




 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 confera 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 confera 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



 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)



 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 condiționare, 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 condiționare, 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 condiționare, 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 capăt. 

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 își 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 recâștigă 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



Magic Powder Berlin

 Gelurile de dus din aceasta gama au fost create pentru ingrijirea zilnica a tuturor 

tipurilor de piele

 Formula special creată conține o bază de curățare blândă care lasă o spumă groasă 

și cremoasă.

 Lasa pielea neteda, hidratata si cu un parfum de lunga durata



Magic Powder Berlin

Gel de dus Magic Powder Berlin – Men Prestige pentru bărbați, 250ml
 Formula gelului este una delicată și lasă pielea netedă si hidratată, cu un parfum de lungă 

durată. Formula special creată conține o bază de curățare blândă care lasă o spumă groasă și 
cremoasă.

 Gelul curăță pielea fără să o usuce. În plus, lasă un strat de protecție delicat.
 Gelul oferă o senzație de curățare și prospețime pe tot parcursul zilei. 

Gel de dus Magic Powder Berlin – Elza Classic pentru femei, 250ml
 Parfumul romantic plin de un farmec grațios, conferă din primul moment sofisticarea 

senzuală și modernă. 
 Formula delicată a gelului hrănește, netezește și hidratează pielea.
 Acesta dă o senzație de curățenie și prospețime pe tot parcursul zilei, lasând un stract 

protector pentru piele.
 Creat pentru uzul zilnic a tuturor tipurilor de piele.

Produse testate dermatologic, cu un pH neutru pentru piele. 

Ingrediente active: 

• Pantenol/Provitamina B5 – are proprietăți de îngrijire, calmează iritațiile și regenerează 
epiderma. Crește hidratarea pielii și o face mai flexibilă.

• Acidul citric este un exfoliant excelent si ajuta la regenerarea pielii.CS048010702

EAN 5902399130724

CS048010704

EAN 5902399130748



Gamă brevetată, profesională de 
întreținere a sprâncenelor

Vopseaua HENNA pentru sprâncene, 

cu componentă unică și aplicator este un mod

convenabil de colorare a sprâncenelor. Oxidantul 

continut este mai blând cu

pielea și părul față de oxidantul tipic pentru

vopsea.

Aplicatorul și consistența hennei fac aplicarea 

foarte simplă și rapidă. Spre

deosebire de alte produse competitive, nu 

necesită ingrediente de amestecare

și este gata de utilizare imediată după deschidere. 

După folosire, sprâncenele

au o culoare intensă, uniformă și în același timp 

naturală.



 Renovital

Henna Sensitive – Vopsea pentru sprancene cu 
componenta unica, cu aplicator

 Nu necesita amestecarea ingredientelor
 Efect natural si de lunga durata
 Aplicare usoara si rapida

Aplicatorul de vopsea cu componenta unica este un mod 
convenabil de colorare a sprancenelor. Nu necesita 
oxidare, vopseaua fiind astfel mai blanda cu pielea si parul. 
Aplicatorul si consistenta vopselei Henna Sensitive fac 
aplicarea foarte simpla si rapida. Dupa tratament, 
sprancenele capata o culoare uniforma si naturala.

Produs testat dermatologic.

CS048010601/602

EAN 5902399129025/032



Renovital

V-Lash, Tratament pentru stimularea cresterii genelor

 Folosind tratamentul regenerator V-Lash, genele
dumneavoastră vor fi mai puternice, mai pronunţate şi mai
lungi.

 V-Lash Renovital a fost creat pentru femeile care au probleme
cu genele scurte, subțiri și fragile. Balsamul stimulează
creșterea genelor și inhibă în continuare pierderea lor.

 Rețeta modernă conţine ingrediente active special selectate
pentru a hrăni genele, acestea devenind mai lungi și mai
pronunţate.

 V-Lash Conditioner extinde durata de viaţa a genelor și le face
să crească mai puternice. Preparatul conține un extract
luminator, care este astringent și liniștitor. Produsul
îndeplinește cerințele testului de conformitate cu pielea
atopică, sensibilă, ușor iritabilă și satisface cerințele față de
produsele pentru proprietățile hipoalergenice declarate
cosmetice. Nu se aplică persoanelor care sunt alergice la orice
ingredient al produselor cosmetice. Produsul nu provoacă
iritații. Poate fi folosit de persoane cu ochi sensibili și
predispuși la iritații.CS048010604

EAN 5902399129018



 Vital Pharma este o gama de produse special creata pentru piata farmaceutica, conform ultimelor standarde 
europene in vigoare. Aceste produse cosmetice au in componenta lor ingrediente alese cu grija, conform unor 
retete special create pentru a satisface nevoile pietei farmaceutice. Aceasta gama a fost special creata pentru 
persoanele cu pielea uscata, sensibila si lipsita de stralucire si protejeaza pielea de factorii externi daunatori.

 Produsele din gama Vital Pharma contin ingrediente atent selectate pentru a fi benefice pielii care are nevoie 
de o ingrijire speciala. Acestea hidrateaza intens, calmeaza pielea uscata si o protejeaza de factorii externi 

nocivi. Laptele de capra prezent in aceasta formula influenteaza pozitiv colagenul pielii, astfel incat pastreaza o 
mai mare flexibilitate si hraneste pielea oferindu-i minerale valoroase si vitamine. Laptele de capra contine 
proteine care penetreaza pielea, oferindu-i un aspect sanatos. Laptele de capra are in compozitia sa acidul 

linoleic din omega 6 si multe alte grasimi naturale favorabile atat pentru piele, cat si pentru par.

Gama cu extract din lapte de capră
Vital Pharma Goat Milk



VITAL PHARMA Goat Milk

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

 Gelul de dus cremos este special conceput pentru 
pielea sensibila si predispusa la iritatii. 

 Spuma densa si cremoasa curata usor, ingrijeste intens 
si improspateaza pielea lasand-o moale si neteda.

 Parfumul placut si delicat ofera un sentiment de 
relaxare.

Ingrediente active:

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

CS048010101

EAN 5902399121012



VITAL PHARMA Goat Milk

Lapte de corp cu extract din lapte de capra, 500ml

 Special conceput pentru ingrijirea zilnica a tuturor 
tipurilor de piele, in special pentru pielea sensibila si 
predispusa la iritatii.

 Acesta hidrateaza usor si hraneste pielea, protejand-o 
impotriva uscarii. Formula sa usoara se aplica usor si se 
absoarbe rapid de catre piele. 

 Dupa aplicare, pielea devine moale si catifelata la 
atingere.

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic (hialuronat de sodiu)
• Unt de shea
• Ulei din seminte de jojoba
• Ulei din seminte de in
• Extract din aloe vera
• Alantoina

CS048010102

EAN 5902399121029



VITAL PHARMA Goat Milk

Apa micelara hidratanta cu extract din lapte de capra si acid 
hialuronic, 200ml

 Special conceputa pentru curatarea zilnica a pielii sensibile si 
predispusa la iritatii. Aceasta inlatura machiajul eficient si 
delicat, lasand pielea curata, proaspata si hidratata.

 Extractul din lapte de capra este cunoscut si apreciat ca fiind 
un ingredient cosmetic datorita proprietatilor sale. Acesta 
contine proteine, lipide, vitamine si minerale valoroase 
pentru piele. 

 Acidul hialuronic hidrateaza intens si imbunatateste starea 
pielii excesiv de uscata.

 Celulele stem din magnolie sunt obtinute din planta numita 
Magnolia Siebaldii ce provine din Estul Asiei. Acestea produc 
efectul de piele radianta si stralucitoare.

Ingrediente active:

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

CS048010103

EAN 5902399121074



VITAL PHARMA Goat Milk

Sampon de par regenerant cu extract din lapte de capra, 250ml

 Formula conceputa in special pentru parul deteriorat si lipsit de 
stralucire care necesita regenerare.

 Samponul curata complet parul si ii lasa o senzatie de 
prospetime pe durata intregii zile.

 Faciliteaza pieptanarea parului dificil si greu de aranjat, atat pe 
parul umed cat si uscat. Inlatura efectele parului electrizat si 
faciliteaza coafarea.

 Samponul hidrateaza parul, prevenind ruperea si despicarea 
varfurilor. Protejeaza scalpul delicat de uscare. Produs destinat 
pentru utilizarea zilnica.

Ingrediente active:

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

CS048010104

EAN 5902399121050



VITAL PHARMA Goat Milk

Balsam de par Regenerator cu extract din lapte de capra, 200ml

 Special pentru păr deteriorat, fără luciu, care necesită o 
recuperare rapidă și durabilă.

 Îmbunătățește starea și hidratează părul. Acest lucru reduce 
ruperea părului în timp ce îl usucă și îndreaptă.

 Facilitează pieptănarea părului uscat şi umed. Acesta oferă 
părului un luciu natural. Hidratează pielea sensibilă.

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra

• Ulei de argan, ricin

• Cheratina

• Provitamina B5 (Pantenol)

CS048010105

EAN 5902399121067



VITAL PHARMA Goat Milk

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

 Special creata pentru ingrijirea de zi cu zi a pielii sensibile, cu 
tendinte de iritare.

 Hidrateaza si hraneste usor pielea, intareste bariera naturala de 
protectie a pielii.

 Utilizarea regulata face pielea neteda si moale. In plus, are un efect 
linistitor si restabileste stralucirea pielii. 

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic (hialuronat de sodiu)
• Ulei din seminte de in
• Ulei de palmier
• Extract din aloe vera

CS048010106

EAN 5902399121036



VITAL PHARMA Goat Milk

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

 Creata pentru a hidrata intens pielea mainii.

 Folosita cu regularitate lasa pielea moale si neteda la atingere. In 
plus, este rapid absorbita in piele.

 Calmeaza pielea sensibila si iritata.

Ingrediente active:

• Extract din lapte de capra
• Acid hialuronic (hialuronat de sodiu)
• Unt de shea
• Ulei de argan
• Ulei de palmier
• Provitamina B5 (Pantenol)

CS048010107

EAN 5902399121043



VITAL PHARMA Goat Milk

Crema hidratantă de faţă cu extract din lapte de capră si acid 
hialuronic pentru zi, 50 ml

 Pentru toate tipurile de piele, in special pentru pielea uscata si 
sensibila. 

 Ajuta la regenerarea pielii, o hraneste si o hidrateaza intens. 
Formula sa usoara este absorbita rapid in piele, si lasa un 
aspect mat. 

 Datorita finishului mat, poate fi folosita si ca baza de machiaj. 
Utilizata cu regularitate, face pielea mai stralucitoare, cu un 
aspect sanatos.

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

CS048010108

EAN 5902399121128



VITAL PHARMA Goat Milk

Crema regenerantă de faţă cu extract din lapte de capră pentru 
uz nocturn, 50 ml

 Crema de noapte regenerantă pentru față este special 
creată pentru pielea uscată și sensibilă, pentru uz zilnic.

 Se absoarbe rapid in piele, penetreaza epiderma, hraneste, 
regenereaza, hidrateaza si protejeaza pielea impotriva 
uscarii.

 Folosita zilnic, lasa pielea moale, neteda si sanatoasa.

Ingrediente active:

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

CS048010109

EAN 5902399121111



 Sampoanele din aceasta gama sunt special concepute pentru parul cu probleme, precum 
si pentru scalpul sensibil

 Ingredientele naturale, atent selectionate, calmeaza iritatia scalpului, previne ruperea si 
caderea parului, regleaza secretia de sebum, face parul mai puternic si contribuie la 

aparitia firelor noi de par

 Produsele sunt testate dermatologic si nu contin parabeni sau SLS

HAIRbiotic



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon regenerant cu extract de Ginseng pentru părul lipsit de 
strălucire, 250ml

 Spală delicat și curăță părul. 

 A fost creat special pentru părul lipsit de strălucire. 

 Conține extract de ginseng, care face părul mai rezistent la 
deteriorări, oferă strălucire și un aspect sănătos. 

 Ingredientele atent alese fac părul neted și strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul de Ginseng face parul mai puternic, il hraneste si ofera un 
plus de elasticitate. Ginsengul este un antioxidant perfect si previne 
efectul advers al radicalilor liberi. Ajuta parul sa fie mai rezistent la 
deteriorari, ii ofera un luciu si un aspect sanatos.

• Extractul de Aloe conține vitamine din grupa B, proteine și 
polizaharide. Are proprietăți puternice de hidratare și calmare a 
scalpului.

• Provitamina B5 (Pantenol)CS048010131

EAN 5902399125515



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon cu efect de calmare a scalpului cu extract de mesteacăn, 
250ml

 Spală delicat și curăță părul. 

 În special destinat părului predispus la mătreaţă. Acesta conține 
extract de arbore de mesteacăn, care întărește structura părului, 
stimulează creșterea rădăcinii. 

 Are proprietăți antiseptice, recomandat în cazul mătreții 
seboreice. Ingredientele selectate fac părul neted și strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul de mesteacăn este o sursă bogată de betulină, 
flavonoide și uleiuri eterice. Întărește structura părului și 
stimulează creșterea rădăcinilor părului. Are proprietăți 
antiseptice, recomandat în cazul mătreții seboreice.

• Extractul de Aloe conține vitamine din grupa B, proteine, 
polizaharide. Are proprietăți puternice de calmare și hidratare.

• Provitamina B5 (Pantenol)
CS048010132

EAN 5902399125522



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon de normalizare a sebumului cu obligeană și extract de hamei 
pentru păr gras, 250ml

 Special pentru părul gras. Extractul de hamei are puternice 
proprietăți anti-seboreice, impiedica reproducerea si cresterea 
bacteriilor, în timp ce extractul de obligeană acționează întăritor și 
are proprietăți astringente (opreste secretiile si coaguleaza 
albuminoidele). 

 Protejează scalpul și părul împotriva dezvoltării microorganismelor. 
Ingredientele selectate fac părul neted și strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul de hamei - combinarea uleiului eteric, a flavonoizilor și a 
hameiului amar provoaca puternice proprietati  anti-seboreice, 
împiedică reproducerea și creșterea bacteriilor. În plus, este puternic 
antioxidant, întărește structura părului de la rădăcina până la vârf.

• Extrasul de calamus (obligeană) are proprietăți de întărire a părului 
și de a opri secrețiile, coagulând albuminoidele. Protejează scalpul și 
părul împotriva dezvoltării microorganismelor. Oferă hidratare și 
regenerează părul.

• Provitamina B5 (Pantenol)

CS048010133

EAN 5902399125553



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon întăritor cu extract de ridiche neagră pentru părul subțire și 
lipsit de rezistență, 250ml

 Șamponul întăritor Vital Pharma HAIRbiotic spală și curăță delicat 
părul și a fost special creat pentru părul subțire și lipsit de 
rezistență.

 Conține extract de ridiche neagră care întărește rădăcinile părului, 
făcând părul mai puternic și mai sănătos. Datorită ingredientelor 
atent alese, părul va fi mai neted și mai strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul din Ridiche Neagră întărește rădăcinile părului, previne 
seboreea și mătreața.

• Extractul din Aloe conține vitamine din grupa B, proteine, 
polizaharide și are proprietăți puternice de calmare și hidratare.

• Pantenolul este o substanță hidrofilă si hidratantă. Are rolul de a 
calma iritarea pielii cauzată de uscarea pielii și expunerea la radiații 
UV. Accelerează procesele de regenerare a epidermei și stimulează 
diviziunea celulară. Penetrează cu ușurință pielea, părul și unghiile.

CS048010134

EAN 5902399125539



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon Nutritiv cu extract de brusture pentru păr slăbit, 250ml

 Șamponul Nutritiv Vital Pharma HAIRbiotic spală delicat și curăță 
părul. 

 Acesta a fost creat special pentru părul slăbit. Acesta conține 
extract de brusture, care hrănește și întărește rădăcinile părului, 
împiedicând căderea părului.

 Ingredientele special selectate fac părul neted și strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul de brusture (Arctium Majus) este o sursă bogată de 
polizaharide, acizi fenolici și compuși cu conținut de sulf. Reglează 
secreția de sebum prin glandele cutanate. Hrănește și întărește 
rădăcina părului.

• Extractul de Aloe contine vitamine din grupa B, proteine și 
polizaharide. Are proprietati puternice de hidratare si calmare a 
scalpuluiCS048010135

EAN 5902399125546



 Produse profesionale pentru îngrijirea părului



DESTIVII

Sampon nuantator Silver Blond 200ml/500ml

 Recomandat pentru parul blond sau deschis la culoare. De
asemenea, este perfect pentru parul gri.

 Neutralizeaza nuanta galbena a parului, oferindu-i o culoare arginitie
frumoasa. Intensitatea culorii este imbunatatita cu fiecare folosire.

 Formula samponului a fost imbunatatita cu proteine din matase, pro-
vitamina B5 si glicerina pentru a nu usca parul.

500ml

CS048010902

EAN 5902399310119

200ml

CS048010901

EAN 5902399310157

Ingrediente active:

• Provitamina B5 (pantenol) este un fortifiant capilar,
confera stralucire firelor de par, previne despicarea
firelor si intareste parul de la radacina pana la
varfuri. De asemenea, calmeaza scalpul iritat si
reduce senzatia de mancarime.

• Proteina din matase ajuta la reconstructia firelor de
par deteriorate, actioneaza ca un scut impotriva
factorilor de mediu, confera elasticitate si stralucire
naturala. Imbunatateste nivelul de hidratare si
confera finete parului. Are o compozitie similara cu
proteinele naturale prezente in piele si par.

• Acidul citric normalizeaza productia de sebum de la
nivelul scalpului.



DESTIVII

Sampon cu efect de curatare 1000ml/5000ml

 Creat pentru toate tipurile de par.
 Formula unica poate fi utilizata pentru o curatare

temeinica a parului si a scalpului, eliminand
reziduurile produselor de coafare, sebum si a
impuritatilor de pe scalp si par.

 Pregateste parul pentru tratamentele de coafura,
oferindu-i un aspect proaspat.

 Are un pH neutru.

5000ml

CS048010904

EAN 5902399310379

1000ml

CS048010903

EAN 5902399310386



DESTIVII

Samponul 3 in 1 nutritiv Destivii Professional Care cu pro-vitamina B5, 
ulei de orez si fitocheratina 5000ml

 Curata profund si hraneste parul, pregatindu-l perfect pentru
tratamentele de coafura.

 Samponul este destinat tuturor tipurilor de par.
 Are un miros de piersica placut, care ramane in par pe toata durata

zilei.
 Dupa aplicare, parul va fi mai stralucitor si mai flexibil, usor de

pieptanat si coafat.

5000ml

CS048010905

EAN 5902399310133

Ingrediente active:

• Ulei din tarate de orez
• Fitocheratina (proteina hidrolizata din grau)
• Proteina hidrolizata din porumb
• Proteina hidrolizata din soia
• Provitamina B5 (pantenol)
• Acid citric



DESTIVII

Balsam cu efect de hidratare in doua faze Destivii Professional Hair Care, 200ml 

 Special dezvoltat pentru parul uscat si subtire, lipsit de stralucire.
 Amestecul unic al ingredientelor de ingrijire si netezire a parului asigura

protectia termica, previne deshidratarea si de asemenea, netezeste
structura parului.

 Formula bogata cu proteina de pantenol si matase reechilibreaza nivelul
de umiditate al scalpului si al parului.

CS048010906

EAN 5902399310461

Ingrediente active:

• Cheratina regenereaza parul degradat, iar parul devine mult mai puternic, isi recapata elasticitatea,
volumul si stralucirea. Ajuta la diminuarea caderii parului.

• Proteina din matase ajuta la reconstructia firelor de par deteriorate, actioneaza ca un scut impotriva
factorilor de mediu, confera elasticitate si stralucire naturala. Imbunatateste nivelul de hidratare si
confera finete parului. Are o compozitie similara cu proteinele naturale prezente in piele si par.

• Cyclopentasiloxane formeaza o bariera protectoare pe par. Acest lucru previne degradarea parului
atunci cand intervine factorul termic (uscator, placa, etc), previne ruperea si reduce incretirea si
electrizarea firului de par.

• Trimethylsiloxyphenyl Dimethicone ingrijeste parul si il mentine intr-o stare buna. Il face catifelat la
atingere si ii confera stralucire.



DESTIVII

Balsam cu efect reparator intensiv in doua faze Destivii Professional Hair Care, 200ml 

 Asigura toate beneficiile parului deteriorat si uscat, pentru a fi protejat si
mai sanatos.

 Acest pulverizator este compus dintr-un complex de ulei Mystic, cheratina
hidrolizata si pro-vitamina B5, care patrunde adanc in par pentru a-l
revitaliza si a-i oferi un aspect stralucitor.

 Amestecul unic de ingredient activ a fost creat pentru hidratarea, hranirea,
repararea varfurilor uscate respectand echilibrul natural al scalpului si al
parului si il face mai usor de coafat si mai rezistent.

CS048010907

EAN 5902399310478

Ingrediente active:

• Cetrimonium Chloride
• Provitamina B5 (pantenol)
• Cheratina
• Cyclopentasiloxane
• Complex uleiuri (floarea soarelui, macadamia, masline, palmier, argan, 

cocos, mystic, soia)
• Extract din flori de tiare
• Extract din rozmarin
• Tocoperol (Vitamina E)



DESTIVII

Spray profesional pentru volum push-up Destivii Professional Hair Care, 200ml 

 Special dezvoltat pentru coafura parului fin si lipsit de volum.
 Ofera volum parului fara a-l ingrasa.
 Formula cu glicerina si pro-vitamina B5 hraneste parul.
 Datorita modului de pulverizare, produsul este distribuit pe par in mod

egal.

CS048010908

EAN 5902399310270

Ingrediente active:

• Provitamina B5 (Pantenol)
• Tocoperol (Vitamina E)
• Acid citric



Destivii Professional Hair Care – Ingrijirea parului supus tratamentelor termice si chimice

CS048010909
EAN 5902399310249

CS048010911
EAN 5902399310348

CS048010910

EAN 5902399310140

CS048010915

EAN 5902399310331

 Special dezvoltata pentru a fi aplicata pe

par, dupa ce acesta a fost supus

tratamentelor de coafura/vopsire,

decolorare sau orice alt tratament.

 Ingredientele active impreuna cu

extractul de grapefruit, acid glicolic si

complexul de fructe bio aduce parului o

putere de regenerare mai accentuata si

un aspect matasos.

 Extinde culoarea parului vopsit si il face

mai stralucitor, inlatura efectul static si

efectul de incretire. Formula dezvoltata

contine pro-vitamina B5.

Masca de acidifiere cu pH acidic 

 Dezvoltata pentru a imbunatati
conditia parului fragil, gros si
uscat.

 Produsul este imbunatatit cu un
complex de uleiuri de palmier,
masline, macadamia, argan, cocos
si ulei de monoi si extract de
smirna.

 Ingredientele active penetreaza,
imbogatesc si hidrateaza parul fara
a-l ingrasa.

 Dupa aplicare, parul este mai
matasos, stralucitor, mai usor de
pieptanat si va avea un miros
deosebit pentru tot restul zilei.

Masca de hidratare cu 6 uleiuri 

 Contine un filtru UV (protejeaza

culoarea parului) si ulei de

abisinian (reda parului stralucirea

naturala).

 Ingredientele active special alese

ajuta parul sa fie mai stralucitor,

mai matasos si ajuta la pastrarea

culorii frumoase pentru mai mult

timp.

 In plus, ajuta parul sa fie mai usor

de pieptanat (atat parul ud cat si

cel uscat). Parul va avea un miros

placut pe tot parcursul zilei.

Masca pentru protectia culorii si UV

 Contine ulei de cocos si cheratina

hidrolizata. Speciala pentru parul

uscat si deteriorat – hraneste si

hidrateaza parul.

 Ingredientele active regenereaza parul

oferindu-i un aspect sanatos. Uleiul de

cocos si cheratina lichida ajuta parul

sa isi redobandeasca vitalitatea si

straucirea.

 Dupa aplicare, parul va fi mai usor de

pieptanat, atat ud cat si uscat. Mirosul

proaspat de cocos si mango va

ramane in par pe tot parcursul zilei.

Masca de par regeneranta 



Destivii Professional Hair Care – Masca pentru ingrijirea parului, 1000ml

CS048010912

EAN 5902399310409

CS048010913

EAN 5902399310393

CS048010914

EAN 5902399310256

 Masca profesionala de ingrijire a parului

Destivii cu Bubble Gum a fost special

creata pentru parul lipsit de culoare si

stralucire.

 Formula ajuta parul sa-si recapete

stralucirea si luciul natural.

 Masca crema nu incarca parul si il face

usor de pieptanat, atat umed cat si

uscat.

 Masca profesionala de ingrijire a parului

Destivii, pentru catifelarea si netezirea parului
cu extract de fructe exotice litchi a fost creata
special pentru un par cu aspect sanatos.

 Complexul de ingrediente active hraneste
parul si accelereaza regenerarea acestuia.

 Masca Litchi va ajuta sa aveti un par
stralucitor, catifelat si moale.

 Formula special creata face ca parul sa fie
usor de pieptanat atat uscat, cat si umed.

 Masca de par hranitoare cu extract de banana

Destivii Professional Care a fost dezvoltata

pentru toate tipurile de par.

 Formula unica imbogateste parul, il face mai

stralucitor, mai elastic si ii aduce un plus de

prospetime.

 Dupa folosire, parul va fi mai moale si mai

matasos.

 Consistenta cremei nu ingrasa parul, acesta

fiind mai usor de pieptanat, atat umed cat si

uscat.

Masca profesionala de ingrijire a parului 
Destivii cu Bubble Gum 

Masca profesionala de ingrijire a parului Destivii, 
pentru catifelare si netezire cu extract de litchi

Masca profesionala de ingrijire a parului 
Destivii hranitoare cu extract de banana 



Destivii Hair Oxy Professional – Agenti de albire si decolorare

40g CS048010920
EAN 5902399310454

CS048010942
EAN 5902399310430

500g CS048010941

EAN 5902399310423

CS048010943

EAN 5902399310416

Agentul profesional de albire si decolorare a

parului Destivii Platinium este o formula

profesionala destinata decolorarii parului,

evidentiere (suvitare) si baleiaj. Deschide

culoarea parului pana la 6-7 nuante. Datorita

adaugarii de pigmenti speciali permite

obtinerea de nuante blonde reci fara nuante

blonde nedorite (portocalii).

Agentul profesional de albire si
decolorare a parului Destivii Blue este o
formula profesionala destinata
decolorarii parului, evidentiere
(suvitare) si baleiaj. Deschide culoarea
parului pana la 6 nuante. Permite
parului sa obtina o nuanta foarte
frumoasa. Nu lasa nuante blonde
nedorite (portocalii).

Agentul profesional de albire si 
decolorare a parului Destivii Care 

Agentul profesional de albire si decolorare

a parului Destivii Care este o formula

profesionala destinata decolorarii parului,

evidentiere (suvitare) si baleiaj. Deschide

culoarea parului pana la 5-6 nuante.

Agentul profesional de albire si 
decolorare a parului Destivii Blue 

Agentul profesional de albire si decolorare a 
parului Destivii Platinium 



Destivii Hair Oxy Professional – Apa oxidata in crema 3%, 6%, 9%, 12% 
(80ml/130ml/1000ml)

CS048010922/923
EAN 5902399310232/195

CS048010927/928/929
EAN 5902399310294/218/171

CS048010924/925/926

EAN 5902399310300/225/188
CS048010930/931/932

EAN 5902399310287/201/164

 Apa oxidata in crema Destivii Hair Oxy Professional a fost dezvoltata pentru a fi utlizata in saloanele de coafura.

 Destinata pentru decolorarea parului. Consistenta sa asigura rezultate excelente si o utilizare usoara. 



DESTIVII

Destivii Hair Oxy Professional – Decolorant Platinium – 9%, 12%, 80ml

CS048010933/934
EAN 5902399310126/324

 Decolorantul Profesional Platinium Destivii Hair Oxy Professional

a fost dezvoltat special pentru saloanele de coafură.

 Este special destinat pentru decolorarea şi vopsirea părului.

 Datorită prezenței pigmenților special selectați, are proprietăți

unice de eliminare a nuanțelor galbene care apar în timpul

decolorării.

 Îi conferă părului o nuanță frumoasă platinată.

 Consistența acesteia oferă rezultate excelente şi confort în timpul

utilizării.

 Produsul este destinat uzului profesional, in saloanele de coafura.



DESTIVII

Ceara de par Destivii Extra Strong, 100g

 A fost creata special pentru o stilizare mai
usoara a parului si un control desavarsit al
formei.

 Asigura un control complet asupra coafurii si
stilizarii parului.

 Produs sunt testat dermatologic, fara
parabeni.

Ingrediente active:
• Ceara de candelilla
• Ulei de ricin

CS048010918

EAN 5902399310478



DESTIVII

Soluţie profesională pentru îndepartarea rezidurilor de vopsea de pe piele 
după vopsirea părului, 280ml

 Îndepărtează eficient urmele lăsate de vopsirea părului.
 Produsul este destinat exclusiv uzului în saloane de coafură.
 Produs profesional.

Ingrediente active:

• Ureea retine hidratarea in tesuturi, sporind eficacitatea produselor 
cosmetice. Un alt efect al ureei din cosmetice asupra pielii este ca 
permite altor substante chimice din produsele cosmetice sa 
patrunda in profunzimea pielii.

• Provitamina B5 (Pantenol) este recunoscut pentru efectul calmant, 
reparator, hidratant si antiinflamator al pielii.

• Uleiul de ricin are proprietati de reintinerire asupra pielii si 
stimuleaza microcirculatia sangelui de la nivelul scalpului.

CS048010919

EAN 5902399310447



Destivii Hair Color Professional

Vopsea semipermanenta crema Crazy Colors, 80ml

ROSU/VIOLET/ALBASTRU/PORTOCALIU/ROZ/VERDE
CS048010935/936/937/938/939/940

EAN 5902399310515/539/546/553/560/577

 Crema este imbunatatita cu ulei
de Argan – sursa bogata de
mono si acizi grasi polinesaturati.

 Nu necesita folosirea agentilor
oxidanti pentru fixarea culorii.

 Crema poate fi folosita in mod
repetat fara sa existe riscul de a
slabi firele de par.



LOCAȚIE SHOWROOM 

CARESS SOCIETY SRL
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TEL: +40 799 79 47 79 / +40 725 144 244
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www.aivi.ro

www.caresssociety.ro
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