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С цел да осигурим максимални удобства на гостите във вашия хотел и благодарение
на нашия опит сме разделили продуктите в две категории:

A

Универсалните серии продукти за баня са
създадени с цел да осигурят всички удобства
за гостите във вашия хотел. Тези продукти са
произведени от висококачествени съставки пенители, аромати, масла и са предназначени за
широка гама от хотели.

Персонализираните серии са нашата гордост.
Tе са уникални и са създадени точно за вашия хотел
и неговите уважавани гости. Създаването на
тези серии е процес от няколко добре съгласувани
стъпки, които включват обсъждане с наш експерт,
стандартите и ценностите на вашия хотел,
както и преживяванията, които желаете вашите
гости да отнесат у дома. Разработването
на продуктовата серия като комбинация от
опаковки, аромати, екстракти, масла, цветове
и форми, съответстващи на вашите очаквания,
ще бъдат ангажимент на нашите специалисти консултанти и дизайнери.

Подбрали сме различни активни съставки,
характерни аромати и атрактивни
опаковки, за да може да създадете и оставите
трайно впечатление на гостите. Може да
изберете най-подходящата серия, съобразно
местоположението на вашия хотел, концепция
или лични предпочитания между някоя от
универсалните ни сериите: Moringa, Sea Flowers,
Sylvestris Pine , Two Touches или Pure Green.
Всички универсални серии са иновативни,
вдъхновени от природата, съобразени с
изискванията на потребителя и съвременните
световни тенденции.
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П Е Р С О Н А Л И З И РА Н И П Р О Д У К Т И

Персонализирани
продукти

УНИВЕРСА ЛНИ ПРОДУК ТИ

Универсални
продукти

Персонализираните серии продукти са насочени
към индивидуалните нужди и желания на тези
наши клиенти, които се стремят гостите им да
се почувстват наистина специални. Това са серии с
логото на вашия хотел, в които всички детайли са
прецизно подбрани.

Качеството на
продуктите
От 2003 година ние от Перилис Трейдинг произвеждаме за
хотелите в България и Европа хотелска козметика и консумативи,
отговарящи на най-високите международни стандарти. Нашите
професионални решения създават на гостите в хотела комфорт и
оставят чувство за приятно и незабравимо преживяване.
Създаваме богат набор от качествени продукти за лична хигиена шампоан, душ гел, лосион за тяло, балсам за коса и сапуни. Стремим
се да предлагаме на нашите клиенти и партньори сертифицирани
и екологично чисти серии от продукти.
Гордеем се с възможността наред с нашите универсални серии, да
проектираме и предлагаме персонализирани серии, предназначени
единствено за вашия хотел с избран от вас аромат, цвят,
опаковка.
Ние от Перилис Трейдинг сме посветени на непрекъснати иновации,
търсейки най-ефективните и добри решения.
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Душ гел
50 ml

Шампоан
50 ml

Лосион за тяло
50 ml

Балсам за коса
50 ml

Хигиенен комплект

У Н УНИВЕРСА
ИВЕРСАЛН
И ППРОДУКТИ
РОДУК ТИ
ЛНИ

Продуктите от серията Moringa разкриват тайните на
дървото Моринга, което расте в подножието на Хималаите.
То е предпочитано, поради своето антимикробно действие и
нежен аромат. Moringa е богата на витамини А, С и Е,
минерали и антиоксиданти, които имат доказани
здравословни качества, противовъзпалителен ефект върху
кожата и са отличен източник на много полезни съставки.

Сапун
25 g

Течните продукти и сапуните съдържат омекотяващи
и хидратиращи съставки и меки пенители, които имат
подхранващо действие и влияят благоприятно върху
кожата и косата.
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Благодарение на комбинацията от органично арганово масло
и екстракт от морски водорасли, козметиката от серията
подхранва и овлажнява кожата. Съставките са богати на
минерали, микроелементи и витамини. Фините частици от
черен вулканичен пясък добавят ексфолиращо действие на
сапуна.

Лосион за тяло
30 ml

Шампоан
30 ml

Комплект за бръснене

Душ гел
30 ml

Балсам за коса
30 ml

Сапун в плик
25 g

Четка и паста за зъби

Шапка за баня

Шапка за баня

Комплект за шиене

У Н УНИВЕРСА
ИВЕРСАЛН
И ППРОДУКТИ
РОДУК ТИ
ЛНИ

Продуктите от тази серия носят неповторимото усещане за
лятно настроение и омайващ мирис на море.

Хигиенен комплект

Хигиенен комплект

Сапун
15 g

Всички продукти от серията са произведени при
гарантиран контрол и по стандарти, съответстващи
на директивите на Европейския парламент и Съвета
относно козметичните продукти.
* Допълнителни аксесоари: Комплект за шиене в картонена опаковка
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Деликатните борови стърготини придават пилинг ефект
на сапуна. Органичното масло от иглите на сребърния
бор и екстрактът от кората са се използвали още от
древните цивилизации заради мощните активни съставки,
които подхранват кожата, намаляват възпаленията и
подобряват настроението.

Лосион за тяло
30 ml

Шапка за баня

Шампоан
30 ml

Душ гел
30 ml

Комплект за шиене

Балсам за коса
30 ml

Хигиенен комплект

У Н УНИВЕРСА
ИВЕРСАЛН
И ППРОДУКТИ
РОДУК ТИ
ЛНИ

Продуктите от серията Sylvestris Pine се отличават
с характерното ухание на борова гора и имат нежен,
освежаващ и ободряващ ефект.

Сапун
/с борови стърготини за скраб ефект/
15 g

Комплект за бръснене

Четка и паста за зъби
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Висококачественото целебно масло има благоприятно въздействие
върху кожата и косата и е чудесен избор в студените дни поради
нежния, отпускащ и релаксиращ ефект. Омекотяващите и
хидратиращи съставки в продуктите от серията добавят
усещането за комфорт.

У Н УНИВЕРСА
ИВЕРСАЛН
И ППРОДУКТИ
РОДУК ТИ
ЛНИ

Сладкият, свеж и неповторим аромат на продуктите от серията
Sylvestris Pine носи насладата на борови смоли и напомня за
успокояваща разходка в гора с вечнозелени иглолистни дървета.

Сапун
15 g
Лосион за тяло
30 ml

Шапка за баня

Шампоан
30 ml

Душ гел
30 ml

Комплект за шиене

Пяна за вана
30 ml

Хигиенен комплект

Комплект за бръснене

Четка и паста за зъби
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Уникалната комбинация от масла от авокадо и маслина, които се
използват по Средиземноморието повече от 3000 години поради
антиоксидантите и противовъзпалителните си свойства,
допринасят за подхранващия, овлажняващ и стимулиращ ефект
върху кожата и косата. Финият скраб от стружки от маслинови
листа и костилки придават на сапуна неповторимо усещане.

Сапун
25 g
Лосион за тяло
30 ml

Шапка за баня

Шампоан
30 ml

Душ гел
30 ml

Комплект за шиене

У Н УНИВЕРСА
ИВЕРСАЛН
И ППРОДУКТИ
РОДУК ТИ
ЛНИ

Серията Pure Green съдържа продукти, които вдъхновяват с нежен
аромат, леки и успокояващи съставки и кадифена консистенция.

Сапун
15 g

Балсам за коса
30 ml

Хигиенен комплект

Комплект за бръснене

Четка и паста за зъби

*Допълнителни аксесоари: Сапун в плик 25 g | ВИП кутия | ВИП торбичка с конопена връв
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Характеризират се с нежни аромати, които придават свежо
усещане за чистота, имат хидратиращо и енергизиращо
въздействие върху кожата. Продуктите от серията създават
чувството за високо качество, комфортно изживяване и
нежност, което ще задоволи потребностите на вашите гости.

Сапун тип “плисе”
15 g
Шампоан
27 ml

Душ гел
27 ml

Сапун в кутия
12 g

Комплект за шиене

Комплект за бръснене

Четка и паста за зъби

У Н УНИВЕРСА
ИВЕРСАЛН
И ППРОДУКТИ
РОДУК ТИ
ЛНИ

Two Touches e базова серия продукти, които са подходящи за
ежедневна употреба от широка група потребители.

Шампоан за
коса и тяло
27 ml

Шапка за баня

Хигиенен комплект

*Допълнителни аксесоари: Сапун тип “плисе” 12 g
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Eco-Line е екологичната концепция на Перилис Трейдинг с
биоразградими продукти от най-висок клас, пренасяща
усещането за природосъобразен начин на живот и спомагаща
за опазването на околната среда.
Всички компоненти са произведени с натурални съставки,
а опаковките са рециклируеми. Продуктите съдържат
сертифицирани висококачествени масла с органичен
произход, екстракти, адитиви и пенители, съхраняващи
кожата и косата и на най-чувствителните гости, които
търсят съчетанието на здравословна козметика със
скъпоценни моменти на лукс.

ППЕРСОНА
Е Р С О Н А ЛЛИЗИРАНИ
И З И РА Н И ПРОДУКТИ
ПРОДУК ТИ

A

Продуктите от колекцията Eco-Line не съдържат
парабени, сулфати, силикати, минерални масла.
Не са тествани върху животни и са произведени
от сертифицирани екологични и органични
продукти, съответстващи на директивите
на Европейския парламент и Съвета относно
козметичните продукти.
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Uniqato e персонализирана серия продукти от най-висок клас,
създадена да задоволи високите очаквания на гостите в
бутиков планински хотел в България.

ППЕРСОНА
Е Р С О Н А ЛЛИЗИРАНИ
И З И РА Н И ПРОДУКТИ
ПРОДУК ТИ

A

Продуктите се отличават със собствени парфюм, цвят
и уникални индивидуални опаковки с цел по-ефективно
и дълготрайно подчертаване на атмосферата и
изключителността, които хотелът предлага. Стилната
опаковка в черно и златисто, изработена в печатната база на
Перилис Трейдинг, отговаря на запазените цветове в логото
на хотела и има свой дизайн с елементи на частичен UV-лак.
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Swiss-care е персонализирана серия продукти за лична хигиена,
създадена специално за престижната верига Swiss-Belhotel
International, като предлага отличителен хотелски комфорт,
съчетаващ швейцарската точност, професионализъм и класа.

ППЕРСОНА
Е Р С О Н А ЛЛИЗИРАНИ
И З И РА Н И ПРОДУКТИ
ПРОДУК ТИ

A

Серията съдържа индивидуално подбрани миещи продукти
от най-висок клас с деликатни аромати и стилни, елегантни
опаковки, задоволяващи изтънчените вкусове на гости в
различните хотели от веригата по целия свят.
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Vatic House е персонализирана серия за луксозен хотел в Италия.
Отличава с елегантни опаковки, изчистени цветове и свежи
аромати на продуктите.

ППЕРСОНА
Е Р С О Н А ЛЛИЗИРАНИ
И З И РА Н И ПРОДУКТИ
ПРОДУК ТИ

A

Серията представлява индивидуално създаден очарователен
и нежен цвят, точното решение за първокласна грижа за коса и
тяло на гости от цял свят.
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Hotel Line e концепция за стандартна линия продукти, създадени
и брандирани с логото на търговец на едро на хотелски
консумативи в Италия.

ППЕРСОНА
Е Р С О Н А ЛЛИЗИРАНИ
И З И РА Н И ПРОДУКТИ
ПРОДУК ТИ

A

Разнообразните продукти от серията са предпочитани в много
европейски хотели, които залагат на изчистени линии, нежни
консистенции, свежи аромати и отлично качество.
Серията с марката Hotel Line се отличава с разнообразие на
комбинации от цветове и аромати, което дава възможност
за богат избор. Продуктите могат да бъдат с аромат на бор,
лавандула, цитрус, кафе и какао, орхидея, както и с различна
форма, цвят и адитивни частици на сапуните, но винаги в
стилните опаковки с марката Hotel Line.
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Vella Hills e персонализирана серия продукти, разработена
специално за гостоприемния хотел Вела Хилс, разположен в
“СПА столицата на Балканите”- Велинград.

ППЕРСОНА
Е Р С О Н А ЛЛИЗИРАНИ
И З И РА Н И ПРОДУКТИ
ПРОДУК ТИ

A

Серията впечатлява със специално подбрани ободряващи
аромати и практични опаковки, завършени с пълноцветни
палитри при печата. Функционалната комбинация отговаря
на търсените от посетителите на хотела комфорт, красива
природа, здравословен климат и лечебна минерална вода.

Перилис Трейдинг разполага със собствена
печатница, оборудвана с машини,
пригодени за пълноцветен печат върху
различни материали – хартия, полимери,
плат, кожа, както на големи количества,
така и на единични бройки.
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Сапуни
Сапуните са направени по уникална формулация, благодарение на която отделят много мека, фина пяна. Имат хидратиращ,
омекотяващ и траен ефект върху кожата.
Вкарваме различни адитиви и масла с органичен произход, като луфа, чия, борови стърготини, розови венчелистчета, бадемови
стружки, частици от маслинови костилки и листа, овесени трици, канела, какао, арганово,масло, масло от авокадо и маслина, розово
масло, бадемово масло, моринга и др.
Аромати
Фирмите производители на аромати, с които работим, са с над 200 години опит в областта на парфюмерията. За направата на
парфюми не използват алкохол.
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Висококачествените сапуни, произведени от Перилис Трейдинг
в собствена обособена база, са малките неща в живота, които
създават позитивно усещане и свежа сила на тялото и спомагат
гостите ви да се наслаждават на комфортен престой в хотела.
Благодарение на уникалната базова формула сапуните имат
траен хидратиращ и омекотяващ ефект върху кожата, като
отделят фина, мека пяна и траен аромат. Допълнително
удоволствие, смисъл и чувственост, характерни за нашето
време, доставят ексфолиращите адитивни частици и масла
с органичен произход – луфа, чия, борови стърготини, розови
венчелистчета, бадемови стружки, частици от маслинови
костилки и листа, овесени трици, канела, какао, масла от
авокадо, маслина, моринга, роза, бадем или арганово масло.

Брандирани

Ексфолиращи

Цветни

Стремежът към съвършенство на Перилис Трейдинг дава възможност при
персонализирани серии да се изберат форма, цвят и опаковка на сапуна,
както и да се брандира върху него лого, за да отразява индивидуалния стил
на хотела.
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Флаконите, в които се съхраняват нашите продукти варират от
стандартни до екстравагантни и дори артистични комбинации.
Така всеки елемент се превръща във важна и хармонична част от
интериора и допълва вашата уникална концепция.
Стремежът към съвършенство на Перилис Трейдинг дава
възможност при персонализирани серии да се изберат форма,
цвят, обем и подходяща капачка на флакона, които в комбинация с
брандираното върху тях лого, да отразяват неповторимото ниво
и стил на хотела.

Рила / 30л.

Елипса / 30 ml
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Роял / 35 ml

Мотиви / 30 ml

Карина / 30 ml

Невеа / 30 ml

Зорница / 35 ml

Хелена / 35 ml

Капка / 15 ml

Палас / 35 ml

Капка / 30 ml

Голди / 30 ml

Грация / 30 ml

Ерика / 35 ml

Меджик / 35 ml

Суис / 35 ml

Туба / 20 ml

Туба / 30 ml

Туба / 50 ml

Вела / 27 ml

Планета / 30 ml

Ния / 35 ml

Рада / 35 ml

Олеа / 30 ml

Флора / 30 ml

Мая / 30 ml

Парма / 50 ml

Лондон / 70 ml

София / 50 ml

Мелия / 50 ml
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Прецизно подбраните елегантни аромати във високия
клас продукти отразяват над 200-годишно наследство и
майсторство на водещи сертифицирани производители от
Европа, с които Перилис Трейдинг си партнира.
Ароматите, хармонично вплетени в универсалните или
персонализирани серии, са традиционни, сезонни или екзотични.
Лотос, орхидея, магнолия, момина сълза, люляк, фрезия, лимон,
ванилия, цитрус, зелен чай, сребърен бор, лавандула или
кафе и какао са само част от ароматите, които доставят
незабравимо удоволствие и оставят трайна наслада.

Повечето аромати не съдържат алкохол,
а някои са хипоалергенни, съответстващи
на директивите на Европейския съюз.
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За фирмата
Перилис Трейдинг стартира дейността си през
2003 година с малко производство за миещи и
почистващи препарати. Оттогава произвеждаме и
осигуряваме на хотелите козметика за коса, тяло и
съпътстващи аксесоари по най-високите световни
стандарти. Разполагаме със собствена модерна
производствена и печатна база край Варна, обучени
консултанти и отлична мрежа за логистика и
доставки.
Нашата цел е да осигурим иновативни, ефективни
и работещи решения, включващи разработването,
производството, маркетинга и логистиката на
качествени и утвърдени продукти.
Перилис Трейдинг произвежда както универсални
серии хотелска козметика, така и персонализирани,
с уникален проект и луксозен дизайн, предназначени
за хотели с индивидуален подход към гостите.
Фирмената философия на Перилис Трейдинг е
базирана на концепцията за създаване на миещи
и почистващи препарати, максимално щадящи
околната среда и човешкото здраве, при които
почистващият ефект се получава без особени
усилия за потребителя и е съобразен с българския
ценови пазар при гарантирана висока ефективност
на продукта.
Клиенти на Перилис Трейдинг са над 500 хотела
и хотелски вериги от България, Италия, Гърция,
Испания, Румъния, Македония, които ежедневно
се увеличават. Нашите клиенти се чувстват
спокойни, защото знаят, че намираме нужните
решения за кратки срокове.
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Признание за нашия ежедневен стремеж към
висококачествено производство, съвършенство
на крайните продукти и всеобхватност при
индивидуалния подход, са получените награди,
специални грамоти и призови места в национални
класации:
• Престижното списание Регал нареди Перилис
Трейдинг сред най-големите производители на
бързооборотни стоки в България за 2017 година.
• Перилис Трейдинг е класирана на шесто място в
ТОП 10 на производителите на продукти за лична
хигиена за тяло в България и лидер сред фирмите,
произвеждащи хотелска козметика.
• Перилис Трейдинг е двукратен носител на
специални призове на Българската хотелиерска и
ресторантьорска асоциация за 2015 и 2017 година.
-- “Най-успешно развиваща се българска фирма за
производство на хотелска козметика” за 2015 година.
-- “Най-добро партньорство” за 2017 година.
Екипът на Перилис Трейдинг работи с ентусиазъм
във всяко отношение, което гарантира постигане на
високите цели на нашите клиенти.

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
перилни, миещи и почистващи препарати
Нашата продуктова гама обхваща още перилни, миещи и почистващи препарати, които са необходими
за чистотата и блясъка във всички помещения.
Подробна информация за разнообразието от продукти, които произвеждаме, може да откриете в
нашия специализиран каталог. Там ще откриете най-добрите решения за устойчиви резултати при
ежедневната грижа за хигиената и чистотата във вашия хотел.
Пълното удовлетворение на нашите клиент винаги е движещата сила на всичките ни проекти!

Офис Варна
052/608 681
0878 608 681
0878 863 031
office@perilis.com

Офис Банско
0749 8 20 28
0899 863 032
perilis_bansko@abv.bg

Производствена база
село Кичево,
област Варна

www.perilis.com

