТРИМ АЙ НА ЗВОРОТНЬОМУ РЕЙСІ 

Звертаємо Вашу увагу, що асортимент товарів на кожному рейсі може різнитися. У зв’язку 
з цим, можлива відсутність деяких товарів на Вашому рейсі. Якщо Ви не змогли придбати 
необхідний Вам товар, Ви маєте можливість оформити замовлення на наступний рейс.

Замовлення приймається не менш ніж за 24 години до вильоту. Обраний Вами товар ми 
зарезервуємо на Ваше ім’я та доставимо на борт літака, де Ви зможете придбати його під 
час наступного польоту. 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у бортпровідника.

Dear customer 

We are happy to welcome you on board! Since our joint aim is to make your voyage  
a most pleasant and comfortable experience which you will remember and would like 
to experience again, we are delighted to offer you a great selection of most premium 
and up-to-date products in our sky shop magazine.

On its pages you may find a nice gift, a product corresponding to your personal 
needs, popularity of which has been proven by millions of purchases done by 
efficient travellers worldwide, or a novelty – result of continuous efforts of leading 
international brands to meet last demands of most sophisticated clients – or a travel 
retail exclusive item giving your purchase exciting and memorable uniqueness as you 
cannot buy it anywhere else.

Other valuable benefits you can enjoy while making purchase onboard from our sky  
shop range are considerable savings of time and funds – you make your purchase 
while travelling at tax free value. Prices are quoted in Euro, payments are accepted 
in four currencies – Ukrainian hryvnia (UAH), Euro (EUR), US dollar (USD), pound  
sterling (GBP) and following credit cards: VISA, MASTERCARD. When paying 
with a credit card, the UAH equivalent will be withdrawn. Please note that we 
do not accept any coins except 1 and 2 Euro. Do not forget to pick up payment  
document (receipt).

Efficient service and product consulting will gladly be provided by crew members  
on the offered range. All your questions on the product and purchase will be attended. 
On the very rare occasion that your chosen product is not available due to limited 
space on board crew members will offer you a fitting alternative. We assure you on 
our constant follow up and attention to all your needs.
 
Feel free to contact us: dutyfree.kyiv@gmail.com

 PRE-ORDER SERVICE ORDER NOW –  
 COLLECT ON YOUR RETURN FLIGHT

Please note that the assortment of available goods may differ from flight to flight. 
Therefore, it is possible that some of the items in your current flight may be 
unavailable. If you were unable to purchase the item, it is possible to make an order 
for your next flight. 

Please make your order at least 24 hours prior the departure. We will reserve the 
items under your name, and the flight attendant will deliver them onboard for your 
purchasing. 

Please ask a flight attendant for more Information on such service.

INDEX

6 
P E R F U M E S 
ПАРФУМЕРІЯ

26 
C O S M E T I C S 
КОСМЕТИКА

44 
A C C E S S O R I E S 
АКСЕСУАРИ

58 
T R A V E L 
A C C E S S O R I E S 
АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
ПОДОРОЖІ

60 
P R O D U C T S  
F O R  K I D S 
ТОВАРИ  
ДЛЯ ДІТЕЙ

64 
S W E E T S 
ЦУКЕРКИ

72 
S P I R I T S 
АЛКОГОЛЬНІ  
НАПОЇ

79 
C I G A R E T T E S 
CИГАРЕТИ

80 
S O U V E N I R S 
СУВЕНІРИ

2 3

0091-17-BM-ALL_UIA_Boardmagazine_Frühling_Sommer_2017_RZ_V3.indd   2-3 10.04.18   11:43



Let time fly with a shopping trip  
around the world while we take you  
to your destination.
Нехай час летить, наче це шопінг тур  
навколо світу. А поки, ми доставимо  
вас до пункту призначення.

The world  
       on board

Clinique. Pep-start 
Eye Cream 15 ml /мл 
(P 37)

Tired from travelling? Make yourself feel great  
again with this refreshing skin formula from  
the land of opportunities. 

Втомилися від подорожей? Відчуйте свіжість  
та почуття легкості, завдяки ідеальній формулі  
для шкіри з «краю можливостей».

Versace. Dylan Blue pour femme 
(P 17)

You can now recognize the legendary Italian 
style of Versace with your eyes closed.  
Thanks to this captivating fragrance.

Тепер ви можете впізнати легендарний 
італійський стиль Versace з закритими очима. 
Завдяки цьому захоплюючому аромату

Kenzo. Kenzo World 
(P 17)

This Japanese design vial contains  
a scent like Zen and cherry blossoms  
that lets you visit the land of the  
rising sun with your eyes closed.

Цей японський дизайнерський флакон 
містить аромат, такий як дзен і цвітіння 
вишні, що дозволяють вам відвідати країну 
сонця, що сходить з закритими очима.

Festina.  
Multifuntion Sport Watch 
(P 55)

Spanish passion never looked this cool.  
Take the opportunity by the horns  
with this men’s multifunction watch. 

Іспанська пристрасть, ще  
ніколи не була такою яскравою.  
Візми «вдачу за роги», з цим  
чудовим годинником.

Granite. Ladies Sunglasses 
(P 57)

Swedish design is rarely so stylish and in your 
face at the same time. Women’s sunwear with 
full UV-protection.

Шведський дизайн рідко виглядає так 
стильно на вашому обличчі. Жіночі окуляри 
з повним захистом від УФ.

Niederegger. Silver Edition 
(P 69)

Delicious Niederegger marzipan alone is 
worth visiting Germany. On this flight though, 
you can just stay in your seat.

Сам смачний марципан Niederegger вартий 
того, щоб відвідати Німеччину. Проте, на 
цьому рейсі, ви можете насолоджуватись 
ним, просто залишаючись на своєму місці.

4 5
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1265382

1/  Hermès. Twilly d’Hermès 
EdP Spray 50 ml /мл
The scent of the Hermès girls, a daring fragrance  
woven with striking ginger and sensual tuberose.  
A floral, spicy and oriental eau de parfum. Ginger,  
tuberose and sandalwood are given a new twist.  
Combined differently, they become searing spice,  
disconcerting attraction, a revelation of the carnal.
Аромат для неї Hermès- зухвалий, пронизаний  
ароматом чітко вираженого імбиря і чуттєвої  
туберози. Квіткова, пряна і східна парфумована  
вода. Імбир, тубероза і сандалове дерево  
отримали новий подих. Поєднані по-різному,  
вони стають пекучою пряністю, бентежною  
привабливістю, одкровенням чуттєвості.

€ 75.00

1270346

2/  Hermès. Miniatures 
Set
Set cont.: / Набір включає:  
Jour d’Hermès Absolu EdP 7,5 ml  
+ Eau des Merveilles EdT 7,5 ml  
+ Twilly d’Hermès EdT 7,5 ml 
+ Eau de Rhubarbe Ecarlate EdC 7,5 ml. 

€ 54.00

803461

3/  Hermès. Terre d’Hermès 
EdT Spray 100 ml /мл
A fragrance that lies between the earth  
and the sky, a journey through the earth,  
air and water.
Аромат, який знаходиться між небом  
і землею; подорож крізь землю,  
повітря та воду.

€ 82.00

3

Please note that the assortment of available goods may differ from 
flight to flight. If you were unable to purchase the item, it is possible  
to make an order for your next flight. Please ask cabin crew for 
detailed information.

Звертаємо Вашу увагу, що асортимент товарів на кожному  
рейсі може різнитися. Якщо Ви не змогли придбати необхідний 
Вам товар, Ви маєте можливість оформити замовлення на 
наступний рейс. За детальною інформацією звертайтесь  
до бортпровідників.

NEW

NEW

Floral/КвітковийFresh/СвіжийWoody/Деревинний Oriental/CхіднийFruity/Фруктовий 7
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1/  BVLGARI. Aqva Atlantique 
EdT Spray 50 ml /мл
A pure concentrate of Atlantic energy permeated  
with the memory of oceans. The fragrance explodes  
with powerful energy and refreshing crisp accents  
through its “Energizing Ocean accord”, while the unique  
“Sea Amber accord” fully transcribes the complexity 
of ambergris, giving the fragrance its magnetic 
character and leaving a velvety, sensual trail.
Чистий концентрат Атлантичної енергії, пронизаний  
пам’яттю океанів. Аромат вибухає потужними  
енергетичними і освіжаючими, а також бадьорими  
акцентами завдяки «збуджуючому поєднанню  
ароматичних нот океану», а унікальний «морський  
акорд амбри» повністю відтворює багатогранність  
сірої амбри, надаючи аромату магнетичності та  
залишаючи за собою бархатистий, чуттєвий шлейф.

€ 57.00

1251348

2/  BVLGARI. The Women’s Gift Collection  
Coffret
The Women’s Gift Collection includes the most 
prestigious 5 ml miniatures of BVLGARI’s feminine 
portfolio: the sophisticated floral Omnia Amethyste,  
the radiant floral Omnia Crystalline and the new joyful 
floral-fruity Omnia Paraiba inspired by the Paraiba 
Tourmaline from Brazil, in addition to the two latest 
luminous fragrances Goldea and Rose Goldea.
Жіноча подарункова колекція містить у собі 
найпрестижніші мініатюри жіночого асортименту 
парфумів BVLGARI в 5 мл: витончений квітковий 
Omnia Amethyste, сяючий квітковий Omnia Crystalline 
і новий, радісний, квітково-фруктовий Omnia Paraiba, 
натхненний Paraiba Tourmaline з Бразилії, разом з 
двома найсучаснішими ароматами Goldea і Rose 
Goldea.

€ 54.00
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1/  Guerlain. Mon Guerlain 
EdP Spray 50 ml /мл
Mon Guerlain, the new fresh oriental fragrance,  
bringing together Guerlain’s living legacy of crafts- 
manship, quality and expertise with the values,  
ideals and aspirations of modern femininity.
Mon Guerlain, новий свіжий східний аромат,  
що поєднує в собі живу спадщину майстерності  
Guerlain, якості та досвіду з цінностями,  
ідеалами і прагненнями сучасної жіночності.

€ 77.00

1249458

2/  Guerlain. L’Homme Idéal Sport 
EdT Spray 50 ml /мл
The ideal man is a myth. But with L’Homme Idéal Sport, 
Guerlain has made his fragrance a reality. The ideal Eau 
de Toilette Sport ? Stimulating fresh spices, reinvigorating 
aquatic notes and an irresistible almond trail. A fresh 
fougère fragrance that will trigger your athletic potential.
Ідеальний чоловік- це міф. Але з L’Homme Idéal Sport, 
Guerlain зробив його аромат реальністю. Ідеальна 
туалетна вода Sport? Спокусливі свіжі спеції, бадьорі 
водні ноти і чарівний шлейф мигдалю. Свіжий аромат 
папороті, який активує Ваш спортивний потенціал.

€ 59.00

MON GUERLAIN 180X297MM - 1EX.indd   1 01/03/2018   17:01
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1274286

1/  Yves Saint Laurent. “Y” 
EdT Spray 60 ml /мл
Y, the new fragrance for men from Yves Saint Laurent.
The scent of freedom to dream, dare & live to be 
accomplished. The Eau de Toilette represents the dual 
personality of those men: clear and bright on the top 
notes while strong and sensual on the heart and  
base notes. 
Y, новий аромат для чоловіків від Yves Saint  
Laurent. Аромат свободи мрій, відваги  
жити задля досягнень. Парфумована вода  
відображає двобічну натуру цих чоловіків:  
ясна та яскрава на початкових нотах, сильна  
і чуттєва на базових нотах.

€ 57.00

1271969

2/  Givenchy. Gentleman Givenchy 
EdT Spray 50 ml /мл
Gentleman Givenchy, a new vision of style translated  
into a woody-floral fougère. A timeless incarnation of  
masculinity, with the added subtle twist of florals in  
masculine shades. The daring Eau de Toilette for men  
with the confidence to be kind. A neo-classic is born.
Gentleman Givenchy – це нове бачення стилю,  
передане деревинно-квітковим ароматом.  
Безкінечне втілення мужності з додаванням  
тонких квіткових нот у чоловічих відтінках. Смілива 
парфумована вода для чоловіків, вевнених у своїй 
доброті. Народження неокласики.

€ 55.00

1

2
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WE TOUCH THE SKY
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THE NEW FRAGRANCES FOR THE TWO OF US

Discover the Together Stronger series on armanibeauty.com

1261621

1/  Emporio Armani. Because It’s you 
EdP Spray 50 ml /мл
Because It’s You is the new fruity floral fragrance  
for a happy, instinctive and passionate woman.  
Sensual and captivating, the fragrance is built  
around a sparkling raspberry and neroli accord  
and an elegant rose absolute warmed by vanilla.
Because It’s You – це новий фруктово-квітковий 
аромат для щасливої, інстинктивної і пристрасної 
жінки. Чуттєвий та звабливий аромат, створений  
з іскристих нот малини і неролі, а також  
елегантної абсолю троянди, зігрітої ваніллю.

€ 66.00

1261608

2/  Emporio Armani. Stronger with You 
EdT Spray 50 ml /мл
Stronger with You is the new oriental fougère fragrance  
for a modern, strong and inspiring man. The spicy 
accord of cardamom and pink pepper notes mixes  
with tender sage, sensual vanilla and crystallized 
chestnut, both generous and addictive!
Stronger with You – новий східний аромат «фужер»  
для сучасного, сильного і надихаючого чоловіка. 
Пряний акцент кардамону і ноти рожевого перцю 
змішуються з ніжною шавлією, чуттєвою ваніллю 
і кристалічним каштаном, благородними та 
захоплюючими!

€ 53.00

1064204

3/  Giorgio Armani. Woman Miniature 
Coffret
Set cont.: / Набір включає:  
Armani Code EdP 3 ml  
+ Acqua di Gioia EdP 5 ml  
+ Acqua di Giò EdT 5 ml  
+ Sì EdP 7 ml  
+ Armani Mania EdP 4 ml.

€ 54.00

3

1
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1248395

1/  Kenzo. Kenzo World 
EdP Spray 50 ml /мл
Kenzo has revisited the world of flowers and created  
a fragrance from it. An unprecedented encounter  
between peony, jasmine and radiant ambroxan® 
crystals. Kenzo World, see the world your way.
Kenzo знову повернувся у світ квітів і створив новий  
аромат. Незвичайна зустріч півонії, жасмину та 
сяючого амброксану. Світ Kenzo, дивись на світ 
своїми очима.

€ 72.00

1267796
4/  Versace. Pour Homme Duo, Coffret 
Set cont.: / Набір включає: 
Versace pour Homme EdT 30 ml  
+ Dylan Blue EdT 30 ml.

€ 52.00

1287583

2/  Versace. Pour Femme Dylan Blue 
EdP Spray 30 ml /мл
Versace pour femme Dylan Blue is a tribute to 
femininity, elegant and sensual at the same time. 
Discover this new ultra-elegant perfume by Versace.
Versace pour femme Dylan Blue- це данина  
жіночності, витонченості і чуттєвості одночасно. 
Відкрийте для себе цей новий ультра-елегантний 
парфум від Versace.

€ 50.00

1267794

3/  Versace. Bright Crystal Duo, Coffret
Set cont.: / Набір включає:  
Bright Crystal EdT 30 ml  
+ Bright Crystal Absolu EdP 30 ml.

€ 62.00

NEW

Floral/КвітковийFresh/СвіжийWoody/Деревинний Oriental/CхіднийFruity/Фруктовий 17

ПАРФУМЕРІЯ.PERFUMES

0091-17-BM-ALL_UIA_Boardmagazine_Frühling_Sommer_2017_RZ_V3.indd   16-17 10.04.18   11:44



Lanvin_EDA_Gamme_ADV_82_180x148.5_V2.indd   1 02/03/2018   16:44

3 4

2

1073673

2/  Lancôme. La Collection de Parfums 
Coffret
Our bestseller La Collection features Lancôme’s most  
iconic fragrances finely packed in a coffret. The perfect  
gift for collectors. Coffret cont.: Trésor Classique 7,5 ml  
+ Trésor in Love 5 ml + Miracle 5 ml + Hypnôse 5 ml  
+ La vie est belle 4 ml.
Наша колекція бестселер La Collection відображає 
найбільш традиційні аромати від Lancôme, якісно 
упаковані в наборі. Ідеальний подарунок для 
колекціонерів. Склад набору: Trésor Classique 7,5 мл  
+ Trésor in Love 5 мл + Miracle 5 мл + Hypnôse 5 мл  
+ La vie est belle 4 мл.

€ 48.00

1

600449

3/  Lanvin. Éclat d’Arpège 
EdP Spray 50 ml /мл
The encounter between a woman and Éclat d’Arpège  
is not fleeting, it stays with her, forever.
Зустріч жінки та Éclat d’Arpège не пролітає миттю,  
вона залишається між ними назавжди.

€ 50.00

1292075

1/  Chloé. Nomade 
EdP Spray 50 ml /мл
Nomade Eau de Parfum is the essence of a free- 
spirited and confident women, taking inspiration  
from her experiences and encounters throughout  
the world, to assert who she is.
Парфумована вода Nomade – це сутність
безтурботливих і впевнених у собі жінок,  
що черпають натхнення зі свого досвіду  
і всесвітніх зустрічей для самоствердження.

€ 72.00

1224086

4/  Lanvin. Modern Princess 
EdP Spray 60 ml /мл
Lanvin explores a new vision of a woman: one who 
lives in mysterious ways, a rebellious adventurer.
Lanvin досліджує нове бачення жінки: тої, 
що йде таємничими шляхами,- непокірна 
мандрівниця.

€ 56.00

NEW
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1204316

1/  Paco Rabanne. 1 Million Privé 
EdP Spray 100 ml /мл
1 Million Privé Eau de Parfum opens a new chapter.  
More intimate and insolently powerful, its woody- 
oriental trail is the reflection of a serial seducer  
more elusive than ever.
1 Million Privé відкриває нову главу. Ще  
більш інтимний та нахабно сильний, його  
деревно-східний шлейф є відображенням  
досвідченого спокусника, ще більш  
невловимого, ніж колись.

€ 80.00

1204148

2/  Carolina Herrera. Good Girl 
EdP Spray 50 ml /мл
Reveal your good side through the luminous facet  
of tuberose and the sambac jasmine. Dare your bad  
side through addictive notes of roasted tonka beans  
and cocoa. It’s so good to be bad!
Виявіть вашу світлу сторону крізь сяючі грані 
туберози і жасмину. Відважтеся показати вашу темну 
сторону завдяки манливим нотам печених бобів 
тонка і какао. Це занадто добре, щоб бути поганим!

€ 72.00

21
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628062

Versace. Woman 
EdP Spray 50 ml /мл
This is a fragrance to emphasize 
a woman’s femininity, a modern 
woman who is determined,  
free and at the same time  
very sensual. A perfect blend  
of fashion and fragrance.
Це аромат, призваний 
підкреслити жіночу сутність, 
сучасну, впевнену, вільну і 
дуже чуттєву жінку. Ідеальна 
суміш моди та парфуму.

€ 20.00

515269
Calvin Klein. ck one “On the Go” 

EdT Spray 20 ml /млPurity. Unity. Sensuality. Clean and contemporary  

with a refreshing green tea signature throughout,  

it is intended to be used lavishly.
Чистота. Єдність. Чуттєвість. Чистий і сучасний аромат 

з пронизливими нотами освіжаючого зеленого чаю, 

цей парфум слід наносити без обмежень.

€ 9.00

33385

Nino Cerruti. 1881 Femme 

EdT Spray 50 ml /мл

Cerruti 1881 Femme is sheer and uplifting.  

It is inspired by the sensations that nature 

awakens in each of us.

Cerruti 1881 Femme прозорий і окрилюючий. 

Він натхненний відчуттями, що природа 

прокидається у кожній з нас.

€ 20.00

1015925

Elizabeth Arden. 5th Avenue NYC 
EdP Spray 75 ml /мл
Stylish. Elegant. Luxurious. Alluring  
and inviting, 5th avenue NYC is always  
in style. It evokes the pulse of New York  
City with effervescent citrus, sparkling  
fruits and night blooming jasmine  
emulating the city that never sleeps.
Стильний. Елегантний. Розкішний. 
Звабливий і спокусливий, 5th avenue  
NYC завжди в моді. Цей парфум  
пробуджує пульс Нью-Йорка з  
шипучими цитрусами, грайливими 
фруктами і нічним квітучим  
жасмином, конкуруючи з містом,  
яке ніколи не спить.

€ 20.00

866603

Calvin Klein.  
ckIN2U Her 
EdT Spray 100 ml /мл
A fresh floriental. ck IN2U  
for her opens with a burst  
of grapefruit fizz and a surge  
of orchid. The base of the 
scent is flush with seduction, 
satisfaction and a lingering 
afterglow.
Свіжий, квітковий. ck IN2U  
for her розкривається вибухом 
грейпфрутового джину та 
сплеском орхідеї. Базовою 
нотою аромату є спалах 
спокуси, задоволення і 
тривалих приємних спогадів.

€ 30.00

626770

Elizabeth Arden. Green Tea 
EdT Spray 100 ml /мл
With its fresh and lively notes, Elizabeth Arden Green Tea  
is the fragrance that energizes the body, excites the senses  
and awakens the spirit.
Зі своїми свіжими і живими нотами, Elizabeth Arden  
Green Tea – це аромат, який заряджає тіло енергією,  
збуджує почуття і пробуджує дух.

€ 20.00

638953

Boss. Deep Red 
EdP Spray 50 ml /мл
A fruity, floral and woody fragrance designed for the woman 
who likes to play with rules of seduction. With a smooth red 
glass bottle and the Hugo Boss branding, Hugo Deep Red  
is an on-trend and attractive perfume.
Фруктовий, квітковий, деревний аромат для жінки,  
яка любить грати з правилами спокуси. З гладким, 
червоним, скляним флаконом і брендингом  
Hugo Boss, Hugo Deep Red – це модний  
і привабливий парфум.

€ 30.00

Flower
    Power

Сила Kвітів

535204

Calvin Klein. Sheer Beauty 
EdT Spray 50 ml /мл
Sheer Beauty is all about a natural Beauty  
without the need for artifice. Bare-skinned  
and pure, she captivates and enchants.
Sheer Beauty – це все, що стосується природної  
краси, без прикрас. Оголена і правдива,  
вона захоплює і зачаровує.

€ 25.00
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214435

Calvin Klein. ck free for men 
EdT Spray 100 ml /мл
A woody aromatic fragrance. Inspired by 
the spirit of the modern, independent man 
who lives every day to the fullest. ck free 
is an unexpectedly fresh scent. Casual. 
Spontaneous. Confident.
Деревний аромат. Натхненний духом 
сучасного, незалежного чоловіка, 
який проживає кожен день наповну. 
ck free- це несподівано свіжий аромат. 
Повсякденний. Безпосередній. 
Впевнений.

€ 30.00

74639

Boss. Hugo Dark Blue 
EdT Spray 75 ml /мл
Hugo Dark Blue is for men who want to 
experiment and push the boundaries of 
pleasure and seduction. A refreshing, 
woody, masculine fragrance.
Hugo Dark Bluе- аромат для чоловіків,  
які хочуть експериментувати і відкривати 
нові горизонти насолоди і спокуси. 
Свіжий, деревний, чоловічий аромат.

€ 30.00

1016141

Davidoff. The Game 
EdT Spray 100 ml /мл
Live life to the fullest – play the game 
with mastery and without limits. 
“Winner takes all!” Inspire admiration  
with confidence and elegance.
Жити наповну – грати з айстерністю 
і без обмежень. «Переможець 
забирає все!» Відчуй захоплення  
з упевненістю і елегантністю.

€ 30.00

866607

Calvin Klein. ckIN2U Him 
EdT Spray 100 ml /мл
A fresh woody oriental. ck IN2U for  
him penetrates with lime gin fizz and 
rushes into a combination of cool  
musk that radiates from top to bottom.  
This delicious journey ends with 
 warm vetiver.
Свіжий деревинно-східний орієнталь 
ckIN2U проникає ароматом лаймового 
джину з тоніком і занурюється у 
прохолодний мускус, який  
випромінюється зверху донизу.  
Ця чудова подорож закінчується  
теплою нотою ветіверу.

€ 30.00

94147

Paco Rabanne. Paco 
EdT Spray 100 ml /мл
Men love it, women adore it.  
Positive-refreshing.
Чоловіки люблять його, жінки 
обожнюють. Позитивно  
освіжаючий.

€ 20.00

712757

Carolina Herrera. Chic for men 
EdT Spray 60 ml /мл
Very sophisticated and elegant fragrance, 
but yet trendy and modern. It is a 
contemporary, fresh, spicy and  
sensual fragrance.
Дуже вишуканий та елегантний  
аромат, але ще й модний і сучасний.  
Це актуальний, свіжий, пряний  
і чуттєвий аромат.

€ 30.00

10328

Moschino. Uomo 
EdT Spray 75 ml /мл
Fresh, virile and sparkling. Discover the 
ultimate unconventional fragrance for men. 
The scent you will never forget.
Свіжий, чоловічий та ігристий. Відкрийте 
для себе неймовірний та нетрадиційний 
аромат для чоловіків. Аромат, який Ви 
ніколи не забудете.

€ 20.00

763543

Lacoste. Essential 
EdT Spray 75 ml /мл
Lacoste Essential is about freedom  
to play and enjoy life.
Lacoste Essential – аромат про свободу  
та насолодження життям.

€ 30.00

Apply some

adventure 
Відчуй Пригоди

Floral/КвітковийFresh/СвіжийWoody/Деревинний Oriental/CхіднийFruity/Фруктовий24 25

0091-17-BM-ALL_UIA_Boardmagazine_Frühling_Sommer_2017_RZ_V3.indd   24-25 10.04.18   11:44



1248440

1/  Givenchy. Glamour on the Gold 
Make-up Set
Set cont.: 1 Mini Khôl + 1 Mini Lip Gloss 
+ 1 Mini Mascara + 1 Powder + 1 Blush 
+ 7 Eyeshadows.
Склад набору: 1 міні олівець  
+ 1 міні блиск для губ + 1 міні туш для вій  
+ 1 пудра + 1 пензлик + 7 тіней для очей.

€ 80.00

1303876

2/  Givenchy. Gloss Interdit Quintet Minis
Set cont.: / Набір включає:  
Nr.1 Rose Révélateur 
+ Nr.6 Gangsta Nude 
+ Nr.7 Nude Addiction 
+ Nr.10 Overose 
+ N.16 Noir Révélateur.

€ 48.00

2

1

3

552749

3/  Givenchy. Noir Couture 4 in 1 Mascara 
Black Satin 
A four-in-one mascara that creates intense volume, 
strong curl, infinite length, and complete lash care.
Ця туш для вій поєднала в собі чотири якості- 
об’єм, підкручення, нескінченну довжину, повну 
турботу про вії.

€ 29.00

Please note that the assortment of available goods may differ  
from flight to flight. If you were unable to purchase the item,  
it is possible to make an order for your next flight. Please ask  
cabin crew for detailed information.

Звертаємо Вашу увагу, що асортимент товарів на кожному  
рейсі може різнитися. Якщо Ви не змогли придбати необхідний 
Вам товар, Ви маєте можливість оформити замовлення на 
наступний рейс. За детальною інформацією звертайтесь  
до бортпровідників.

NEW
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Depuis 1828, Guerlain explore, Guerlain innove, Guerlain sublime. 

En Parfum, en Soin, en Maquillage.

LA PETITE ROBE NOIRE
Je suis absolument indispensable et totalement 
irrésistible. Je suis la création parfumée Guerlain, chic et
terriblement glamour. Mon parfum sublime quelques 
matières premières d’exception audacieusement 
surdosées : la cerise noire, le patchouli et la rose. 
Je suis La petite Robe noire.

Eau de Parfum 50 ml – 67 €

L’HOMME IDÉAL : MYTHE OU RÉALITÉ ?

L’homme idéal est un mythe. Son parfum, une réalité. Guerlain décode les aspirations des hommes et crée pour eux un
concentré d’idéal.
Le flacon idéal ? Carré, facetté et épuré, luxueux. Un capot lourd, mat, résolument masculin, qui emprunte le guilloché à 
l’univers de l’horlogerie.
Le parfum idéal ? Intelligent, beau et fort.
Pour la première fois, Guerlain signe une amande au masculin que l’on retrouve autour de trois accords : l’intelligence d’une
note de tête pétillante composée d’agrumes et de fleur d’oranger ; la beauté d’une note de cœur « amaretto », hyper sensuelle,
et la force d’une note de fond boisé cuir, résolument masculine, composée de vétiver d’Inde, de cèdre et de cuir travaillé de
façon contemporaine.
Trois qualificatifs, trois accords, pour ce parfum frais boisé qui révèlera tout votre potentiel !

Eau de Toilette 100 ml – 70€

Guerlain Air Caraïbes_V1  16/06/2014  13:35  Page1

Since 1828, Guerlain has explored, innovated and perfected - in Fragrance, Skincare and Makeup. 
Daring creators, mythical creations, timeless know-how. Beauty Culture as its signature.

З 1828 року Guerlain досліджував, запроваджував інновації та удосконалював –  
парфумерію, засоби для догляду за шкірою та макіяжу. Сміливі розробки, фантастичні  

вироби, нестаріючі ноу-хау. Культура краси – власноручний підпис бренду.

Created in 1987, the Météorites pearls by Guerlain 
are the mythic finishing powder. This constellation of 
pearls illuminates the complexion with an incomparable 
radiance and lights up the face in an exceptional manner 
thanks to its fine and transparent texture. 

Створена у 1987 році, Météorites Pearls є легендарною 
пудрою від Guerlain. Завдяки своїй тонкій та прозорій 
текстурі, а також вмісту перламутру вона висвітлює 
обличчя і надає йому сяючого вигляду.

MÉTÉORITES PEARLS, Shade 03 Medium

Cils d’Enfer mascara by Guerlain will give you maxi 
lashes in the blink of an eye thanks to its volumising, curl 
sculpting effect and its innovative formula enriched in 
vibrant black pigments. 

Туш Cils d’Enfer від Guerlain в одну мить дасть 
максимальний об’єм вашим віям завдяки ефекту 
об’єму та підкручування, а також інноваційній формулі, 
збагаченій яскравими чорними пігментами.

CILS D’ENFER MASCARA

All the “light” expertise of Météorites is gathered in an 
anti-dullness base with magical correcting and perfecting 
pearls. Suspended in a cool gel, the pearls transform 
on contact with the skin into an illuminating base that 
gives the complexion a natural matte look and evens out 
imperfections for instant radiance.

Увесь досвід Météorites у наданні шкірі сяйва втілений у 
нетьмяніючій основі під макіяж з унікальною коректуючою 
властивістю перламутру. Сяючі часточки, що містяться у 
зволожуючому гелі, при контакті зі шкірою перетворюються 
у висвітлюючу основу, яка створює комплексний ефект 
натурального матового вигляду та приховує недоліки для 
тривалого ідеального вигляду шкіри.

Guerlain My Météorites Palette offers a complete Météorites 
ritual to gently correct and illuminate the complexion. In 
a reusable metal case with mirror, the offer includes: 
Météorites compact powder with shade harmony 02 – 
light, pale and pearly pink powder highlighter, punchy pink 
powder blush, powder brush for a better application.

Палітра My Météorites Palette пропонує набір традиційних 
кульок-метеоритів для легкого і правильного освітлення 
кольору обличчя. Металевий корпус з дзеркальцем 
багаторазового використання містить: компактну пудру 
Météorites колір harmony 02 – light, бліду і перлинно-
рожеву пудру-хайлайтер, ефектний набір з рожевих 
рум’ян і пудри, пензлик для пудри.

MÉTÉORITES BASE, 30 ml MÉTÉORITES MY PALETTE

DS_180x297 MEP UIA 08-2017_V2.indd   2 28.02.18   17:39

€ 75.00€ 55.00

12378691166311

1061020

1016478

€ 48.00€ 30.00

NEW

METEORITE 180X297MM - 1EX.indd   1 01/03/2018   17:25
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1264969

4/  Yves Saint Laurent. 
Very YSL Complete Palette 
Make-up Set
The Very YSL Complete Palette is conceived exclusively  
for travelers. It ushers the “new urban chic” and offers 
made-to-measure make-up from day to night, from  
a semi-nude look to a bold seduction.
Палетка The Very YSL Complete Palette призначена 
виключно для подорожуючих. Вона вводить «новий 
міський шик» і пропонує індивідуальний макіяж вдень  
та вночі, від натурального до сміливого макіяжу.

€ 55.00

1

2

3

4

1114507

1/  Yves Saint Laurent. 
Volume Effet Faux Cils 
Mascara Set
An exclusive YSL duo set with emblematic luxurious 
mascara for a false lash effect, with remastered formula.
Ексклюзивний подвійний набір YSL з символічною 
розкішною тушшю з ефектом накладних вій, з 
відновленою формулою.

€ 55.00

1001337

2/  Yves Saint Laurent. 
Rouge pur Couture N°52 
Lipstick
All of Yves Saint Laurent’s expertise for sublime and silky 
lips. Its Couture gold case unveils a moisturizing and 
protective texture that gives your lips an exceptionally 
comfortable silky finish.
Весь досвід Yves Saint Laurent для бездоганних і 
шовковистих губ. Розкішний золотистий футляр 
містить зволожуючу і захисну текстуру, яка робить 
ваші губи надзвичайно приємними та шовковистими.

€ 32.00

528419

3/  Yves Saint Laurent. 
Touche Éclat N°2 Ivoire Lumière  
Concealer
The beauty secret of the world’s top makeup artists and  
models, Touche Éclat is the original must-have for a 
radiant, flawless face. With a few strategic strokes of this 
award-winning complexion highlighter—dark circles, fine 
lines and signs of fatigue virtually disappear.
Секрет краси від провідних світових візажистів і  
моделей, Touche Éclat є оригінальним обов’язковим  
аксесуаром для сяючого, бездоганного обличчя.  
Завдяки декільком головним штрихам цього  
чудового хайлайтера для обличчя, темні кола,  
зморшки та ознаки втоми фактично зникають.

€ 30.00

N° 2 Luminous Ivory
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LANCÔME EXCLUSIVE TRAVEL SET FOR PERFECT EYES

Everything you need to freshen up your look.
All Eye Need, your essential eye make-up set.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР ДЛЯ ПОДОРОЖІ ВІД LANCÔME 
ДЛЯ ПРЕКРАСНИХ ОЧЕЙ.

Все, що Вам потрiбно, щоб освiжити свiй погляд. 
All Eye Need -Ваш iдеальный набiр для макiяжу.

ALL EYE NEED

HOW TO BE NATURALLY PARISIAN, ANYTIME, ANYWHERE?
L’Absolu Palette Parisienne au Naturel, the best of Lancôme make-up in an all-in-one nomad palette.

15 products in one, for an easy-to-create and complete make-up look (face, eyes, lips).
From Day to Night, wherever you are, always �awless and radiant with a Parisian touch.

Як бути справжньою парижанкою, в будь-який час, будь-де?
L’Absolu Palette Parisienne au Naturel, кращий макіяж від Lancôme, все в одній 
палетці. 15 продуктів в одному, для швидкого і повного макіяжу (обличчя, 
очі, губи). З ранку до ночі, де б Ви не були, завжди з Вами бездоганний 

і сяючий дотик Парижу.

L’ABSOLU PALETTE
PARISIENNE AU NATUREL
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DUO VOLUME MILLION LASHES  
SO COUTURE

Adopt Haute Couture for your lashes.
So Couture is a high-quality and luxurious mascara thanks 

to the fi nest “Black Silk” Couture formula combines 
extra black pigments and liquid silk. It makes your lashes 

volumized, defi ned and meticulously millionized with a 
superliner Perfect Slim for an ultimate perfection.

2 mascaras Volume Million Lashes So Couture  
+ 1 Superliner Perfect Slim

Adopt Haute Couture for your lashes.
So Couture - це високоякісна і розкішна туш для вій, яка 

завдяки чудовій формулі «Чорний Шовк» від кутюр 
поєднує в собі екстра чорні пігменти і рідкий шовк. Туш 

надає об’єму віям, виділяє їх і ретельно розподіляє за 
допомогою суперлайнера Perfect Slim для досягнення повної 

досконалості. 

2 туші для вій Volume Million Lashes So Couture  
+ 1 суперлайнер Perfect Slim

LA PALETTE NUDE BEIGE  
BY COLOR RICHE 
1001 ways to wear nude! 
Nude eye-looks have never been so rich. Choose and mix 
with our palette of 10 shades in a beige symphony to 
create an infi nite number of nude looks! It includes our 
double-ended make-up designer applicator and a mirror.

1001 ways to wear nude! 
Натуральний вигляд очей ніколи не був таким 
різноманітним. Обирайте та експериментуйте з нашою 
палітрою з 10 відтінків бежевої симфонії для створення 
нескінченного різноманіття нюдового макіяжу. Набір 
включає двосторонній аплікатор для макіяжу і дзеркальце. 

10 shades Mirror

Double-ended
make-up
designer
applicator

L’ORÉAL PARIS ESSENTIALS FOR A COMPLETE MAKE-UP LOOK!

TRIO NUDE ADDICTION  
BY COLOR RICHE
Show your nude addiction.
Discover 3 iconic nude lipsticks created by L’Oréal Paris Color 
Designers. Indulge in unrivaled richness. Enjoy 2 voluptuous 
satin shades and 1 velvet matte selected for you.
More than a lipstick, it’s Color Riche

Show your nude addiction.
Відкрийте для себе 3 традиційних нюдові помади від L’Oréal 
Paris Color. Побалуйте себе неперевершеним багатством. 
Насолоджуйтесь 2 чуттєвими атласними відтінками і 1 
оксамитовим матовим відтінком, який ми обрали для Вас.
Це більше ніж помада, це Color Riche.SHIMMER 

SATIN
SATIN  MATTE

DS_PO-BV-8046 UIA May 2018-180x297-CP_JS.indd   2 06.03.18   16:49

LANCÔME EXCLUSIVE TRAVEL SET FOR PERFECT EYES

Everything you need to freshen up your look.
All Eye Need, your essential eye make-up set.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР ДЛЯ ПОДОРОЖІ ВІД LANCÔME 
ДЛЯ ПРЕКРАСНИХ ОЧЕЙ.

Все, що Вам потрiбно, щоб освiжити свiй погляд. 
All Eye Need -Ваш iдеальный набiр для макiяжу.

ALL EYE NEED

HOW TO BE NATURALLY PARISIAN, ANYTIME, ANYWHERE?
L’Absolu Palette Parisienne au Naturel, the best of Lancôme make-up in an all-in-one nomad palette.

15 products in one, for an easy-to-create and complete make-up look (face, eyes, lips).
From Day to Night, wherever you are, always �awless and radiant with a Parisian touch.

Як бути справжньою парижанкою, в будь-який час, будь-де?
L’Absolu Palette Parisienne au Naturel, кращий макіяж від Lancôme, все в одній 
палетці. 15 продуктів в одному, для швидкого і повного макіяжу (обличчя, 
очі, губи). З ранку до ночі, де б Ви не були, завжди з Вами бездоганний 

і сяючий дотик Парижу.

L’ABSOLU PALETTE
PARISIENNE AU NATUREL

171164-MUSES-LANCOME-PAGECONCEPT-HEINEMANN-ALL-EYE-NEED-LABSOLU-PALETTE-EXE_X3.pdf   1   12.03.18   11:44

€ 63.00

1241430

€ 20.00 € 19.00

1120690

1248851

€ 24.00

€ 24.00

1248858

1277756

LANCÔME EXCLUSIVE TRAVEL SET FOR PERFECT EYES

Everything you need to freshen up your look.
All Eye Need, your essential eye make-up set.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР ДЛЯ ПОДОРОЖІ ВІД LANCÔME 
ДЛЯ ПРЕКРАСНИХ ОЧЕЙ.

Все, що Вам потрiбно, щоб освiжити свiй погляд. 
All Eye Need -Ваш iдеальный набiр для макiяжу.

ALL EYE NEED

HOW TO BE NATURALLY PARISIAN, ANYTIME, ANYWHERE?
L’Absolu Palette Parisienne au Naturel, the best of Lancôme make-up in an all-in-one nomad palette.

15 products in one, for an easy-to-create and complete make-up look (face, eyes, lips).
From Day to Night, wherever you are, always �awless and radiant with a Parisian touch.

Як бути справжньою парижанкою, в будь-який час, будь-де?
L’Absolu Palette Parisienne au Naturel, кращий макіяж від Lancôme, все в одній 
палетці. 15 продуктів в одному, для швидкого і повного макіяжу (обличчя, 
очі, губи). З ранку до ночі, де б Ви не були, завжди з Вами бездоганний 

і сяючий дотик Парижу.

L’ABSOLU PALETTE
PARISIENNE AU NATUREL
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3/  Clarins. Instant Light Lip Perfector Duo 
Lip gloss Set
The ideal lip-perfecting duo for smooth lips enhanced 
with subtle, natural colour. The gel formula enriched  
with shea butter nourishes, repairs and protects lips. 
Shades: N°01 rose shimmer + N°02 apricot shimmer.
Ідеальний набір для пом’якшення губ, насиченого 
натурального кольору. Гелева формула, насичена 
маслом Ши, зволожує, відновлює та захищає  
губи. Кольори: N°01 колір троянди мерехтіння  
+ N°02 колір абрикос мерехтіння.

€ 30.00
 

1244702

4/  Clarins. Hydra Essentiel Cooling Gel  
Skincare 50 ml /мл
This fresh, non-greasy gel cream instantly melts into 
the skin. Your skin’s capacity to retain water is restored 
through organic kalanchoe extract, a powerful natural 
hydration activator that boosts the skin’s hyaluronic acid 
production. Your skin is left intensely hydrated, radiant, 
and shine-free.
Цей свіжий, легкий гель-крем миттєво вбирається 
у шкіру. Здатність Вашої шкіри утримувати воду 
буде відновлена за рахунок органічного екстракту 
каланхое, потужного природнього активатору 
зволоження, який стимулює виробництво 
гіалуронової кислоти в шкірі. Ваша шкіра залишається 
інтенсивно зволоженою, світлою і матовою.

€ 39.00
 

1276246
5/  Clarins. Face Grab and Fly 
Skincare Set
Set cont.: 
Instant Eye Make-up Remover 30 ml 
+ Gentle Foaming Cleanser 50 ml 
+ Hydra Essential Cream 30 ml
+ Toning Lotion 100 ml
+ Beauty Flash Balm 15 ml 
+ Eye Contour Gel 3 ml.

Склад набору: 
Демакіяж для очей 30 мл 
+ очищуюче мило 50 мл 
+ зволожуючий крем 30 мл 
+ тонізуючий лосьйон 100 мл
+ бальзам 15 мл  
+ гель для шкіри під очима 3 мл.

€ 40.00

1219178

6/  Clarins. Make Up Remover Trio 
Skincare Set
Set cont.: Cleansing Milk 50 ml + Toning Lotion 50 ml  
+ Instant Eye Make-Up Remover 30ml.
Склад набору: Очищаюче молочко 50 мл  
+ тонізуючий лосьйон 50 мл + засіб для зняття  
макіяжу миттєвої дії 30мл.

€ 22.00

1044750

1/  Estée Lauder. Advanced Night Repair  
Synchronized Recovery Complex II Serum 
Skincare 50 ml /мл
This breakthrough eye treatment maximises the power of  
night to re-ignite the vital, youthful light that can fade due  
to fatigue, pollution and age. Our Youth Light Measurement™ 
formula targets fine lines, crow’s feet, dark circles,  
puffiness and uneven texture.
Цей революційний засіб для зони навколо очей максимізує 
силу ночі, щоб знову розпалити життя, світло шкіри, які 
можуть зникати через втому, забруднення і вік. Наша 
формула Youth Light Measurement™ бореться з першими 
зморшками, «гусячими лапками», темними колами під 
очима, набряклістю та нерівномірною текстурою.

€ 103.00

1265782

2/  Estée Lauder. Advanced Night Repair  
Eye Concentrate Matrix Serum  
Skincare 15 ml /мл
This ultra-nourishing, skin strengthening formula with our 
innovative 360° Matrix Technology provides a 360° cushion  
of plumping support to give eyes a fresh, “wide-open” look.
Ця ультра-живильна, зміцнююча формула з інноваційною 
технологією Matrix Technology 360° представляє кушон 
360° живильної підтримки, щоб надати очам свіжий, 
«розкритий» вигляд.

€ 59.00
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New. Pep-Start™ Eye Cream
Hydrates. Brightens. Smooths the way for makeup.  

Apply whenever. clinique.com

9am. 9pm.
Ready for anything.

CL TR_PEP START_UIA&Windrose_297x180.indd   1 19/02/2016   13:12

1

2

3

1176497

1/  Clinique. pep-start Eye Cream 
Skincare 15 ml /мл
This gentle cream makes it easy to keep eyes looking  
fresh, natural and healthy with its refreshing formula.  
Allergy Tested. 100 % Fragrance Free.
Цей ніжний крем допомагає вашим очам виглядати  
свіжими, натуральними та здоровими, завдяки  
спеціальній формулі. Перевірено на алергени.  
100 % без запаху.

€ 22.00 
 

1176517
2/  Clinique. Long Last Gloss Wear 
Lip gloss Set 
Lip gloss juiced up with 8 hours of lasting shine.  
In glistening shades from sheer to full intensity. Ten 
moisture-packed shades in five dual-ended minis.
Блиск для губ, що гарантує 8 годин блиску. Кольори  
варіюються від прозорих до насичених. Десять відтінків 
представлені у п’яти двосторонніх мініатюрах.

€ 38.00

1181419

2/  L’Oréal Men Expert. Hydra Energetic 
Skincare Set
Set cont.:  
My Essential Duo – 1 x Hydra Energetic Face Cream 50 ml  
+ 1 x Deo 50 g.
Набір включає: 
1 x Kрем для обличчя Hydra Energetic 50 мл  
+ 1 дезодорант 50 гр.

€ 12.00

NEW
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Moroccanoil.com

O N E  B R A N D:  A  WO R L D  O F  O I L - I N FU S E D  B E AU T Y

Moroccanoil.com

1177203

Moroccanoil. Traveler Set 
Treatment Set 50 ml + 25 ml  
Oлія для догляду за волоссям  
50 мл + 25 мл
The foundation for hairstyling that can be used as  
a conditioning, styling and finishing tool. Infused with 
antioxidant-rich argan oil, strengthening proteins and  
shine-boosting vitamins, this transformative treatment 
detangles and speeds up drying time.
Основа для моделювання волосся, що використовується 
як кондиціонер, засіб для стайлингу та закріплення 
укладки. Збагачений аргановою олією з великим вмістом 
антиоксидантів, зміцнюючими протеїнами і вітамінами, 
що підсилюють блиск, цей універсальний засіб – олегшує 
розчісування, прискорює час сушіння і надає блиску.

€ 38.00

11750531290957
€ 33.00 € 30.00

BRIEF FOR ADVERTORIAL-UCRANIA___2-TRAZ.indd   1 14/03/18   16:48BRIEF FOR ADVERTORIAL-UCRANIA___2-TRAZ.indd   1 14/03/18   16:48
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1129428

1/  Talika. Lipocils Expert Eyebrow Serum 
Skincare 10 ml /мл
Lipocils Expert® Eyebrow Serum is the 1st growth  
& pigmentation eyebrow treatment.
Засіб для брів Lipocils Expert® Eyebrow Serum  
є засобом № 1 для росту і пігментації брів.

€ 37.00

1122742

2/  Talika. Lipocils Expert Eyelash Serum 
Skincare 10 ml /мл
Lipocils Expert® Eyelash Serum naturally increases 
eyelash growth up to 36 %, darkens the color up to 50 % 
and curls the lashes up to 50 %.
Засіб для вій Lipocils Expert® Eyelash природним 
чином пришвидшує ріст вій до 36 %, затемнює колір 
на 50 % та підкручує на 50 %.

€ 37.00

1248616

3/  Talika. Eye Decompress Mask 
Skincare 6 x 3 ml /мл
Eye Decompress is an exclusive 10-minute regime that  
promotes deep relaxation for the eyes. It pairs a soothing,  
anti-aging, anti-dark circles, compressed mask for the  
eye contour with a 10-minute relaxation podcast, for  
mental recentring and relaxation. 
Eye Decompress-це ексклюзивна 10-хвилинна процедура,  
яка сприяє справжній релаксації очей. Вона поєднує 
заспокійливу, омолоджуючу маски, з маскою від темних  
кіл навколо очей; маску-компрес для контуру очей  
з 10-хвилинним відеороликом для психологічного  
розслаблення та релаксації. 

€ 23.00

NEW

EXE_1083 eyebrow expert_lipo expert ENG 180 mm x 297 mm HD 02092015.pdf   1   02/09/2015   12:05
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Аромати, що створять твій день

Scents that will  
      make your day

for her ⁄для неї

for him ⁄для нього

Rise and shine – Lanvin. Éclat d’Arpège (p 19)

From the comfort of your bed right into the soft embrace of refreshing 

green tea leaves, citrus flowers, peach and elegant ambergris. 

З вашого комфортного ліжка – прямо в м’які обійми  
освіжаючого листя зеленого чаю, цитрусових квітів, персику  
та елегантного амбра. 

Beach rose – Chloé. Nomade (p 18) 

A fresh and floral scent for the free and confident. Composed of  

sun-loving ingredients to turn every beach into a flowering meadow. 

Свіжі та квіткові ноти для вільної та впевненої в собі жінки.  
Створений з сонячних інгредієнтів, щоб перетворити  
кожен пляж на квітучий луг.

Queen of the night – Carolina Herrera. Good Girl (p 21) 

Eradiate the friendliness of a good girl and the confidence  

of a bad girl. A wonderful, complex and mysterious scent 

for the perfect night out. 

Випромінюй дружелюбність доброї дівчини та  
впевненість поганої. Чудовий, складний та  
загадковий аромат ідеальної ночі.

Morning breeze – BVLGARI. Aqua Atlantique (p 9)

Wake up to the concentrated power of the Atlantic Ocean and  

surf wave after wave of refreshing energy to start your day.  

Поринь у насичену силу Атлантичного океану і підкорюй  
освіжаючу енергію, хвиля за хвилею, щоб почати свій день. 

High noon – Givenchy. Gentleman Givenchy (p 13) 

Ready for anything! This scent eradiates masculine determination 

with shades of light and fun masculinity. Be as strong as kind.  

Готовий до всього! Цей аромат стирає чоловічу рішучість  
відтінками світла і веселої мужності. Будь на стільки сильним,  
на скільки ти добрий. 

Second wind – Paco Rabanne. 1 Million Privé (p 20) 

The night is yours: as the sun sets, let your energy rise again  

with this powerful, seductive scent by Paco Rabanne.  

Це твоя ніч: коли заходить сонце, нехай ваша енергія  
знову підніметься за допомогою цього потужного,  
спокусливого аромату Пако Рабанн.
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3/  Swarovski. Crystal Wishes Key 
Pendant Set 
Layer this set of two lock and key pendants together  
for an on-trend look, or keep one and give the other  
to a loved one as a symbol of the bond you share.  
Embellished with pink and clear crystal pavé, the  
pendants feature a mix of metal platings.
Носіть цей набір з двох підвісок –замку і ключа  
разом для сучасного і модного вигляду, або  
збережіть одну і подаруйте іншу близькій людині,  
як символ зв’язку. Прикрашені рожевим і прозорим  
кришталем, підвіски поєднують різні метали.

€ 99.00

1248184

4/  Swarovski. Iconic Swan 
Pierced Earrings 
This stunning pair of pierced earrings is embellished  
with subtly-shaded graduated crystals, set in our  
exclusive crystal Pointiage® technique. A modern take  
on Swarovski’s iconic swan motif, the on-trend silhouette 
features a large Crystal Pearl clutch for extra glamour.  
They measure 2.5 cm.
Ця приголомшлива пара сережок прикрашена  
витончено-затемненими кристалами, встановленими  
в нашій ексклюзивній техніці Pointiage®. Сучасний  
погляд на знаковий мотив Swarovski з лебедем, супер 
трендовий дизайн підтримується великим кристалом  
для додаткового блиску. Розмір 2,5 см.

€ 90.00

1154906

1/  Swarovski. Clove 
Pendant
Add a touch of romance to any outfit with this delicate  
rhodium-plated pendant. Inflight Exclusive.
Додайте нотку романтики до будь-якого вбрання  
з цим делікатним родієвим кулоном. Ексклюзивно  
на борту.

€ 104.00

1220906, 1220905

2/  Swarovski. Golden or Silver 
Bracelet
This timeless gold- or rhodium plated bracelet is  
an ideal gift for lovers of sparkle. Two delicate strands  
of clear stones are set in a new cupchain design. Draping 
beautifully on the wrist, the bracelet is finished with an 
innovative new button closure, which ensures the perfect 
fit. Pretty and understated, it’s also a bold statement 
of elegance. Wear with a Swarovski watch for daytime 
sparkle, or dial up the glamour for a night out by  
layering with contrasting styles.
Цей позолочений або родієвий браслет є ідеальним 
подарунком для любителів блиску. Два тонких 
ланцюжка з прозорих каменів поєднані у новому 
дизайн. Чарівно огортаючи зап’ястя, браслет має нову 
інноваційну застібку, яка забезпечує ідеальну посадку 
на вашому зап’ясті. Вишуканий та елегантний; це 
смілива заява елегантності. Носіть з годинником 
Swarovski для денного блиску, або поєднайте з 
гламуром на вечірці з контрастними стилями.

each/кожен  € 99.00

Please note that the assortment of available goods may differ  
from flight to flight. If you were unable to purchase the item,  
it is possible to make an order for your next flight. Please ask  
cabin crew for detailed information.

Звертаємо Вашу увагу, що асортимент товарів на кожному  
рейсі може різнитися. Якщо Ви не змогли придбати необхідний 
Вам товар, Ви маєте можливість оформити замовлення на 
наступний рейс. За детальною інформацією звертайтесь  
до бортпровідників.
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1254252

2/  Coeur de Lion. Geo Cube 
Necklace
Favourite colours don´t care about seaons. Timelessly  
beautiful necklace from the GeoCUBE® Collection by  
Carola Eckrodt. With synthetic, coloured tiger’s eye in  
combination with sparkling Swarovski® Crystals, polaris,  
delicate rhinestone beads and stainless steel 316L.  
Graceful filigree connections with delicate glass cylinders.  
The clasp is made of stainless steel 316L.
Вибір улюблених кольорів не залежить від пори року. 
Ідеальне намисто з колекції GeoCUBE® від Carola Eckrodt. 
З синтетичного, кольорового тигрового ока в поєднанні 
з блискучими кристалами Swarovski®, поларіс, ніжних 
намистин з гірського кришталю і нержавіючої сталі 316L. 
Витончені ажурні з’єднання з тонкими скляними циліндрами. 
Застібка виготовлена з нержавіючої сталі 316L.

€ 109.00

1254253

1/  Coeur de Lion. Geo Cube 
Bracelet 
Favourite colours don´t care about seaons. Timelessly  
beautiful bracelet from the GeoCUBE® Collection by  
Carola Eckrodt. With synthetic, coloured tiger’s eye in  
combination with sparkling Swarovski® Crystals, polaris,  
rhinestone beads and stainless steel 316L. Graceful  
filigree connections with delicate glass cylinders.  
The clasp is made of stainless steel 316L.
Вибір улюблених кольорів не залежить від пори  
року. Ідеальний браслет з колекції GeoCUBE® від  
Carola Eckrodt. З синтетичного, кольорового тигрового  
ока в поєднанні з блискучими кристалами Swarovski®, 
поларіс, ніжних намистин з гірського кришталю і 
нержавіючої сталі 316L. Витончені ажурні з’єднання  
з тонкими скляними циліндрами. Застібка  
виготовлена з нержавіючої сталі 316L.

€ 55.00
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1093472

1/  Estella Bartlett. Ali 
Bracelet
This bracelet features silver plated beads, a gold plated  
star charm and a grey cord tassel. Easily adjustable, this  
is sure to be a favourite for all who love friendship bracelets.
Цей браслет представляє собою посріблені намистини, 
 поєднані з позолоченою зіркою і сірим шнурочком.  
Легко регулюється за розміром, безумовно стане  
улюбленим для всіх, хто любить браслети дружби.

€ 14.00

1121996

2/  Estella Bartlett. Louise Star 
Bracelet
Featuring silver plated beads with a contrasting  
gold plated star charm.
Посріблені намистини з контрастною  
позолоченою зірочкою.

€ 14.00

1312594

3/  Estella Bartlett. Bracelet
This beautiful bracelet from London brand Estella Bartlett, 
is the perfect addition to any outfit. Featuring faceted 
beads with sterling silver plating threaded onto grey cord, 
the bracelet has an adjustable fit.
Цей чудовий браслет із лондонського бренду Estella 
Bartlett – ідеальне доповнення до будь-якого наряду. 
Завдяки ограненим намистинам з нанесенням 
стерлінгового срібла, накладеним на сірий шнур, 
браслет має регульовану за розміром застібку.

€ 17.00

1128155

4/  Estella Bartlett. Isabella and Liberty 
Bracelets
Estella Bartlett’s most popular designs – an irresistible 
proposition. The Isabella bracelet features delicate silver 
plated hearts, while the Liberty bracelet, which features 
silver plated beads, is strung together on grey chord  
and finished with a bewitching heart charm.
Найбільш популярні дизайни Estella Bartlett’ – 
спокуслива пропозиція. Браслет Isabella з ніжними 
посрібленими серцями, та браслет Liberty, з 
посріблені намистинами, нанизаними на сірий 
ремінець з чарівним кулоном у формі серця.

€ 26.00
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1243626

1/  Buckley. 8 Piece Earing Set Rose Gold 
This pretty earring set is the perfect way to mix up your 
look every day of the week! Featuring 8 fun styles in 
rose gold tone with accents of shimmering crystals and 
smooth pearl, allowing you to effortlessly take your look 
from day to night.
Цей чудовий набір сережок є ідеальним способом 
зробити Ваш погляд іншим кожного дня тижня! 
Завдяки 8 чудовим дизайнам з рожевого золота 
зі вставками з яскраво сяючих кристалів і гладких 
перлин, Ви без зусиль зміните Ваш образ з денного 
на вечірній.

€ 29.00

1312045

2/  Ted Baker. Signature Pen  
Bowdelicious in rose gold
The rose gold, twist-top pen stands out with a bow- 
shaped topper and the word ‘Bowdelicious’ on the side.
Рожеве золото, ручка з пером, що викручується 
виділяється декором у вигляді бантика та словом  
«Bowdelicious» на корпусі.

€ 26.00

1276801

3/  Little Ella. Rainbow Bracelet 
& Heart Charm Necklace Silver Plated 
London brand Little Ella brings you this beautiful sterling  
silver plated necklace and bracelet duo. The set features  
a delicate heart charm on both pieces, and rainbow  
coloured beads in the stretch bracelet add a touch of  
colour perfect for little girls!
Лондонський бренд Little Ella представляє вам це  
бездоганне срібне намисто і браслет в наборі. В цьому  
наборі представлений талісман у вигляді витонченого  
серця з двох половинок і різнокольорові намистини 
еластичного браслету, що додають кольору, який  
ідеально підходить для маленьких дівчаток!

€ 20.00

1222751 

Love
Love Code Charm
APPROX 15 MM | 14K Gold Plated Sterling Silver | 18" CHAIN 
Приблизно 15 мм I 585 позолочена латунь I Ланцюжок 45 см 

Each Love Code Charm contains a cryptic message that is revealed only  
when the pendant is spun. 
Packaged with a lovely handwritten poem and original artwork by Lulu DK,  
the Love Letters collection offers a gift that is both unique and personal. 

Ця підвіска містить код – приховане повідомлення, яке можна прочитати  
лише перевернувши його. 
Цей код є символом справжнього зв’язку, поєднуючого тих, кого ви любите.  
Безстроковий і унікально особистий, кожен шарм – це новий подарунок.

#GiveItASpin
€ 157.00
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1153317

2/  Tommy Hilfiger. Sport Luxury 
Ladies Watch with golden mesh bracelet
Tommy Hilfiger introduces a fresh new luxury sport  
watch for her on a gold plated mesh bracelet. The 38 mm 
gold plated case frames a gold multi-eye dial accented  
with the iconic red white and blue on the minute hand.  
3 ATM water-resistant.
Tommy Hilfiger представляє новий, розкішний, 
спортивний годинник для неї на позолоченому браслеті 
у вигляді сітки. Позолочений корпус, діаметром 38 мм, 
обрамляє золотий мультифункціональний циферблат  
зі знаменитими червоною, білою і синьою полосами  
на хвилинній стрілці. Водостійкість 3 АТМ.

€ 168.00

1129165

1/  Tommy Hilfiger. Casual Sport 
Gents Watch 
Cool, sport and American inspirations of Tommy Hilfiger 
design for him. The 46 mm round stainless steel case 
with blue dial and red detail on the pusher are sure  
to bring attention to its owner. This watch highlights  
a brown leather strap with stitching details.  
5 ATM water-resistant.
Стильний, спортивний, дуже «американський» 
дизайн Tommy Hilfiger для нього. Круглий корпус 
з нержавіючої сталі, діаметр 46 мм, з синім 
циферблатом і червоними деталями обов’язково 
приверне увагу до свого власника. Цей годинник 
виглядає особливо виразно завдяки коричневому 
шкіряному ремінцю. Водостійкість 5 АТМ.

€ 168.00
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1278638

2/  Festina. Multifunction Sport Watch 
Multifunction gents watch with a 40 mm stainless steel 
case and bracelet with security clasp. Metallic blue dial with 
applied indices & luminous hands as well as day, date and 
24h functions. 5 BAR water-resistant. 2 year international 
guarantee.
Мультифункціональний чоловічий годинник з корпусом 
діаметром 40 мм з нержавіючої сталі і браслетом з 
безпечною застібкою. Металевий синій циферблат 
з прикладними показниками та люмінесцентними 
стрілками, а також показники дня, дати і години. 
Водостійкість 5 АТМ. 2 роки міжнародної гарантії.

€ 92.00

1098040

1/  Festina. Ladies Multifunction Watch 
Lady fashion multifunction watch from the 
“Mademoiselle” collection. 36 mm stainless steel case 
and band. Rose colored dial. Subdials for day, date  
and 24h. 5 BAR water-resistant.
Жіночий модний мультифункціональний годинник  
з колекції «Мадемуазель». Корпус діаметром  
36 мм з нержавіючої сталі та браслет. Рожевий  
циферблат. Окремі показники дня, дати та  
24 годин. Водостійкість 5 АТМ.

€ 92.00
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Furla looks to the future with a foot grounded in a  

solid past of time-honored craftsmanship, artisanal 

expertise, a sense of beauty and innovative designs. 

Furla stands for quality, colorful creativity, joyfulness 

and a Contemporary Italian Lifestyle – producing bags, 

shoes, and accessories for both women and men.

WHEN FASHION 
MEETS ART 

FURLA Metropolis Envelope

Ця витончена сумка – це обов‘язковий предмет для  
дня та вечора. Завдяки знаковій металевій застібці  
Metropolis, ця лімітована новинка від Furla, має елегантне 
поєднання кольорів оніксу та ванілі, виконаного у  
телячій шкірі. Внутрішня кишеня та три слота для карток 
робить її універсальною та функціональною. Сучасний 
шкіряний ремінь V-образної форми, дозволяє тримати  
її в руці.Ексклюзивно, тільки на борту.  
Розміри/см: 25(ш)х15(в)х3(г).

FURLA Metropolis Envelope

This sophisticated pouch is the must-have item  

for both day and night. Featuring the iconic Metropolis 

metal closure, this new limited edition from Furla,  

the Italian leather specialist has an elegant color  

combination in onyx and vanilla calfskin. Its internal 

pocket and three card slots make it versatile and  

functional. The modern V-shape leather wrist strap  

allows it to be held as a wristlet. Inflight Retail Exclusive.

Measurements/cm: 25(w)x15(h)x3(d)

Фурла дивиться в майбутнє, використовуючи досвід, 
заснований на міцному минулому, багаторічній 
майстерності, ремісному досвіду, відчуттю краси та 
інноваційних дизайнів. Фурла виступає за якість, 
різнобарвну креативність, радість і сучасний італійський 
стиль – виробляючи сумки, взуття та аксесуари для 
жінок і чоловіків.

UIA_FURLAMETROPOLIS_180x297_JS.indd   1 10.04.18   09:34

1304513

1/  Granite. Ladies Sunglasses
Granite Eyewear is a unique, contemporary and stylish 
sunwear brand for a fashionable woman. Lens with 
100% UV protection.
Granite Eyewear – це унікальний, сучасний і стильний 
бренд окулярів для модної жінки. Лінзи зі 100% 
захистом від ультрафіолетових променів.

€ 22.00

531488

2/  Route 66. Sunglasses
Slim-line ROUTE 66-sunglasses. Small frame, very light  
and spring-hinges for a very comfortable feeling.  
Grey lenses for 100% UV-protection.
Компактні окуляри ROUTE 66. Маленька оправа,  
дуже легка, на пружинній петлі для дуже  
комфортного відчуття. Сірі лінзи для 100%  
захисту від ультрафіолетових променів.

€ 20.00

1

2

1309840    € 145.00
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SMART WALLETS
FOR SMART PEOPLE

www.ogon.fr

This light and strong wallet gives a super fast access and an 
optimum protection. Quick and easy access to your cards. 
Designed to open with one hand. For 10 cards and cash. RFID 
Safe: protection against demagnetization and electronic data 
theft. Lifetime warranty. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70g.
Цей легкий і жорсткий футляр дає супер швидкий доступ 
і оптимальний захист. Для 10 карток і готівки. Має мітку 
радіочастотної ідентифікації. Захист від розмагнічування та 
електронних крадіїв. Довічна гарантія. 11 x 7,4 x 2,1 cм. 70 гр.

Ögon Designs
Smart Aluminium Wallet

Ukraine International Airline May-Oct18–JS_AT.indd   1 19.02.18   10:21

1249868

3/  Mobi Mountain. Smart Phone Portable  
Travel Charging Pack 
Technique
Charge on the go, portable charging pack with power 
bank (torch and LED meters), twin car charging adapter 
and multi cable, sold ready charged.
Зарядка з собою, портативна зарядка з додатковим  
блоком живлення (ліхтарик і світлодіодні лампочки), 
подвійний штуцер для зарядки і мульті-кабель,  
продається вже заряджений.

€ 32.00  

1277422

4/  Mobi Mountain. Wireless Mini  
Bluetooth Speaker 
Technique
Enjoy the amazing sound from this compact metal 
stylish speaker, connect by cable or Bluetooth to  
your device or play direct from your memory card, 
supports full handsfree call management and  
boasts up to 3 hours playback.
Насолоджуйтеся захоплюючим звучанням цього 
компактного стильного металевого динаміка, 
підключеного за допомогою кабелю або bluetooth 
до Вашого пристрою, або вмикайте програвач 
безпосередньо з карти пам’яті, підтримує повне 
керування дзвінками по гучному зв’язку і може 
працювати до 3 годин.

€ 31.00

 

1299790

5/  Zipstar. Mobile phone magnifying glass  
Technique
This magnifier acts like a phone projector magnifying 
your phones screen 2 to 4 times the size. Perfect for 
watching movies whilst travelling. Offers an excellent 
viewing experience as it helps reduce strain on your 
eyes. Suitable with nearly all smartphones.
Ця лупа виступає в якості збільшувального скла 
прожектора телефону, що збільшує екран телефонів 
від 2 до 4-кратного розміру. Ідеально підходить  
для перегляду фільмів під час подорожей. Пропонує 
чудовий перегляд, оскільки це допомагає зменшити 
навантаження на очі. Підходить майже для всіх 
смартфонів.

€ 11.00

1016323

2/  SMUG. Twin Pack Earphones 
Technique
Noise isolation, stereo listening via high quality 
neodymium driver units. Includes 3.5 mm stereo  
jack plugs, dual listening adapter and spare earpads. 
Clear perceived sound balance across bass, mid  
range and high frequencies.
Шумоізоляція та стереофон за допомогою 
високоякісних блоків. Включає в себе 3,5 мм стерео, 
подвійний адаптер прослуховування і запасні 
подушечки для навушників. Чітко сприймається 
звуковий баланс через Bass, Mid діапазон і високі 
частоти.

€ 19.00

50619

1/  Travel Blue. Relax  
Accessories
This kit includes neck pillow, padded eye mask  
and carry pouch for easy storage. The neck pillow  
is supplied with own pillow case in luxurious material,  
for maximum comfort. This popular neck pillow  
offers restful relaxation when travelling.
Цей набір включає подушку для шиї, маску для  
очей і м’який чохол для зручного зберігання аксесуарів. 
Подушка має окремий чохол з якісного матеріалу для 
максимального комфорту. З цією подушкою для шиї вам 
гарантований спокійний відпочинок під час подорожі.

€ 20.00

€ 28.00 

1214995
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Life is so much easier when you live it the 
playful way. Here, you can find some great 
gift ideas for children and grown-ups  
who stayed young.

Життя стає настільки легшим, коли 
живеш граючи. Тут Ви знайдете 
декілька ідей подарунків для малюків 
та дорослих, юних душею.

981869

WWF. Plush toy
The WWF Panda is not only the symbol of WWF;  
it’s also a very cute plush toy.
WWF Panda є не тільки символом організації  
Всесвітнього Фонду Дикої Природи, це також  
дуже мила плюшева іграшка.

€  23.00
€  12.00

1093622

YooHoo & Friends. Wannabe Pilot
Yoohoo & Friends are adorable, colourful, collectable 
plush characters with cute big eyes and bushy tails 
brought to you by Aurora World.
Yoohoo & Friends – це чарівні, барвисті, колекційні 
плюшеві персонажі з милими великими очима та 
пухнастими хвостами від Aurora World.

1126449

Disney. Frozen 
Coffret
Frozen from the popular movie has inspired  
her own fragrance presented in a nice set  
of 4 miniatures. Coffret cont.: 4 x 7 ml EdT.
«Frozen» – персонаж з відомого фільму  
надихнула на створення власних парфумів,  
представлених в чудовому наборі  
4 мініатюр. Набір складається: 4 x 7 мл EdT.

€  17.00

787033

Premier Portfolio. Taxis of the World
This exclusive collection of some of the worlds most  
well known taxis include those from London, New York, 
Berlin and Mexico City.
Це ексклюзивна колекція найбільш відомих таксі  
з усього світу, включаючи такі міста, як Лондон,  
Нью-Йорк, Берлін та Мехіко.

€  19.00

1072721

Lip Smackers. Coca Cola Tin Lip Balm 
Set 6 x 4 g /гр
The authentic taste of your favourite beverage flavours  
in lip balms that are as good for your lips as they taste.  
Designed around the classic Coca-Cola can, this fun  
and collectable tin box includes six Lip Smackers.
Справжній смак ваших улюблених напоїв у бальзамах  
для губ, які поєднують прекрасне зволоження та смак. 
Розроблений по мотивам класичної Кока-Коли, цей  
веселий набір і колекційна коробка містить шість  
блисків для губ.

€  14.00

60 61
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ArtThe

of indulgence
      Enjoy our aromatic masterpieces. 
Насолодіться нашими ароматними шедеврами.

Lindt. Diva 
Pralines 57 gr/гр 
Approach these masterpieces  
with an open mind and mouth  
and enjoy finest truffle in a stream  
of melting chocolate.

Спробуйте ці шедеври з відкритим 
ротом та світлими думками, та 
насолодіться найкращим трюфелем 
в таючому шоколаді. 
(p 71)

Baileys. Irish Cream 
Liqueur 0,5 L /л  
In a golden brown colour and with  
a creamy texture Baileys is a beloved 
classic that never gets old.

Золотисто-коричневий колір 
кремова текстура Baileys –  
це класика, що ніколи не старіє. 
(p 78)

Jim Beam. White Label  
Bourbon Whiskey, 0,5 L /л  
JIM BEAM WHITE derives its rich  
satisfying flavour from a treasured  
family recipe. 

JIM BEAM WHITE отримує свій  
багатий аромат від заповітного  
сімейного рецепта. 
(p 76)

Givenchy. Make-Up Palette
Introducing the only perfect canvass there is:  
you! Turn every mirror into a beautiful portrait  
of yourself with this travel kit.

Найкраща палетка для макіяжу – тільки  
для Вас! Перетворіть кожне дзеркало на  
свій найкращий портрет, за допомогою  
цього набору.
(p 27)

Мистецтво привілей

Versace.  
Bright Crystal Duo 
Coffret, 2 x 30 ml  
Discover the most popular fragrances from  
the Versace Crystal Collection. Feminine,  
sensual and always glamorous.

Відкрийте для себе найпопулярніші  
аромати Versace Crystal Collection.  
Жіночний, чуттєвий та завжди гламурний. 
(p 17)

M&M’s. Candy Fan 
20 gr /гр  
Colourful and bursting with  
chocolate flavour, these M&M’s  
even include a fan for their  
biggest fans.

Кольоровий та дуже шоколадний,  
цей набір від M&M, навіть 
обладнаний вентилятором, для 
найбільших прихильників. 
(p 65)

0091-17-BM-ALL_UIA_Boardmagazine_Frühling_Sommer_2017_RZ_V3.indd   62-63 10.04.18   11:46



639.2956f M&M's - avert - Candy fan & Candy Tin 180x297mm WT v1 • Perc. opmaak 100% • Perc. uitdraai 100%  
• 180 × 297 mm • FC • 4/0

®/TM M&M’s, m and the M&M’s Characters are trademarks of Mars, Inc. © 2018

Share the fun

639.2956f M&M's - avert - Candy fan & Candy Tin 180x297mm WT v1.indd   1 01-02-18   11:08

265828

1/  M&M’s. Candy Fan 
20 gr /гр
Your favorite M&M’s characters filled with 20 g bag  
of M&M’s featured with powerful, child-safe fans.
Ваші улюблені персонажі М&М’s зараз з упаковкою  
цукерок 20 грамiв. На упаковці міститься іграшка- 
вентилятор безпечний для дітлахів.

each/кожен  € 7.00

1151611

2/  M&M’s. Candy Tin 
200 gr /гр
M&M’s Chocolate and pure fun combined in one 
great gift! The character tin serves as decoration and 
chocolate container  
at the same time.
Шоколад М&М’s та море веселощів поєднано у 
чудовий подарунок! Смайл героя служить декором 
та коробкою для цукерок одночасно.

each/кожен  € 7.00

1

2

Please note that the assortment of available goods may differ  
from flight to flight. If you were unable to purchase the item,  
it is possible to make an order for your next flight. Please ask  
cabin crew for detailed information.

Звертаємо Вашу увагу, що асортимент товарів на кожному  
рейсі може різнитися. Якщо Ви не змогли придбати необхідний 
Вам товар, Ви маєте можливість оформити замовлення на 
наступний рейс. За детальною інформацією звертайтесь  
до бортпровідників.

65

ЦУКЕРКИ.SWEETS
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1196870

1/  Chupa Chups. Chupa Travelbox Smurfs 
Candies 84 gr /гр
Travel painting set for children. Includes candy sticks,  
coloring books and crayons.
Набір для малювання маленьким мандрівникам. 
Включає цукерки на паличках, розмальовки  
та олівці.

€ 8.00

1306109

2/  Toblerone. Variety Pack 
5 x 100 gr /гр
Toblerone Swiss Chocolate with Honey and Almond 
Nougat in 4 delicious flavours: Milk, Dark, White,  
and Fruit & Nut.
Швейцарський шоколад Toblerone з медом та 
мигдалевою нугою з 4 різними смаками: плитки  
в індивідуальній упаковці з молочного, чорного,  
білого та фруктово-горіхового шоколаду.

€ 12.00

1

2
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733492

1/  Niederegger. Silver Edition 
Marzipan filled chocolates 225 gr /гр
This gift box presented by Niederegger is filled with  
18 delicious marzipan classics. Covered in a fine layer  
of bittersweet chocolate, this Silver Edition is well  
suited as a gift or a souvenir.
Ця подарункова коробка Niederegger наповнена  
18 смачними цукерками з марципану. Вкриті гірко-
солодким шоколадом вищого ґатунку, цукерки  
з цієї Срібної колекції стануть ідеальним подарунком 
чи сувеніром.

€ 13.00

1

94119

2/  Lindt. Excellence Dark Thins  
Chocolate 200 gr /гр
Enjoy the pure chocolate pleasure of LINDT Excellence 70 % 
Cocoa, made from the finest- quality ingredients. Indulge  
in this dark chocolate experience, masterfully balanced to 
be neither bitter nor overpowering.
Насолоджуйтесь чистим шоколадним  
задоволенням від Lindt Excellence – 70 % какао, 
виготовлені з найкращих інгредієнтів. Не 
відмовляйте собі в задоволенні скуштувати  
цей темний шоколад, майстерно збалансований  
щоб бути ні гірким, ні занадто насиченим.

€ 10.00

163778

3/  Lindt. Swiss Premium Gold 
Chocolate 300 gr /гр
Indulge in smooth Swiss Milk Chocolate with crunchy 
whole roasted hazelnuts from LINDT. Presented in 
premium golden packaging, this Gold Tablet is the  
perfect gift for any occasion, or just a treat  
to enjoy yourself.
Дозвольте собі насолодитися швейцарським 
молочним шоколадом зі шматочками хрусткого 
засмаженого фундука від LINDT. Представлені в 
преміальній золотистій упаковці, вони є ідеальним 
подарунком для будь-якого випадку, або просто  
щоб побалувати себе.

€ 9.00

2

3 
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78702

1/  Lindt. Assorted Napolitains 
500 gr /гр
These delicious napolitains are small chocolate  
bars with the flavours of milk, dark, nougat, and 
hazelnut chocolate.
Ці смачні цукерки наполітано є маленькими 
плитками з молочного, чорного шоколаду та 
шоколаду з додаванням лісового горіху та нуги.

€ 17.00

1121247

2/  Lindt Diva. 5 chocolate truffles  
in a slipcase 
57 gr /гр
Chocolate lovers can embrace their inner diva as  
they enjoy this unique, stylish truffe selection from 
Lindt. These tempting truffes in four carefully 
selected flavours are hard for any woman to resist.
Любителі шоколаду можуть порадувати себе, 
спробувавши цей унікальний, стильний набір 
цукерок Truffe від Lindt. Ці привабливі цукерки  
в чотирьох ретельно відібраних смаках – це те,  
від чого не відмовиться жодна жінка.

€ 6.00

1

2
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Live Magnificently. Drink Responsibly.    © 2018 Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki, Finland.

1085150

Nemiroff. Gift Set 
Ukrainian Vodka 5 x 0,1 l /л
Collection of Nemiroff vodkas with crystal- 
clear artesian water, selected wheat, fresh  
sweet-scented honey, savoury steppe herbs,  
piquant spices, fresh cranberry and strawberry.
Колекція горілки Nemiroff на основі  
кришталево чистої артезіанської води зі  
смаком відібраної пшениці, свіжого  
запашного меду, гірких степних трав,  
пікантних спецій, свіжої журавлини  
та полуниці.

€ 5.00

82703

Finlandia.  
Vodka 0,5 l /л
Finlandia® is the World’s Finest Vodka with a global 
reputation for the unparalleled quality of its naturally 
pure ingredients: glacial spring water and six-row barley.
Finlandia® є однією з найкращих горілок у світі з 
репутацією неперевершеного рівня якості її природно 
чистих інгредієнтів: крижаної джерельної води та 
ячменю.

€ 9.00
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ENJOY JAMESON RESPONSIBLY.  

www.jamesonwhiskey.com

www.wise-drinking.com

*

*
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70416

Chivas. Regal 12 years 
Scotch Whisky 0,5 l /л
A whisky you can enjoy anywhere at any time, because  
it is easy to appreciate and share. It has a renowned  
smoothness, and a honeyed, fruity taste.
Ви можете насолоджуватися цим віскі в будь-якому  
місці і в будь-який час, тому що він дуже легко  
п’ється. Віскі має відомий всім легкий, медовий  
і фруктовий смак.

€ 20.00

74888

Jameson. 
Irish Whiskey 0,5 l /л
Established by John Jameson in 1780, Jameson is a triple 
distilled, twice as smooth Irish Whiskey. It’s a balance  
of sweet, nutty flavor from Sherry casks with the toasted 
wood and vanilla notes from Bourbon casks.
Створене Джоном Джеймсоном у 1780 році, 
Jameson потрійної дистиляції вдвічі м’якше на смак 
за звичайне ірландське віскі. Це баланс солодкого, 
горіхового аромату діжок з-під шеррі та нот 
обпаленої деревини і ванілі діжок з-під бурбону.

€ 12.00
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1075534

3/  Hennessy. VSOP Privilège 
Cognac 0,5 l /л
In 1817, the future King George IV of England asked 
Hennessy to supply him with a “very superior, old and 
pale cognac”. By the end of the 19th century, V.S.O.P, 
as it had become known, had firmly established its 
reputation among the nobility.
У 1817 році майбутній король Англії Георг IV 
наказав Hennessy доставити йому «дуже якісний, 
витриманий, блідого кольору коньяк». До кінця 
19-го сторіччя, V.S.O.P, як стало відомо, став одни з 
улюблених та здобув добру репутацію серед знаті.

€ 35.00

695328

1/  Jack Daniel’s. Black 
Tennessee Whiskey 0,5 l /л
The best-selling whiskey in the world was established  
in 1866. More than a century later, our Tennessee 
Whiskey is still judged the same way like Jack Daniel  
did. By the way it looks. By the way it smells. And,  
of course, by the way it tastes..
Найбільш популярне віскі в світі було виготовлено  
в 1866 році. Фактично сторіччя потому, витриманість 
цього віскі з Тенессі досі визначається так само,  
як це робив Джек Деніелз. Тим, як воно виглядає.  
Як пахне. І, звичайно, яке воно на смак.

€ 15.00

37807

4/  Camus. VS Elegance 
Cognac 0,5 l /л
Camus VS Elegance is the epitome of youthful vitality  
in a fresh and vibrant cognac.
Коньяк Camus VS Elegance є втіленням життєвої  
енергії у свіжому і яскравому коньяку.

€ 16.00 

31

2 4

951025

2/  Jim Beam. White Label 
Bourbon Whiskey, 0,5 l /л
JIM BEAM WHITE derives its rich satisfying  
flavour from a treasured family recipe and a  
minimum of four years of ageing in new,  
charred oak barrels.
JIM BEAM WHITE отримує свій багатий аромат  
від заповітного сімейного рецепта та мінімум 
чотирирічної витримки в нових, обвуглених  
дубових бочках.

€ 10.00

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ.SPIRITSАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ.SPIRITS
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Baileys. Irish Cream 
Liqueur 0,5 l /л
Baileys® is a subtle yet sweet liqueur characterized  
by a rich, golden brown colour and a creamy texture.  
The flavour is uniquely balanced with whiskey, vanilla  
and chocolate to ensure a consistently smooth finish.
Baileys® гіркуватий, але солодкий лікер, що  
характеризується багатим, золотисто-коричневим  
кольором і кремовою текстурою. Смак унікально  
збалансовує в собі віскі, ваніль і шоколад, що  
забезпечує неперервній м’який післясмак.

€ 11.00

Drink Responsibly. DRINKiQ.com

Try BAILEYS over ice cream,  
 chocolate brownies &  
vanilla ice cream, or ...

just treat yourself!
 

Спробуйте додати Baileys 
до шарика ванільного та 

шоколадного морозива, або…
просто побалуйте себе.

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ 
АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ  

ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

€ 8.00

€ 2.00
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1186764

UIA. Airplane Model
Model Boeing 737-800 (1:100)
Модель Boeing 737-800  
(маштаб 1:100)

€ 19.00

1186747, 1186748
UIA. Luggage belt 
Baggage belt in yellow or blue.
Багажний ремінь жовтий  
або синій.

each / кожен € 10.00

1186749

UIA. Luggage scale 
Luggage scale
Ваги для багажу

€ 10.00

1186751
UIA. Luggage note
Baggage tag
Багажна бірка

€ 9.00

1186759

UIA. Keyring Metal airplane
Keyring “Plane”
Брелок для ключів «Літак»

€ 4.00

Remember your  
time with us!
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ВАШУ ПОДОРОЖ З НАМИ!

80 81
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Торо
нто

з МАУ це реально!

Київ-Торонто-Київ  
новий рейс з 6 червня

540597 

Vogue. Menthol 200s  
€ 26.00

1039630 

Camel. Filter 200s  
€ 26.00 

540908 

Kent. Switch Future 200s 
€ 24.00 

1098252 

L&M. Blue Label 4.0 200s  
€ 16.00

1039633 

Winston. Blue 200s  
€ 16.00

1072803 

Parliament. Aqua Blue 200s  
€ 35.00 

1072778 

Marlboro. Gold 200s 
€ 33.00

Cigarettes
СИГАРЕТИ

КУРІННЯ МОЖЕ  
ВИКЛИКАТИ  

АХВОРЮВАННЯ НА РАК.
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