




 Gama Vellie Goat Milk cu extract din lapte de capra contine o serie de 
produse cu numeroase beneficii, datorita ingredientelor atent 
selectate. De secole, laptele de capra este unul dintre cele mai 

sanatoase ingrediente naturale pentru produsele cosmetice, atat 
pentru curatare cat si pentru ingrijirea pielii fetei si corpului.

 Este unul dintre resursele naturale cele mai valoroase si eficiente, cu 
efecte hidratante foarte puternice. Produsele cosmetice pe baza de 
lapte de capra au fost de-a lungul istoriei dedicate persoanelor cu 

pielea sensibila, extrem de uscata, atopica sau predispusa la iritatii. 

 Laptele de capra ofera pielii minerale valoroase si vitamine, 
influenteaza eficient colagenul, astfel incat pielea pastreaza o mai mare 

flexibilitate. De asemenea, contine vitamine din grupul B, vitamina A, 
proteine, acid lactic şi substanţe active care ofera luminozitate pielii.

Gama cu extract din lapte de capră
Vellie Goat Milk



VELLIE Goat Milk

Lapte de corp cremos cu extract din lapte de capra si acid 
hialuronic, 500ml

 Potrivit pentru toate tipurile de piele, in special pentru 
pielea sensibila, predispusa la iritatii

 Hidrateaza si inmoaie delicat pielea, protejand-o 
impotriva uscarii

 Lasa pielea neteda si catifelata

 Datorita consistentei sale cremoase se poate aplica cu 
usurinta pe piele si este absorbit rapid

 Perfect pentru ingrijirea de zi cu zi

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic
• Parafina lichida
• Unt de shea
• Ulei din seminte de jojoba si seminte de in
• Extract din aloe vera
• AlantoinaCS048010301

EAN 5902399889820



VELLIE Goat Milk

Gel de dus revigorant cremos cu extract din lapte de capra, 
500ml

 Potrivit pentru pielea sensibila, predispusa la iritatii

 Creeaza o spuma densa si cremoasa, care curata usor 
si ingrijeste intens pielea

 Are un efect racoritor si revigorant

 Lasa pielea neteda si moale

 Reduce excesul de uscaciune al pielii, oferindu-i un 
grad mai mare de hidratare

 Parfumul sau delicat ofera o senzatie de relaxare

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid lactic
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Alantoina

CS048010302

EAN 5902399889813



VELLIE Goat Milk

Sampon anti-matreata revitalizant cu extract din lapte de 
capra, zinc pyrithione si complex Arlasilk PTM, 500ml

 Ajuta la eliminarea efectiva a matretii si a simptomelor 
asociate cu aceasta

 Faciliteaza pieptanarea si coafarea parului

 Curata delicat si regenereaza parul

 Potrivit pentru utilizarea zilnica

 Nu usuca pielea scalpului

 Ofera volum si imbunatateste conditia parului

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Zinc Piriton
• Complex Arlasilk PTM

CS048010305

EAN 5902399126772



VELLIE Goat Milk

Apa micelara hidratanta cu extract din lapte de capra si 
acid hialuronic, 400ml

 Special conceputa pentru curatarea zilnica a pielii 
sensibile si predispuse la iritatii

 Curata eficient si delicat pielea din jurul ochilor

 Inlatura complet machiajul

 Calmeaza iritațiile

 Lasa pielea curata, proaspata si hidratata 

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Celule stem din magnolie

CS048010306

EAN 5902399889806



VELLIE Goat Milk

Crema de maini hidratanta cu extract din lapte de capra si 
acid hialuronic, 100ml

 Hidrateaza intens pielea mainii

 Ofera elasticitate si un efect neted al pielii uscate

 Se absoarbe rapid in piele si nu lasa un strat gras

 Are un efect calmant pentru mainile obosite si 
sensibile

 Restaureaza PH-ul natural al pielii

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic
• Parafina lichida
• Unt de shea
• Ulei de argan, de soia si palmier
• Provitamina B5 (Pantenol)

CS048010307

EAN 5902399889851



VELLIE Goat Milk

Crema de corp hranitoare cu extract din lapte de capra si 
acid hialuronic, 200ml

 Creata in special pentru ingrijirea zilnica a pielii 
sensibile si predispuse la iritatii

 Calmeaza pielea

 Lasa pielea neteda si moale la atingere

 Hidrateaza delicat si reface bariera naturala de 
protectie a pielii

 Perfecta pentru ingrijirea zilnica

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic (Hialuronat de sodiu)
• Ulei din seminte de in
• Parafina lichida
• Ulei de palmier
• Extract din aloe veraCS048010308

EAN 5902399889844



VELLIE Goat Milk
Sampon de par Hidratant cu extract din lapte de capra, 250ml

 Conceput in special pentru parul deteriorat si lipsit de 
stralucire, care are nevoie de regenerare.

 Curata perfect parul si inlatura efectele poluarii de zi cu 
zi, lasand parul cu un aspect proaspat pe durata intregii 
zile.

 Curata delicat scalpul sensibil si nu il usuca
 Hidrateaza si regenereaza parul
 Face parul stralucitor si ii ofera un aspect sanatos
 Destinat utilizarii zilnice

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Ulei de argan
• Ulei de ricin
• Cheratina

CS048010310

EAN 5902399889790



VELLIE Goat Milk
Balsam de par Hidratant cu extract din lapte de capra, 200ml

 Conceput in special pentru parul deteriorat si lipsit de stralucire, 
care are nevoie de regenerare de lunga durata

 Imbunatateste starea parului si il hidrateaza
 Previne ruperea parului in timpul uscarii si pieptanarii
 Faciliteaza pieptanarea parului, atat umed cat si uscat
 Reda stralucirea naturala a parului
 Hidrateaza scalpul sensibil
 Nu incarca parul
 Lasa parul cu un miros placut si proaspat

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Ulei de argan
• Ulei de ricin
• Cheratina

CS048010309

EAN 5902399889783



VELLIE Goat Milk

Gel hidratant pentru curatare faciala cu extract din lapte 
de capra, 120ml

 Special pentru pielea uscata si sensibila

 Formula sa unica, curata perfect pielea fara a o usca

 Lasa pielea proaspata, neteda si hidratată

 Ofera pielii o senzatie de confort

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Alantoina
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Vitamina B3 (Niacinamida)

CS048010311

EAN 5902399126109



VELLIE Goat Milk

Crema de fata Hidratanta pentru zi cu Acid 
Hialuronic, 50ml

 Creata in special pentru pielea uscata si sensibila

 Are o formula usoara ce se absoarbe rapid

 Asigura o regenerare intensa si de lunga durata

 Poate fi folosita si ca baza de machiaj, datorita 
texturii mate

 Hraneste pielea, restabileste aspectul sanatos si 
stralucitor al pielii

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic (hialuronat de sodiu)
• Ulei de argan, macadamia
• Unt de shea
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Creatina
• Alantoina
• Extract de aloe vera
• Tocoperol (Vitamina E)
• Olus Oil

CS048010313

EAN 5902399889868



VELLIE Goat Milk

Crema de fata Regeneranta pentru noapte cu Acid 
Hialuronic, 50ml

 Creata special pentru pielea sensibila si uscata

 Se absoarbe rapid de catre piele

 Hidrateaza intens si regenereaza pielea

 Penetreaza epiderma, o hraneste si o protejeaza 
impotriva uscarii

 Lasa pielea neteda si catifelata

 Restabileste aspectul sanatos al pielii

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic (hialuronat de sodiu)
• Unt de shea
• Tocoperol (Vitamina E)
• Creatina
• Extract de magnolie
• Ulei de argan, abisinian
• Alantoina
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Extract de aloe vera

CS048010314

EAN 5902399889875



VELLIE Goat Milk

Lotiune hidratanta cu esenta din lapte de capra, 100ml

 Poate fi folosita ca baza pentru machiaj, lasand un 
aspect mat al pielii

 Elimina senzatia de piele uscata si rugoasa

 Ofera o senzatie de hidratare a pielii pe termen lung

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic (hialuronat de sodiu)
• Ulei de palmier, macadamia si argan
• Extract de aloe vera
• Alantoina
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Olus Oil
• Tocoperol (Vitamina E)
• Acid OleicCS048010315

EAN 5902399126123



VELLIE Goat Milk

Crema hidratanta cu esenta din lapte de capra, 50ml

 Special creata pentru pielea uscata si sensibila

 Lasa pielea neteda si moale

 Ingredientele active special selectate hidrateaza pielea si o fac sa 
para sanatoasa si radianta. 

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic (hialuronat de sodiu)
• Extract de magnolie
• Ulei de argan si abisinian
• Unt de shea
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Alantoina
• Creatina
• Tocoperol (Vitamina E)
• Extract de aloe vera

CS048010316

EAN 5902399126086



VELLIE Goat Milk

Crema pentru zona ochilor cu extract din lapte de capra, 30ml

 Reduce cearcanele din jurul ochilor

 Netezeste ridurile de sub ochi

 Ofera pielii un aspect proaspat si sanatos

 Produsul este destinat pielii uscate si sensibile

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Tetrapeptide
• Ulei de palmier si argan
• Unt de shea
• Provitamina B5 (Pantenol)

CS048010317

EAN 5902399126116



VELLIE Goat Milk

Crema BB Star 6 in 1 cu extract din lapte de capră, arbutin si ulei de 
cocos, 50ml

 Conceputa pentru ingrijirea zilnica a tenului sensibil si uscat.

 Ingredientele active special alese ilumineaza si uniformizeaza 
nuanta tenului.

 Acesta se absoarbe instant si hraneste intensiv pielea.

 Este perfect pentru a fi folosit ca si baza de machiaj.

 Produs testat dermatologic, fără parabeni.

Ingrediente active:
• Extract din lapte de capra
• Arbutin
• Complex uleiuri (cocos, argan, abisinian, avocado, soia, 

samburi de palmier)
• Unt de shea
• Dioxid de titan
• Tocoperol (Vitamina E)
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Alantoina
• Vitamina B3
• Lecitina
• Acid Lauric
• Acid Oleic

CS048010318

EAN 5902399126093



VELLIE Goat Milk

Toner hidratant cu efect de albire, 120ml

 Potrivit pentru pielea uscata si sensibila

 Contine extract din lapte de capra si substante active cu 
efect de luminozitate

 Utilizat zilnic, ofera pielii o nuanta mai deschisa in fiecare 
zi

 Asigura hidratarea corespunzatoare a pielii.

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Vitamina B3 (Niacinamida)
• Arbutin
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Alantoina
• Extract de citriceCS048010319

EAN 5902399126130



 Produsele cosmetice cu extract de măsline sunt bazate pe o combinație unică
de ulei de măsline cu un Complex Vitaoils Plus și unt de shea.

 Gama oferă o sortimentație selectă pentru pielea sensibilă,
oferindu-i acesteia un aspect neted și sănătos, protenjând-o pe tot parcursul zilei



VELLIE Olive

Gel de dus cu ulei de masline si complex Vitaoils Plus, 400ml

Rezultatele testelor de evaluare:

 100%* - ofera senzatia de puritate

 95%* - reimprospateaza

 95%* - nu lasa pielea uscata

 Hidrateaza si hraneste pielea

* Rezultate subiective a 20 de participanti la test

Ingrediente active:

• Complex uleiuri Vitaoils Plus (masline, floarea soarelui, cocos, 
seminte de in, avocado, argan, macadamia).

• Unt de shea
• Extract din frunze de rozmarin
• Alantoina
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Acid lactic

CS048010331

EAN 5902399127021



VELLIE Olive

Lapte de corp hidratant cu ulei de masline, complex Vitaoils Plus si acid 
hialuronic, 400ml

 Special pentru pielea care necesita regenerare si hidratare

Rezultatele testelor de evaluare:

 100% * - se absoarbe bine

 90% * - imbunatateste aspectul neted al pielii

 90% * - face pielea moale

 85% * - ajuta regenerarea pielii 

* confirmata in testul de evaluare VITAOILS PLUS - complex 
regenerator. 

Ingrediente active:

• Complex uleiuri Vitaoils Plus (masline, floarea soarelui, cocos, 
seminte de in, avocado, argan, macadamia).

• Unt de shea
• Uree
• Alantoina
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Extract din frunze de rozmarin
• Acid lactic

CS048010332

EAN 5902399127076



VELLIE Olive

Crema de corp hranitoare cu ulei de masline si acid 
hialuronic, 200ml

 Speciala pentru pielea care necesita regenerare si hidratare

Rezultatele testelor de evaluare:

 100% * - se absoarbe bine

 95% * - imbunatateste elasticitatea pielii

 90% * - face pielea moale

 95% * - inmoaie pielea uscata si aspra 

* confirmata in testul de evaluare VITAOILS PLUS - complex 
regenerator. 

Ingrediente active:

• Complex uleiuri Vitaoils Plus (masline, floarea soarelui, 
cocos, seminte de in, avocado, argan, macadamia).

• Acid hialuronic
• Unt de shea
• Alantoina
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Extract din frunze de rozmarin
• Acid lactic

CS048010334

EAN 5902399127106



VELLIE Olive

Crema de maini regeneratoare cu ulei de masline si complex 
Vitaoils Plus, 75ml

 Speciala pentru pielea care necesita regenerare si hidratare

Rezultatele testelor de evaluare:

 95% * - se absoarbe bine

 80% * - inmoaie pielea uscata

 80% * - imbunatateste elasticitatea pielii 

* confirmata in testul de evaluare VITAOILS PLUS - complex 
regenerator. 

Ingrediente active:

• Complex uleiuri Vitaoils Plus (masline, floarea soarelui, cocos, 
seminte de in, avocado, argan, macadamia).

• Unt de shea
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Alantoina
• Extract din frunze de rozmarin
• Acid lactic

CS048010335

EAN 5902399127083



 Produsele cosmetice Vellie Natural Oils of the World au în compoziția lor extracte din uleiuri 
naturale, din cele mai îndepartate colțuri ale lumii.

 Uleiul de argan, macadamia, abisinian și marula, precum și uleiul din arbore de ceai, acoperă o largă
paletă de necesități a corpului uman.



Natural Oils Of The World

Gel de duș antibacterian cu ulei din arbore de ceai, 500ml

 Creat pentru spălarea feței și a întregului corp, dedicat 
persoanelor cu piele normală și sensibilă.

 Gelul curăță în profunzime pielea fără a schimba reacția 
fiziologică a pH-ului pielii.

 Are un efect calmant și antiinflamator asupra pielii.

 Mirosul de ulei are efect calmant, ameliorează tensiunea și 
nervozitatea. Uleiul nu lasă pe piele niciun strop de grăsime. 

 Uleiul de arbore de ceai este cunoscut pentru proprietățile 
antimicrobiene, antifungice, antiseptice.

 Produs testat dermatologic. Are un pH neutru.

Ingrediente active: 

• Ulei de arbore de ceai (Melaleuca Alternifolia)

• Acid citric
CS048010401

EAN 5902399330056



Natural Oils Of The World

Gel de duș hidratant cu ulei de Argan, 500ml

 Pentru îngrijirea zilnică a tuturor tipurilor de piele, inclusiv a pielii 
sensibile.

 Formula delicată a gelului lasă pielea netedă și hidratată cu un miros 
plăcut. 

 Gelul curăță pielea și nu o usucă. În plus, acesta lasă un film delicat de 
protecție. 

 Oferă un sentiment de curățenie și prospețime pe tot parcursul zilei. 

 Uleiul de argan este perfect pentru pielea uscată, iritată și deteriorată. 
Are efecte hidratante și netezitoare. Acesta prezintă proprietăți 
regenerative care îmbunătățesc elasticitatea pielii. 

 Prezintă proprietăți de îngrijire, calmează și regenerează pielea 
afectată. Pantenolul crește umiditatea pielii.

Ingrediente active:

• Ulei de Argan

• Pantenol (provitamina B5)

• Acid citric

CS048010402

EAN 5902399330018



Natural Oils Of The World

Gel de duş netezitor cu ulei de abisinian, 500ml

 Destinat îngrijirii zilnice a tuturor tipurilor de piele, inclusiv a 
pielii sensibile.

 Formula delicată lasă pielea netedă, hidratată și frumos 
parfumată.

 Gelul curăță pielea fără a o usca. În plus, lasă pe suprafață un 
strat delicat, de protecție.

 Asigură senzația de curățenie și prospețime pe tot parcursul 
zilei. 

 Are proprietăți de revitalizare, calmează iritarea și regenerează 
epiderma deteriorată. Crește umiditatea pielii și o face mai 
flexibilă. 

 Uleiul de abisinian are un conţinut ridicat de omega 6, omega 9, 
tocoferol și fitosteroli.

Ingrediente active: 

• Uleiul de abisinian

• Pantenolul (pro-vitamina B5)

• Acid citric

CS048010403

EAN 5902399330049



Natural Oils Of The World

Gel de duș intaritor cu ulei de Macadamia, 500ml 

 Destinat îngrijirii zilnice a tuturor tipurilor de piele, inclusiv a 
pielii sensibile.

 Formula delicată lasă pielea netedă, hidratată și frumos 
parfumată.

 Gelul curăță pielea fără a o usca. În plus, lasă pe suprafață un 
strat delicat de protecție.

 Asigură senzația de curățenie și prospețime pe tot parcursul 
zilei.

 Are proprietăți de revitalizare, calmează iritarea și regenerează 
epiderma deteriorată. Crește umiditatea pielii și o face mai 
flexibilă. 

 Ulei de macadamia mentine pielea supla si ferma, trateaza 
cicatricile si vergeturile si amana aparitia semnelor de 
imbatranire a pielii.

Ingrediente active:

• Ulei de macadamia

• Pantenolul (pro-vitamina B5)

• Acid citric

CS048010404

EAN 5902399330025



Natural Oils Of The World

Gel de duș regenerant cu ulei de Marula, 500ml

 Destinat pentru îngrijirea zilnică a tuturor tipurilor de piele, inclusiv 
a pielii sensibile.

 Formula delicată lasă pielea netedă, hidratată și frumos parfumată.

 Gelul curăță pielea fără a o usca. În plus, lasă pe suprafață un strat 
delicat, de protecție.

 Asigură senzația de curățenie și prospețime pe tot parcursul zilei. 

 Are proprietăți de revitalizare, calmează iritarea și regenerează 
epiderma deteriorată. Crește umiditatea pielii și o face mai flexibilă. 

 Uleiul de Marula conține de patru ori mai multă vitamina C decât 
portocalele. Conține acizi grași omega-9, vitamina E și flavonoide. 
Hidratează și netezește pielea. Are proprietăți de regenerare și face 
pielea mai flexibilă.

Ingrediente active:

• Pantenolul (pro-vitamina B5)

• Uleiul de Marula

• Acid citric

CS048010405

EAN 5902399330032



Natural Oils Of The World

Șampon cu ulei de argan pentru par uscat si deteriorat, 250ml

 Formula aleasă cu grijă regenerează părul fără a-l îngrăşa.

 Ingredientele active ajută părul să devină mătăsos, proaspăt, 
parfumat și plin de strălucire pe tot parcursul zilei. Părul este hrănit 
din rădăcină până la vârfuri. 

Ingrediente active:

• Uleiul de argan - reface parul uscat si deshidratat, hidrateaza firele 
de par distruse de socurile termice sau de folosirea agresiva a 
produselor cosmetice. 

• Pantenolul (provitamina B5) hidratează părul, regenerează şi reduce 
tendinţa de despicare a vârfurilor. Are capacitatea de a penetra 
adânc în păr. Îmbogățește părul și ii dă o strălucire naturală.

• Proteina din mătase - restabileşte hidratarea corectă a părului, îl face 
mai mătăsos si îi oferă o flexibilitate adecvata.

• Ulei de nuci Sacha
CS048010409

EAN 5902399330063



Natural Oils Of The World

Șampon cu ulei de abisinian pentru par lipsit de stralucire, 250ml

 Special conceput pentru părul mat.

 Ingredientele active redau strălucirea naturală a părului, oferindu-i  
strălucire şi elasticitate. Spuma densă cremoasă curăță părul și 
scalpul.

Ingrediente active:

• Uleiul de abisinian are o extraordinara capacitate de hidratare, 
imbunatateste flexibilitatea firului de par, il intareste, repara firele 
deteriorate, conducand la cuticule cu aspect sanatos si stralucire 
naturala.

• Cheratina

• Extract din seminte de Moringa

• Acid citric

• Pantenolul (provitamina B5) hidratează părul, regenerează şi 
reduce tendinţa de despicare a vârfurilor. Are capacitatea de a 
penetra adânc în păr. Îmbogățește părul și îi dă o strălucire 
naturală.

CS048010407

EAN 5902399330087



Natural Oils Of The World

Şampon cu ulei de macadamia pentru par subtire, 250ml

 Special pentru părul subțire și dificil de aranjat. O formulă atent selectată 
îmbunătățește aspectul și starea părului, fără a-l îngrăşa. 

 Ingredientele active închid cuticulele de păr, le netezesc și reduc 
încreţirea. Părul este hidratat și ușor de pieptenat. În plus, formula atent 
selectată asigură îngrijirea adecvată a scalpului.

Ingrediente active:

• Uleiul de macadamia îmbunătățește starea părului uscat și fragil. În plus, 
hidratează, hrănește părul și închide cuticulele.

• Ulei de marula

• Vitamina E

• Pantenol (provitamina B5) - hidratează părul, regenerează şi reduce 
tendinţa de despicare a vârfurilor. Are capacitatea de a penetra adânc în 
păr. Îmbogățește părul și îi dă o strălucire naturală.

• Cheratina - este principalul element de construcție a cuticulelor de păr. 
Fibrele de keratină sunt legate prin legături de sulfură transversală, făcând 
părul mai elastic și flexibil. Lipsa de cheratină duce la deschiderea 
cuticulelor de păr, pierderea strălucirii şi despicarea vârfurilor părului.

CS048010408

EAN 5902399330100



Natural Oils Of The World

Masca de păr reparatoare cu ulei de Argan, 200ml

 Special creată pentru părul uscat și deteriorat.

 Formula aleasă cu grijă regenerează părul fără a-l îngrăşa.

 Ingrediente active complexe hrănesc părul, fiind uşor de 
pieptănat şi aranjat. Părul devine mai sănătos și strălucitor.

Ingrediente active:

• Uleiul de argan - reface parul uscat si deshidratat, hidrateaza 
firele de par distruse de socurile termice sau de folosirea agresiva 
a produselor cosmetice. 

• Pantenolul (provitamina B5) - hidratează părul, regenerează şi 
reduce tendinţa de despicare a vârfurilor. Are capacitatea de a 
penetra adânc în păr. Îmbogățește părul și ii dă o strălucire 
naturală.

• Proteina din mătase - restabileşte hidratarea corectă a părului, îl 
face mai mătăsos si îi oferă o flexibilitate adecvata.

• Ulei de nuci Sacha

• Acid citric
CS048010406

EAN 5902399330070



Natural Oils Of The World

Masca pentru par lipsit de stralucire cu ulei de Abisinian, 200ml 

 Creata pentru părul mat și fără culoare.

 Folosind aceasta masca, părul își va recâștiga strălucirea naturală.

 Ingredientele active complexe blochează cuticulele părului, le 
netezeste și reduce încreţirea.

 Masca de păr nu îngraşă părul, acesta fiind uşor de pieptănat.

Ingrediente active:

• Uleiul de abisinian are o extraordinara capacitate de hidratare, 
imbunatateste flexibilitatea firului de par, il intareste, repara firele 
deteriorate, conducand la cuticule cu aspect sanatos si stralucire 
naturala.

• Cheratina

• Extract din seminte de Moringa

• Provitamina B5 (Pantenol)
CS048010410

EAN 5902399330094



Natural Oils Of The World

Masca pentru par subtire cu ulei de Macadamia, 200ml 

 Creata pentru părul subțire și greu de aranjat.

 Noua formulă îmbunătățește aspectul și starea părului fără a-l îngrăsa.

 Complexul de ingrediente active hidratează părul, acesta devenind mătăsos. Masca 
este foarte ușor de aplicat.

Ingrediente active:

• Ulei de macadamia - îmbunătățește starea părului uscat și fragil. În plus, hidratează, 
hrănește și închide cuticulele de păr.

• Pantenol (provitamina B5) - hidratează părul, îl regenerează şi reduce tendinţa de 
despicare a vârfurilor. Are capacitatea de a penetra adânc în păr. Îmbogățește părul 
și îi dă o strălucire naturală.

• Cheratina - este principalul element de construcție a cuticulelor de păr. Fibrele de 
keratină sunt legate prin legături de sulfură transversală, făcând părul mai elastic și 
flexibil. Cheratina poate fi găsită și în stratul exterior al părului și este responsabilă 
de strălucirea părului. Lipsa de cheratină duce la deschiderea cuticulelor de păr, 
pierderea strălucirii și conduce la vârfuri despicate ale firelor de păr.

• Acid citric

• Proteine din matase
CS048010411

EAN 5902399330117



 Gama Vellie Japan contine o serie de 3 creme ce va vor introduce in magia ritualului japonez de ingrijire a 
mainilor. Datorita ingredientelor atent selectate – 99% dintre acestea fiind de origine naturala – veti obtine 

o hidratare intensa, iar pielea isi va recapata elasticitatea si astfel va avea un aspect neted.

 Cremele au un efect calmant asupra mainilor obosite sau sensibile si sunt absorbite rapid fara a lasa urme 
sau un film gras pe suprafata pielii.



 Vellie Japan - 99% ingrediente de origine naturala

CS048010451
EAN 5902399100123

CS048010452

EAN 5902399100109

CS048010453
EAN 5902399100116

Crema de maini netezitoare, 
cu extract de lamaie 
japoneza Yuzu, 50ml

Ingrediente active:
• Extract de lamaie japoneza Yuzu
• Ulei de masline, migdale dulci, 

macadamia, esential de Litsea, 
seminte de jojoba

• Olus Oil
• Extract de caviar verde
• Provitamina B5 (Pantenol)
• Tocoperol (Vitamina E)

Crema de maini intens hidratanta, 
cu extract de Rambutan, 50ml

Ingrediente active:

• Extract de rambutan

• Extract de caviar verde

• Ulei de masline, migdale dulci,

macadamia, argan

• Olus Oil

• Provitamina B5 (Pantenol)

• Tocoperol (Vitamina E)

Crema de maini regeneratoare 
cu extract de Caviar verde, 50ml

Ingrediente active:

• Extract de caviar verde

• Tripelargonin

• Ulei din masline, migdale dulci,

macadamia, marula

• Olus Oil

• Provitamina B5 (Pantenol)

• Tocoperol (Vitamina E)



CARESS SOCIETY SRL
STRADA RUDULUI NR. 114
PLOIEȘTI, PRAHOVA

+40 799 794 779
+40 725 144 244

www.caresssociety.ro
www.aivi.ro

www.facebook.com/aivicosmetics
www.instagram.com/vellie_romania
www.instagram.com/aivicosmetics

office@caresssociety.ro
comenzi@caresssociety.ro

http://www.caresssociety.ro/
http://www.facebook.com/aivicosmetics
http://www.instagram.com/vellie_romania
http://www.instagram.com/aivicosmetics
mailto:office@caresssociety.ro
mailto:comenzi@caresssociety.ro

