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Pentru mulți dintre dumneavoastră, acest catalog este aparent încă unul din mulțimea publicațiilor 
similare de prezentare a produselor cosmetice, pe care ați avut ocazia sa le răsfoiți de nenumărate ori. 
Diferența constă în filozofia activității desfășurate de compania noastră. Aspectul care ne detașează 
de cei care în laboratoare crează substituți sintetici pentru materiile prime este:

Produsele Hemel au în compoziția lor substanțe naturale cu efect benefic curativ, provenite din 
livezi, păduri și stupi de albine !
Componenta primară, prezentă în cel mai ridicat procent în majoritatea produselor cosmetice este 
apa (80-90%). Când este pură și proaspătă, apa poate reprezenta o sursă de sănătate, dar ea poate fi 
și mediul optim pentru dezvoltarea bacteriilor și a altor microorganisme dăunătoare care pot 
modifica particularitățile ei benefice curative, periclitând astfel sănătatea. Acesta este motivul pentru 
care în apa potabila se adaugă clor, motivul pentru care apa utilizată pentru nou născuți este supusă 
procesului de fierbere și motivul pentru care în compoziția produselor cosmetice care conțin apă se 
adaugă și diverși conservanți sintetici și alte substanțe chimice care au scopul de a distruge 
microorganismele care ar putea duce, potențial, la alterarea produsului. Este un aspect favorabil 
pentru produs, dar nu și pentru organismuluman în care toate aceste substanțe se cumulează și se 
sedimentează.

Produsele care conțin apă, pe langă conservanți, au în componența lor și diverse tipuri de 
emulgatori care permit  omogenizarea apei cu celelalte componente pe bază de grăsimi. Pe etichete 
sunt marcate cu numere formate din trei cifre precedate de litera E și în fiecare an Organizația 
Mondială a Sănătății extinde lista celor interzise, fiind considerate nocive pentru sănătatea 
oamenilor.

Produsele Hemel nu conțin apă și implicit, este exclusă necesitatea oricăror substanțe chimice, 
hidratarea necesară asigurându-se prin aplicarea produsului pe pielea umedă.

HEMEL
COSMETICĂ NATURALĂ
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ISTORIAT
Lungă de mai mult de două decenii tradiția producției de preparate naturale pe bază de produse apicole și plante 

medicinale, precum și milioane de clienți mulțumiți peste tot în lume, sunt o dovadă a calității fără compromisuri.

Gama preparatelor Hemel constă în program de corectare a greutății corporale, detoxifiere, suplimente alimentare 
naturale, produse cosmetice,  program de aromaterapie... Preparatele nu conțin conservanți, emulgatori, aditive, 
coloranți sintetici și arome, nici orice alte substanțe chimice, dar reprezintă tezaurul celor mai calitative componente 
din natură: miere, ceară de albine, propolis, lăptișor de matcă, extracte din plante medicinale, uleiuri eterice, vitamine și 
minelare izolate din natură... Sunt produse după tehnologia unică Hemel care facilitează exploatarea maximă a 
potențialului componentelor active ale plantelor medicinale și produselor apicole, totul fiind subordonat sloganului:

“Natura are soluții pentru tot, acordați-i încredere.”

În prezent compania Hemel se bucură de reputația unei companii multinaționale ale cărei produse sunt prezente în peste 80 
de țări. 

Hemel deține următoarele certificate internaționale, dovadă formală a calității: IQNet, OQS, Evro Cert, EcoCert, TUV, 
HACCP, TUV-Sava-Bayern...

Evident, deținem și numeroase premii și diplome dintre care, cu acest prilej amintim: Coroana de aur pentru calitate 
obținută de Hemel în 2007 la Londra, la care au concurat numeroase companii internaționale de renume.

Faptul că Hemel rămâne fidel misiunii sale de promovare a calității tieții și sănătății umane este confirmat de cele mai 
recente proiecte ale companiei care și de această dată, la fel ca în perioada de început, reprezintă un debut absolut în 
regiunea noastră și pe plan mai larg.

Unul dintre aceste proiecte este si Centrul de o viață sănătoasă localizat într-una dintre cele mai autentice oaze 
naturale din această regiune a Europei, Zlatibor!

PRODUSELE HEMEL NU SE VÂND DATORITĂ AMBALAJULUI GLAMUROS 
SAU DATORITĂ RECLAMELOR AGRESIVE, 
CI  DATORITĂ CALITĂȚII  RECOMANDATE DE UN 
PRIETEN APROPIAT
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PENTRU TOATE TIPURILE DE PIELE PENTRU TOATE TIPURILE DE PIELE PENTRU TOATE TIPURILE DE PIELE

Indicații
Stimulează suplimentar activitatea și 
metabolismul celular și circulația 
microcelulară, procesul regenerativ, cu efect 
de hiper-hidratare și îngrijire maximă. Pe 
lângă componentele de bază (miere, ceară de 
albine, unt de cacao, complec de vitamine, 
uleiuri eterice) conține combinații de 
morcov în ulei de soia, ulei de avocado și 
gălbenele, care accentuează efectul curativ. 
Este indicată pentru toate tipurile de piele și 
poate fi utilizată pentru față, gît și bust. 
Recomandată pentru zi și noapte, pentru 
toate anotimpurile și condițiile climaterice, 
protejând pielea împotriva factorilor externi.

Mod de administrare
Se aplică în cantități mici, cu mâinile umede 
pe pielea umedă, curățată în prealabil.

Plante predominante:  
gălbenele, avocado, geranium.

Indicații
Substanțele active din miere, ceara de albine, 
untul de cacao, uleiurile eterice și vitamine, 
minerale și oligoelemente, conferă toate 
elementele necesare pentru un aspect neted și 
sănătos al pielii. Hidratează și curăță în 
profunzime, împiedică uscarea și asigură 
protecția necesară împotriva factorilor 
externi, având în același timp un efect 
nutritiv.
Pentru îngrijirea naturală și optimă pe 
parcursul întregii zile a tuturor tipurilor de 
piele a feței, gâtului și bustului. Recomandată 
pentru zi și noapte, pentru toate anotimpurile 
și condițiile climaterice.

Mod de administrare
Se aplică în cantități mici, cu mâinile umede 
pe pielea umedă, curățată în prealabil.

Plante predominante:  
geranium, ienupăr, lavandă.

1405 (50 ml)1430 (30 ml) 7510 (50 ml)

Cremă cu multivitamine pentru față

Multivitamin for Face

Cremă pentru față

For Face

Cremă reconfortantă pentru îngrijirea feței

Anti-dry Face Care

1 COSMETICA PREPARATIVĂ  

Indicații
Hidratează intens, optimizează metabolismul 
la nivel celularși prin utilizarea curentă are 
efecte evidente de ameliorare a stării generale a 
pielii tratate, a tonusului și elasticității.  
Calitatea unică a acestui produs constă în 
sinergia dintre propolis, hidrolat de plante 
medicinale și uleiuri eterice, fiind astfel un 
produs autentic în raport cu preparatele 
similare de cosmetică convențională. Pentru 
hidratarea intensă și revitalizarea pielii feței in 
mod natural, organic.

Mod de administrare
Pe pielea curățată se aplică o cantitate 
suficientă de cremă, masându-se ușor până la 
absorbția completă.

Plante predominante:  
artemisia, lavandă, siminoc.

1470 (75 ml) 
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PENTRU PIELE SENSIBILĂ
Cremă pentru piele cu acnee
Hemel Anti Acne

1435 (50 ml)

Indicații
Hemel Acne Intensive Care este o cremă naturală, 
antibacteriană, dezinfectantă, special concepută 
pentru pielea grasă, cu impurități și sensibilă la 
acnee, seboree, coșuri, puncte negre... Are efect 
antifungic, efect antiseptic de purificare a pielii, și 
previne formarea de comedoane.

Datorită formulei sale și a ingredientelor: uleiuri 
esențiale (arbore de ceai, lavandă, geranium și 
siminoc) și uleiuri (de migdale, gălbenele, morcov, 
avocado...) această cremă reglează secreția de 
sebum, deschide porii și îndepărtează impuritățile.

Mod de administrare
Se aplică de două ori pe zi, dimineața și seară pe 
fața bine curățată, în special în zonele afectate. Se 
masează ușor timp de câteva minute. Nu se 
clătește.

Plante predominante: 
lavandă, geranium, arbore de ceai.

PENTRU PIELE SENSIBILĂ PENTRU PIELE SENSIBILĂ

Indicații
Grație compoziției de bază (miere, ceară de albine, 
complex de vitamine, mușețel și lavandă, uleiuri 
de plante și eterice) satisface toate necesitățile unui 
tip specific de piele, nu cauzează iritații iar datorită 
formulei ușoare cu adaos special de ulei de 
avocado, gălbenele și morcov în uleii de soia, are 
un efect accentuat de protecție și crește rezistența 
pielii împotriva iritațiilor. 

Indicația de bază este îngrijirea de maximă 
eficiență a pielii sensibile.

Mod de administrare
Se aplică in cantități mici, cu mâinile umede pe 
pielea umedă, curățată în prealabil.

Plante predominante:  
lavandă, gălbenele, morcov.

Indicații
Acest produs pe bază de miere, ceară de albine, 
complex de vitamine și uleiuri de plante și eterice, 
posedă particularitatea naturalăde absorbție și 
impermeabilitate împotriva factorilor nocivi din 
exterior, satisfăcând necesitățile de bază ale acestui 
tip de piele. Vitaminizant, nutritiv, regenerator, 
este un preparat care hrănește, revitalizează și 
activează funcțiile biologice. Are o compoziție 
ușoară cu efect de calmare, îngrijire, hidratare și 
protejare a pielii. Substanță naturală pentru 
îngrijirea completă a pielii sensibile, predispuse la 
iritări.

Mod de administrare
Se aplică în cantități mici, cu mâinile umede pe 
pielea umedă, curățată în prealabil.

Plante predominante:  
lavandă, migdale, măsline.

Cremă cu multivitamine pentru piele sensibilă
Multivitamin for Sensitive Skin

Cremă pentru piele sensibilă
For Sensitive Skin

1605 (50 ml)1630 (30 ml) 1670 (75 ml)

ANTIRID ANTIRID

Indicații
Uleiul antirid cu multivitamine este o combinație 
atent selectată pe bază de uleiuri de plante și 
uleiuri esențiale, cu un procent ridicat de vitamine 
și substanțe active din morcovi, avocado, gălbenele 
și soia, care îmbunăyățesc semnificativ efectele 
produsului.
Este recomandat pentru curățarea porilor în 
profunzime, pentru îngrijirea și regenerarea pielii 
sensibile din jurul ochilor și a gâtului.

Uleiul antirid pătrunde foarte adânc în piele 
hrănind-o. Efectele sunt rapide și durabile. 
Ridurile devin mai puțin vizibile.

Mod de administrare
Se aplică pe pielea umedă, masând ușor.

Plante predominante: 
măsline, migdale, morcov.

Indicații
Conține componente active naturale (unt de 
cacao, miere, ceară de albine, complex de 
vitamine, uleiuri vegetale, extracte din plante...) 
care rețin umezeala, hrănesc pielea, împrospătează 
și regenerează colagenul. Ajută la protejarea pielii 
de efectele nocive ale razelor solare, deoarece 
conține un filtru natural UVA. Este perfect pentru 
îngrijirea pielii delicate din jurul ochilor și a 
gâtului.

Mod de administrare
Se aplică pe pielea umedă, masând ușor.

Plante predominante: 
tătănească, gălbenele, cimbru.

Ulei antirid cu multivitamine
Multivitamin Anti Wrinkle Oil

Cremă antirid
Anti Wrinkle

1508 (80 ml) 1500 (30 ml)

ANTIRID
Ulei antirid
Anti Wrinkle Oil

1550 (55 ml)

Indicații
Uleiul antirid este o combinație aleasă cu grijă de 
uleiuri vegetale (de măsline, ricin și migdale) și 
uleiuri esențiale din plante medicinale. Conține un 
procent ridicat de vitamine. Este perfect pentru 
îngrijirea pielii delicate din jurul ochilor și a 
gâtului.

Mod de administrare
Se aplică pe pielea umedă, masând ușor.

Plante predominante:  
măsline, migdale, ricin.
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PENTRU PIELE USCATĂ

Indicații
Aspectul de piele uscată este cauzat de activitatea 
deficitară a glandelor sebacee care are drept 
rezultat reducerea cantității de sebum, materie 
grasă care asigură elasticitatea și umiditatea 
necesară pielii. Drept consecință pielea devine 
fragilă, sensibilă, subțire, cu crăpături și este 
predispusă exfolierii. Combinația de păducel, 
nalbă, urzici, tei, gălbenele și argilă verde redă 
pielii strălucirea și prospețimea. Pilingul ușor redă 
pielii aspectul sănătos, iar hidratarea cu extracte de 
plante, elasticitatea și prospețimea.

Mod de administrare
O dată sau de două ori pe săptămână, înainte de 
aplicare se amestecă două lingurițe de mască și 
patru lingurițe de apă călduță. Timpul 
recomandat de acțiune 20-30 minute, respectiv 
până la uscarea completă a masei aplicate. Masca 
se îndepărtează cu apă călduță.

Plante predominante:  
păducel, nalbă, urzică.

Mască pentru piele uscată
Standard Natural Mask

1910 (50 g)

PENTRU PIELE GRASĂ
Mască pentru piele grasă
Standard Natural Mask

1900 (50 g)

Indicații
Curăță în profunzime, revitalizează, regenerează și 
activează sporii sau procesele biologice oprite. 
Acționează profund și multiplu. Reglează secreția 
glandelor sebacee, prevenind închiderea porilor, 
crearea de puncte negre și a proceselor 
inflamatorii. Combinația unică bogată în lut, 
uleiuri esențiale, hidrolat de plante medicinale 
multiplică efectele măștii, făcând-o mult mai 
eficientă decât produsele asemănătoare din aceeași 
categorie.

Mod de administrare
O dată sau de două ori pe săptămână, înainte de 
aplicare se amestecă două lingurițe de mască și 
patru lingurițe de hidrolat și câteva picături de ulei 
eteric. Timpul recomandat de acțiune 20-30 
minute, respectiv până la uscarea completă a 
masei aplicate. Masca se îndepărtează cu apă 
călduță.

Plante predominante: 
salvie, ghimpe, cimbru. 

ANTIRID
Cremă antirid cu multivitamine
Multivitamin Anti Wrinkle

1505 (50 ml)

Indicații
Preparatul conține un complex de vitamine foarte 
concentrat, regenerează și reconstituie într-un 
timp foarte scurt colagenul, elastina și țesutul 
conjunctiv. Ajută la protejarea pielii împotriva 
radicalilor liberi care sunt agenții primari în 
cauzarea ridurilor. Reglează sebumul și păstrează 
umiditatea în zonele în care pielea este mai 
subțire. Revitalizează epiderma, strânge pielea din 
jurul ochilor, micșorează ridurile radiante, 
împrospătează și calmează pielea obosită și iritată. 
Utilizarea constantă reduce sau chiar elimină 
complet cicatrici mai puțin pronunțate. 
Faptul ca este bogat în substanțe active (morcovi, 
avocado, gălbenele și soia), consolidează efectele 
produsului. Pielea îl absoarbe foarte repede, deci 
se poate folosi ca o excelentă bază de machiaj.

Mod de administrare
Se aplică pe pielea umedă, masând ușor.
Plante predominante:  
morcov, avocado, gălbenele.

PENTRU TONIFIERE PENTRU BUZE

Indicații
Masca Hemel Herbal pentru tonifiere are o 
formulă delicată pe baza celor mai calitative plante 
medicinale - păducel, urzică, barba-ursuluo, 
mesteacăn și mușețel. Ameliorizează textura și 
tonusul pielii și îi redă aspectul de prospețime și 
sănătate. Indicată pentru toate tipurile de piele.

Mod de administrare
O dată sau de două ori pe săptămână, inainte de 
aplicare se amestecă două lingurițe de mască și 
patru lingurițe de apă călduță. Timpul 
recomandat de acțiune  20-30 minute, respectiv 
până la uscarea completă a masei aplicate. Masca 
se îndepărtează cu apă călduță.
Plante predominante: 
păducel, urzică, barba-ursului

Mască tonifiantă
Stamdard Natural Mask

Balsam pentru buze
Lip Care

1930 (50 g) 1810 (4,5 ml)

Indicații
Revitalizează rapid pielea uscată și crăpată a 
buzelor, o protejează, o hrănește, o îngrijește și îi 
dă strălucire. Ajută în păstrarea unui aspect 
sănătos și frumos al buzelor în orice condiții 
climaterice. Neutralizează imediat iritațiile 
provocate de vânt, temperaturi scăzute, arsuri, 
expunerea la soare. Conține ceară de albine 
naturală, propolis, unt de cacao, unt de shea, ulei 
de: gălbenele, migdale, morcov, siminoc, vitamina 
E, caroten... Balsam de buze de cea mai bună 
calitate, indicat pentru toate ocaziile. Universal, 
recomandat și pentru copii

Plante predominante: 
cacao, gălbenele, morcov

PENTRU REGENERARE

Indicații
Din componența ei fac parte plante medicinale 
selectate - tătănească, gălbenele, barba-ursului, 
cantarion, rozmarin, cimbru, și argilă verde. 
Stimulează și eficentizează mecanismul de 
regenerare al pielii facilitând refacerea celulelor 
degenerate în urma consecințelor acțiunii negative 
la care sunt expuse în cursul zilei. Are efect curativ 
asupra cicatricelor și deteriorărilor. Stimulează 
circulația și redă pielii aspectul sănătos și tineresc. 
Acest produs tratează cu succes pielea obosită și 
deteriorată
Mod de administrare
O dată sau de două ori pe săptămână, înainte de 
aplicare se amestecă două lingurițe de mască și 
patru lingurițe de apă călduță. Timpul 
recomandat de acțiune  20-30 minute, respectiv 
până la uscarea completă a masei aplicate. Masca 
se îndepărtează cu apă călduță.
Plante predominante: 
tătănească, gălbenele, cimbru

Mască pentru regenerarea pielii
Standard Natural Mask

1920 (50 g)
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Am combinat componente de cea mai 
bună calitate, naturale prin excelență, 
și am creat un preparat unic.
Hemel Red Magic este 100% natural, 
100% organic, 100% preparat din 
plante, obținut după tehnologia unică 
Hemel, care permite o concentrație 
ridicată, exploatarea maximă a 
substanțelor curative și acțiunea 
sinergică puternică a componentelor.

Rezultate:
- Hidratarea timp de 24h;
- Revitalizarea;
- Epitelizarea;
- Stimularea circulației;
- Tonifierea;
- Detoxicarea;
- Creșterea rezistenței pielii;
- Balansarea proceselor de metabolism de la 
nivelul pielii;
- Încetinirea procesului de îmbătrânire a 
pielii;
- Reducerea ridurilor;
- Netezirea pielii;
- Aspectul neted, catifelat și elastic al pielii;
- Protecție UV;
- Acțiune antioxidantă;
- Acțiune nutritivă;
- Regenerarea colagenului;
- Protecție fizică împotriva factorilor externi;

RED MAGIC
Anti-Aging Plus

with essential rose oil & natural Q10

TRANDAFIRUL
(Rosa damascena, Rosa centifolia i Rosa gallica)

Trandafirul este probabil una dintre cele mai cunoscute și mai 
iubite flori a cărei frumusețe a fascinat de-a lungul timpului 
omenirea, dovadă numeroasele legende. Nu se știe cum a apărut 
trandafirul, dar cu siguranță a apărut înainte de popularea 
planetei.
Dintotdeauna s-a considerat că petalele de trandafir au puteri 
magice. A fost folosit în medicină, farmaceutică, cosmetică, 
alimentație... Datorită particularității sale aproape magice de a 
crea un mediu intim, șarmant și elegant, grădinile în care această 
plantă unică nu este prezentă și căreia i se alătură epitetul de 
regina florilor, sunt foarte rare.
Din petale de trandafir, distilate la aburi, se obține cel mai 
prețios și indubitabil cel mai scump ulei esențial din lume, al 
cărui preț depășește de secole prețul aurului. Eflorescența 
trandafirilor durează doar 30 de zile iar petalele se culeg 
exclusiv manual, în zori, pentru că o dată cu răsăritul soarelui 
cantitatea de ulei scade considerabil.

1000 (30 ml)

Pentru un kilogram de ulei sunt necesare 4 tone de petale de trandafir

1. Stimulează irigarea sanguină a pielii ceea ce are drept rezultat eliminarea
eficientă a toxinelor, o mai bună absorbție la nivel celular a materiilor
nutritive (trandafir, lavandă, atemisie, rozmarin, siminoc...)

2. Efectul protectort
a. Protecția împotriva radiațiilor UV (unt de cacao, ceară, morcov);
b. Acțiune antioxidantă - distruge radicali liberi care afecteză celulele epiteliale

(trandafir, siminoc, rodie...);
c. Protecția împotriva efectelor nocive externe.

3. Efect de regenerare și revitalizare a colagenului care are drept rezultat
aspectul neted și tineresc al pielii (trandafir, coenzim Q10, artemisie,
siminoc...);

4. Efectul nutritiv - alimentarea directă a pielii cu materii nutritive pe altă
cale decât prin intermediul circulației sanguine (trandafir, măsline, soia,
rodii, jojoba, avocado).

Lista acțiunilor terapeutice ale uleiului de trandafir este foarte lungă și pur și simplu fantasctică! Vom menționa doar 
câteva particularități. Uleiul de trandafir echilibrează PH-ul și funcțiile pielii, stimulează circulația și procesele 
metabolice din celule. Are un efect excepțional asupra pielii obosite, iar acțiunea sa antiseptică îl face ideal pentru 
tratarea infecțiilor generate de virusuri, ciuperci și bacterii rezistente la antibiotice mai ales în cazul unei pieli 
sensibile. Asigura un tonus perfect pielii, îi redă senzualitatea, detoxifiază, calmează, reduce ridurile existente, 
încetinește procesul de îmbătrânire a pielii...

Grație acțiunii sinergice accentuate cu celelalte componente echilibrate cu grijă, și tehnologiei unice de producție, 
acțiunea pozitivă a uleiului de trandafir din compoziția Hemel Red Magic crește considerabil.

Michel Lavabré, unul dintre cei mai renumiți cunoscători ai uleiurilor esențiale și aromaterapeutice, precizează: 
"Dacă aveți fericirea să posedați ulei eteric de trandafir îl puteți utiliza sub orice formă. Este cu siguranță unul dintre 
cele mai cutarive produse." 
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PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU RELAXARE

Indicații
Honey Shower Gel este o combinație ideală de 
miere și plante medicinale selectate cu grijă, care 
asigură pielii aspectul sănătos și delicat. grație 
conținutului bogat, are un efect calmantt, 
reconfortant si dezinfectant. Gelul cu miere este 
indicat pentru toate tipurile de piele, cu 
precadere pentru pielea sensibilă și uscată, 
asigurându-i umiditatea și elasticitatea necesară.

Mod de administrare
Pe pielea umedă se aplică cantitatea necesară de 
gel și se masează până când se face spumă. Se 
limpezește cu apă abundent, se repetă procedeul 
după necesitate.

Plante predominante: 
molură, hamei, roiniță.

Indicații
Tratament hidratant al epidermei corporale care îi 
redă elasticitatea și o protejează împotriva 
efectelor nocive. Preparat organic natural prin 
excelență care hidratează pielea pe tot timpul zilei. 
Hrănește și regenerează, redă elasticitatea, asigură 
protecția deplină a pielii împotriva factorilor 
externi care afectează echilibrul acesteia. Indicată 
pentru hidratarea și revitalizarea intensivă a pielii 
corpului pe cale naturală și organică.

Mod de administrare
Pe pielea curată se aplică o cantitate 
corespunzătoare de cremă și se masează ușor până 
la absorbția totală.

Plante predominante: 
porocală, lămâie, artemisie.

Indicații
Grație prezenței lavandei, mentei și eucaliptului, 
plante cu uleiuri eterice parfumate și moleculelor 
active biologic, are un efect relaxant asupra 
sistemului nervos, analgetic, stimulează 
eliminarea toxinelordin organism, stabilizează 
echilibrul termic... Se recomandă mai ales pentru 
deconectare, relaxarea organismului, odihnă 
pentru somn liniștit. Elimină eficient stressul.

Mod de administrare
Uleiul se aplică prin masarea pielii, în anumite 
zone sau pe întregul corp.

Plante predominante: 
mentă, lavandă, eucalipt.

Gel de duș
Honey Shower Gel

Cremă reconfortantă pentru îngrijirea corpului
Anti-dry Body Fluid

7030 (130 ml) 7520 (120 ml)

Ulei pentru îngrijire și masaj
Relax – Body & Massage Oil

4550 (55 ml) 4500 (200 ml)

PENTRU RELAXARE PENTRU RELAXARE PENTRU RELAXARE

Indicații
Pe lângă faptul că datorită uleiului eteric de 
lavandă, mentă și eucalipt din compoziția sa 
acționează intens la relaxarea sistemului nervos și 
reduce sressul, stimulează detoxifierea 
organismului, stabilizează echilibrul termic și 
ameliorează starea psiho-fizică generală a 
organismului. Adaosul combinației specifice de 
morcov în ulei de soia și ulei de avocado și 
gălbenele, prin complexul de vitamine conținut de 
acestea, dinamizează activitatea și metabolismul la 
nivel celular, circulația microcelulară și stimulează 
procesul de regenerare al pielii tratate.

Mod de administrare
Se aplică uleiul masând ușor zonele vizate sau pe 
întregul corp.

Plante predominante: 
mentă, avocado, soia. 

Indicații
Preparatul are la bază combinația specială de 
uleiuri de plante, uleiuri eterice și extracte de 
plante medicinale, cu adaos multivitaminizant de 
ulei de avocado, gălbenele, morcov și soia. Prin 
acțiunea extractelor biologice naturale asupra 
proceselor de metabolism asigură echilibrul pielii, 
crește rezistența epidermei și formează o peliculă 
fină de protecție la suprafața acesteia. Stimulează 
terminațiile nervoase accentuând simțul dactil și 
generând o senzație plăcută. Produs unic pentru 
îngrijirea generală a pielii. Are efectul unor 
senzații plăcute la nivel dactil și olfactiv.

Mod de administrare
Se aplică pe pielea umedă.

Plante predominante: 
scorțișoară, lavandă, ienupăr.

Indicații
Prin conținutul bogat de plante medicinale 
acționează asupra tuturor proceselor de 
metabolism, asigurând un echilibru perfect al 
pielii. Prin stimularea terminațiilor nervoase, 
crește simțul dactil și generează o senzație placută. 
Extractele biologice active, reactivează principalele 
funții celulare și dinamizează schimbul 
intercelular asigurând pielii toate substanțele 
nutritive necesare, crește rezistența epidermei 
șiformează o peliculă de protecție pe întreaga 
suprafață tratată.

Mod de administrare
Se aplică pe pielea umedă.

Plante predominante: 
scorțișoară, eucalipt, geranium.

Ulei cu multivitamine pentru îngrijire și masaj
Multivit. Relax – Body & Massage Oil

4508 (80 ml) 4908 (80 ml)4950 (55 ml) 4900 (200 ml)

Ulei pentru îngijire 
Full Pleasure – Body & Skin Care Oil

Ulei cu multivitamine pentru îngrijire
Multivit. Full Pleasure - Body & Skin Care Oil
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PENTRU ÎNGRIJIREPENTRU REVITALIZARE PENTRU REVITALIZARE

Indicații
Pe lângă uleiurile eterice și extractele de plante cu 
efect analgezic (geranium, eucalipt, ienupăr, 
rozmarin, lavandă, busuioc), conține și un 
complex de multivitamine și ulei de avocado, 
gălbenele, morcov si soia. Se utilizează în masajul 
sportiv, pentru leziunile sportive, reumatism, 
dureri musculare, oboseală cronică, în urma 
activităților solicitante... Stimulează circulația și 
eliminarea materiilor toxice din organism.

Mod de administrare
Pentru dureri se masează ușor pe locul afectat. 

Plante predominante: 
eucalipt, busuioc, morcov.

Indicații
Conține componente active din plante 
medicinale, uleiuri eterice și extracte din plante: 
geranium, eucalipt, ienupăr, rozmarin, lavandă, 
busuioc, chiparos, mușețel, cimbru. Acționează 
împotriva durerii, ceea ce îl plasează în categoria 
preparatelor recunoscute și cunoscute, cu efect 
analgetic. Se ultilizează pentru masajul sportiv, 
pentru leziunile sportive, reumatism, dureri 
musculare, oboseală cronică... Stimulează 
circulația și eliminarea materiilor toxice din 
organism.

Mod de administrare
Pentru dureri se masează ușor pe locul afectat. 

Plante predominante: 
eucalipt, busuioc, ienupăr

Indicații
Antioxidanții puternici, vitamina A și C 
neutralizează efectul nociv al radicalilor liberi, 
stimulând în același timp dezvoltarea țesuturilor 
conjuctive ceea ce îi redă fermitatea și delicatețea. 
Pielea rămâne netedă și sănătoasă. Are un efect 
reconfortant datorat acizilor citrici din lămâie și 
portocală. Se recomandă pentru îngrijirea curentă 
a pielii.

Mod de administrare
Se aplică pe pielea umedă. 

Plante predominante: 
portocală, lămâie, lavandă.

Ulei cu multivitamine pentru revitalizare și masaj
Multivit. Sport – Body & Massage Oil

Ulei pentru revitalizare și masaj
Sport – Body & Massage Oil

4608 (80 ml)4650 (55 ml) 4600 (200 ml)

Ulei pentru îngrijire
Fresh – Body & Skin Care Oil 

4850 (55 ml) 4800 (200 ml)

PENTRU ÎNGRIJIRE

Indicații
Ulei care datorită conținutului de vitamina E și Care 
un efect antioxidant neutralizând astfel acțiunea 
radicalilor liberi și asigurând pielii un aspect neted și 
sănătos. Stimulează în același timp dezvoltarea 
țesuturilor conjuctive ceea ce îi redă fermitatea și 
delicatețea. Acizii citrici din compoziția sa 
stimulează regenerarea celulelor în profunzime și 
producerea de colagen și elastină. Formula delicată 
și calitățile pozitive îl recomandă pentru îngrijirea 
curentă a pielii. Este indicată utilizarea după 
expunerea la soare datorită conținutului de 
antioxidanți. Acționează terapeutic în cazul 
inflamațiilor, în ulcerații, în anumite tipuri de 
egzeme, reduce capilarele sparte și venele dilatate.
Mod de administrare 
Se aplică pe pielea umedă. 

Plante predominante: 
portocală, lămâie, lavandă.

Ulei cu multivitamine pentru îngrijire 
Multivit. Fresh – Body & Skin Care Oil

4808 (80 ml)

ANTI CELULITĂ

Indicații
Anti-cellulite Oil intensifică circulația, iar 
combinația specială a componntelor active din 
plante medicinale ajută la descompunerea și 
eliminarea celulitei dințesuturile conjunctive 
subepiteliale.  Conține uleiuri eterice și extracte 
naturale de ienupăr, rozmarin, salvie, lavandă, 
busuioc, lămâie, geranium și eucalipt... Pe lângă 
faptul că degradează celulita, îngrijește șă 
protejează pielea. Este un preparat eficient destinat 
tratamentului intensiv al pielii în zonele afectate 
de celulită.

Mod de administrare
Se recomandă aplicarea de două ori pe zi, 
masând intens. 
Plante predominante: 
busuioc, iunupăr, rozmarin.

Ulei anticelulitic
Anti-cellulite Oil

4400 (200 ml)

PENTRU RELAXAREA PICIOARELOR

Indicații
Castanul sălbatic conține amidon, lipide, heteroizi 
flavonoli și escină, taninuri... Cantitatea 
semnificativă de vitamina P crește rezistența 
capilară, reduce permeabilitatea lor și 
îmbunătățește circulația.
Venohem este soluția potrivită pentru picioarele 
umflate și inflamate, varice, crampe musculare, 
capilare sparte, vene slab circulate. În mod natural 
ajută la o mai bună circulație a sângelui și 
creșterea lui, reduce durerea în picioare, 
ameliorează simptomele severe și întărește venele.

Mod de administrare
Este recomandat de 2 ori pe zi (dimineața și seara). Se 
aplică o cantitate mică și se răspândește ușor prin 
mișcări circulare de la partea inferioară către cea 
superioară a piciorului. Funcționează rapid, aproape 
instantaneau, și oferă relaxare de la prima aplicare.

Plante predominante: 
avocado, măsline, 
borago.

4200 (100 ml)

Sredstvo za opuštanje nogu

Venohem Fluid
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PENTRU BAIE PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE

Indicații
Honey Baby Bath are la bază mierea și extracte de 
plante selectate cu grijă - vâsc, roiniță, mărar, 
iarba haiducului, mușețel, hamei, molură... 
Acționează calmant asupra celor mai sensibile 
zone ale pielii. Indicația de bază este îngrijirea și 
igiena pielii copiilor care nu posedă încă propriile 
mecanisme regulative.

Mod de administrare
În apa de baie se toarnă puțină spumă și se agită. 
După utilizare se clătește abundent cu apă călduță.

Plante predominante:
roiniță, mușețel, iarba haiducului.

Indicații
Produs delicat pentru îngrijirea pielii sensibile a 
copiilor. Pe bază de miere, ceară de albine, 
îmbogățit cu ulei eteric de lavandă, vitamine... 
Hrănește și regenerează pielea, o protejează, nu 
irită, împiedică apariția și elimină rapid iritațiile. 
Conține un procent ridicat de ceară de albine. 
Păstrează umiditatea naturală și protejează 
împotriva factorilor externi. Destinată protecției 
pielii sensibile a copiilor. Se recomandă pentru 
utilizarea curentă. 

Mod de administrare
Se aplică pe pielea umedă masând ușor.

Plante predominante:
lavandă, măsline, mușețel.

Indicații
Prin selectarea adecvată a componentelor 
biologice (ulei eteric de lavandă, mușețel și un 
procent ridicat de vitamine) s-a obținut un 
preparat indicat pentru îngrijirea cotidiană a pielii 
copiilor și pentru pielea sensibilă în general. 
Acționează benefic asupra calmării iritațiilor, a 
infecțiilor și mâncărimii, asigurând pielii copiilor 
în cursul întregii zile și pe timp de noapte, aspectul 
neted și protecție.

Mod de administrare
Se aplică în cantități mici, masând ușor, după baie, 
pe pielea umedă.

Plante predominante: 
lavandă, mușețel, roiniță.

Baby spumă de baie
Honey Baby Bath

Cremă pentru pielea copiilor
For Baby Skin

Ulei pentru pielea copiilor
Baby Skin Oil

7020 (130 ml) 1730 (30 ml) 1770 (75 ml) 4700 (200 ml)4750 (55 ml)
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PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE

Indicații
Datorită compoziției sale, acest preparat 
protejează pielea formând o peliculă de protecție 
care durează pe parcursul întregii zile, adaosul 
multivitaminizatdin uleiul de avocado, gălbenele, 
morcov și soia stimulează regenerarea și 
dinamizează metabolismul la nivel celular, 
accentuează efectul de prevenire a îmbătrânirii 
pielii. Indicată pentru toate tipurile de piele. La fel 
de eficientăși în perioada de vară și în cea de iarnă, 
prevenind uscarea pielii și protejând-o împotriva 
temperaturilor scăzute.

Mod de administrare
Se aplică prin masaj ușor pe pielea umedă.

Plante predominante: 
lavandă, eucalipt, lămâie.

Indicații
Preparat protector care în contact cu pielea crează 
o peliculă de protecție împotriva efectelor nocive, 
împotriva uscării și a fisurării. Datorită 
conținutului de ceară de albine acționează ca o 
"mănușă impermeabilă" care protejează pielea 
împotriva acțiunii nocive a razelor solare precum 
și împotriva temperaturilor scăzute și a excesului 
de umiditate. Este recomandată în activități 
solicitante sau în cpntact prelungit cu apa. 
Indicată pentru toate tipurile de piele.
Mod de administrare
Se aplică prin masaj ușor pe pielea umedă.

Plante predominante: 
lavandă, eucalipt, lămâie.

Cremă cu multivitamine pentru mâini
Multivitamin for Hands

Cremă de mâini
For Hands

1205 (50 ml)1230 (30 ml) 1270 (75 ml)

Indicații
Honey Liquid Soap este un săpun neutru pentru 
spălarea mâinilor. Îndepărtează impuritățile, 
menținând umiditatea naturală a pielii și are efect 
antimicotic și antibacterian. Conținutul bogat de 
miere și extracte de plante este indicat pentru 
toate tipurile de piele, inclusiv pentru cele mai 
sensibile. Oferă senzația de curățare.

Mod de administrare
Se aplică o doză de săpun în palma umedă și se 
fricționează câteva minute pentru ca pielea să 
absoarbă componentele active. Se clătește cu apă.

Plante predominante: 
mușețel, iarba haiducului, molură.

Săpun lichid
Honey Liquid Soap

7010 (250 ml)

PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ
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PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE DIZOLVANT 

Indicații
Pe lângă uleiul de ricin, preparatul conține și ulei 
eteric de lămâie, lavandă, ceară de albine precum 
și combinația de multivitamine extrase din 
morcov, ulei de soia, avocado și gălbenele. Prin 
utilizarea curentă se activează microcirculația 
stimulându-se astfel  creșterea mai rapidă a 
unghiilor care devin mai rezistente și se 
regenerează mai rapid.

Mod de administrare
Se aplică masând ușor o cantitate mică pe unghii și 
pielițe.

Plante predominante: 
morcov, avocado, portocală.

Indicații
Funcția de bază a acestui produs este protecția și 
îngrijirea unghiilor precum și încetinirea 
procesului de creștere a pielițelor. Conține ulei de 
ricin, ulei eteric de lămâie și de lavandă, ceară de 
albine... Prin utilizarea curentă unghiile devin mai 
ferme, rezistente și lucioase.

Mod de administrare
Se aplică masând ușor o cantitate mică pe unghii 
și pielițe.

Plante predominante: 
lămâie, portocală, ricin.

Indicații
Combinația de uleiuri de plante și uleiuri eterice 
de lămâie și portocală previne uscarea, 
depigmentarea, exfolierea și friabilitatea unghiilor. 
Unghiile își păstrează luciul și aspectul îngrijit.

Mod de administrare
După întrebuințarea preparatului se recomandă 
o pauză de 20-30 de minute până la reaplicarea 
lacului, având în vedere că preparatul, după 
uscare, formează o peliculă protectoare la 
suprafața unghiilor.

Plante predominante: 
lămâie, portocală, ricin.

Cremă cu multivitamine pentru unghii
Multivitamin for Nails

Cremă pentru unghii
For Nails

Dizolvant pe bază de ulei pentru îndepărtarea 
lacului
Oily Nail Polish Remover

1305 (50 ml)1300 (30 ml) 1350 (60 ml)
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PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE

Indicații
Preparat garantat pentru îngrijirea și tratarea 
zonelor aspre de pe călcâie, talpă, genunchi, 
coate și palme. Complexul de ulei de avocado, 
gălbenele, morcov, și soia crește semnificativ 
capacitatea de regenerare a pielii și acționează 
preventiv împotriva îmbătrânirii premature a 
pielii. Datorită efectului ei benefic poate fi 
utilizată pe toate suprafețele pielii, sănătoase sau 
afecțiuni. Soluționează garantat problema 
călcâielor aspre și crăpate după câteva zile de 
mod de administrare.

Mod de administrare
O cantitate mică de cremă se aplică de aplică cu 
mâinile umede pe pielea umedă și se masează 
ușor. Se recomandă utilizarea zilnică datorită 
efectului antimicotic și antibacterian.

Plante predominante: 
morcov, avocado, gălbenele.

Indicații
Funcția primară a acestui preparat este de a reda 
pielii aspectul catifelat și macerarea depunerilor 
cornoase, tratarea negilor și ulcerațiilor, a 
herpesurilor și arsurilor. Stimulează formarea 
țesuturilor subcutanate și a celulelor, acționând 
preventiv împotriva exfolierii și a formării de 
depuneri cornoase.
Indicația de bază a preparatului este îngrijirea și 
refacerea pielii aspre de pe călcâie, palme, coate și 
genunchi. Datorită eficienței sale și a acțiunii 
benefice poate fi însă utilizată pe orice suprafață a 
pielii. Soluționează garantat  problema călcâielor 
aspre și crăpate după câteva zile de mod de 
administrare.
Mod de administrare
O cantitate mică de cremă se aplică cu mâinile 
umede pe pielea umedă și se masează ușor. Se 
recomandă utilizarea zilnică datorită efectului 
antimicotic și antibacterian.

Plante predominante: 
lavandă, migdale, măsline.

Cremă cu multivitamine pentru călcâie
Multivitamin for Heels

Cremă pentru călcâie
For Heels

1105 (50 ml)1130 (30 ml) 1170 (75 ml)
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PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ PENTR ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ

Indicații
Șamponul este combinația ideală a componentelor 
active recomandate pentru întreținerea și îngrijirea 
părului normal, sănătos, având un efect calmant 
asupra pielii capului. Recomandat pentru 
întreținerea igienei curente și îngrijirea părului 
normal.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedeul după 
necesitate.

Plante predominante: 
molură, hamei, roiniță.

Indicații
Normalizează eficient secreția glandelor sebacee 
și depunerea de grîsimi, asigurând pe termen 
lung aspectul diafan și curat. Complexul de 
multivitamine combinat cu extractele naturale 
de plante contribuie la procesul de oxidare, 
reduce metabolismul seboreic și stimulează 
formarea de noi celule. Indicația prioritară este 
îngrijirea și efectul terapeutic asupra părului și 
pielii capului predispuse la îngrășare.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate. Pentru obținerea unui efect terapeutic 
optim, se recomandă utilizarea constantă.

Plante predominante:
castan sălbatic, cimbru, roiniță.

Indicații
Componentele bioactive conținute de șampon 
acționează direct asupra pielii uscate a capului și 
asupra firelor de păr uscate și deteriorate, 
redându-i umiditatea naturală, aspectul mătăsos, 
luciul și elasticitatea. Componentele active ale 
șamponului aflate în stratul de suprafață, 
acșionează astfel direct asupra pielii capului și a 
firelor de păr.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed, de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate. Pentru obținerea unui efect terapeutic 
optim, se recomandă utilizarea constantă. 

Plante predominante:
mușețel, iarba haiducului, rozmarin.

Șampon pentru păr normal
Shampoo for Normal Hair

Șampon pentru păr gras
Shampoo for Oily Hair

Șampon pentru păr uscat
Shampoo for Dry Hair

6010 (100 ml) 6020 (100 ml) 6030 (100 ml)
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PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ

Indicații
Microparticulele elementare, componentele 
bioactive reduc eficient secrețiilor exagerate ale 
glandelor sebacee prevenind apariția mătrții. 
Elimină surplusul de grăsimi, calmează pielea 
capului, rădăcina părului devine mai rezistentă, 
garantând aspectul îngrijit și sănătos al părului.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate. Pentru obținerea unui efect terapeutic 
optim se recomandă utilizarea constată.

Plante predominante: 
salvie, pătrunjel, rozmarin.

Indicații
Soluționează problemele firelor de păr delicate, 
care se lipesc, crescând volumul și asigurând 
aspectul de densitate și delicatețe. Conține 
componente active precum: miere, extracte de 
plante medicinale, vitamina A, E, F, H și B 
complex, care acționează în profuzime, asigurând 
părului volum și luciu. Este eficient și indicat 
pentru îngrijirea curentă și întreținerea igienei 
tuturor tipurilor de păr.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate.

Plante predominante: 
mușețel, iarba haiducului, molură.

Indicații
Prin acțiunea complexului de pantenol, tocoferol 
și provitamine B3 și B5 într-un interval scurt redă 
părului strălucirea și elasticitatea, protejându-l 
împotriva factorilor nocivi din exterior. Se 
recomandă pentru îngrijirea curentă a pîrului 
deteriorat și care și-a pierdut vitalitatea.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate.

Plante predominante: 
urzică, barba-ursului, mușețel.

Șampon anti mătreață
Anti-dandruff Shampoo

Șampon pentru extra volum
Shampoo for Extra Volume

Șampon pentru păr deteriorat
Shampoo for Damaged Hair

6040 (100 ml) 6050 (100 ml) 6060 (100 ml)

Indicații
Extractul de germeni de grâu este un rezervor 
natural de substanțe biologice prețioase: hidrat de 
carbon, albumine, acizi grași, minerale și 
oligoelemente, enzime și vitamine. Indicat pentru 
toate tipurile de păr, asigurând protecția integrală.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate.

Plante predominante: 
grâu, urzică, salvie.

Indicații
Un concept inovativ de exploatare a substanțelor 
energetice naturale în cosmetică, recomandat 
pentru îngrijirea tuturor tipurilor de păr. Asigură 
substanțele nutritive care redau strălucirea, 
elasticitatea și aspectul mătăsos.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate. 
Plante predominante:
castan sălbatic, soia, iarba haiducului.

Indicații
Extractul de ceai verde cu un excepțional efect 
antioxidant, de 100 ori mai puternic decat 
vitamina C, asigură efectul antibacterian, 
regenerator și revitalizant. Se recomandă utilizarea 
preventivă pentru dereglările valorilor PH ale 
pielii capului fiind recomandat pentru toate 
tipurile de păr.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate.

Plante predominante: 
cocos, ceai verde, castan sălbatic.

Șampon cu germeni de grâu
Shampoo with Weath Germs

Șampon cu lapte și ciocolată
Shampoo with Milk and Chocolate

Șampon cu ceai verde și cocos 
Shampoo with Green Tea and Coconut

6070 (100 ml) 6080 (100 ml) 6090 (100 ml)

PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ PENTRU ÎNGIJIRE ȘI IGIENĂ
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PENTRU REGENERARE

Indicații
Combinația de plante medicinale are efect asupra 
regenerării rădăcinii firului de păr, previne 
despicarea, căderea și stimulează creșterea părului 
conferindu-i hidratarea necesară, iar surplusul de 
vitamine sub formă de ulei de gălbenele, avocado, 
morcov, soia, acționează pozitiv asupra regenerării 
și echilibrului pielii capului. Dă rezultate bune și 
pentru prevenirea căderii părului. Indicat pentru 
toate tipurile de păr.

Mod de administrare
Cu 2-3 ore înainte de spălare se aplică uleiul la 
rădăcina părului masând ușor, cu mișcări 
circulare. În cazul firelor foarte uscate și cu vârfuri 
despicate se recomandă împachetarea pe parcursul 
nopții. Înainte de vopsire, se adaugă în vopsea 
câteva picături de ulei.

Plante prediminante: 
Busuioc, rozmarin, ienupăr.

Indicații
Combinația de plante medicinale stimulează 
regenerarea rădăcinii firului de păr, previne 
deteriorarea și căderea părului și conferă firului 
elasticitate și un aspect mătăsos. Protejează 
împotriva factorilor externi, revitalizează părul 
vopsit și previne căderea părului. Indicat pentru 
îngrijirea suplimentară a tuturor tipurilor de păr.

Mod de administrare
Cu 2-3 ore înainte de spălare se aplică uleiul la 
rădăcina părului masând ușor, cu mișcări 
circulare. În cazul firelor foarte uscate și cu vârfuri 
despicate se recomandă împachetarea pe parcursul 
nopții. Înainte de vopsire, se adaugă în vopsea 
câteva picături de ulei.

Plante predominante: 
busuioc, rozmarin, ienupăr.

Ulei cu multivitamine pentru fortificarea părului
Hair Strengthening Oil Multivitamin

Ulei pentru fortificarea părului
Hair Strengthening Oil

Set cu tonic 
Against Hair Loss Tonic + Shampoo

4308 (80 ml) 6200 (200 ml)4350 (55 ml) 4300 (200 ml)

PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ

Indicații
Elimină cauzele dezechilibrului ciclului de creștere 
a părului, previne eficient căderea părului. 
Extractele polivalente active (castan sălbatic, 
mușețel, hamei, roiniță...) și adaosul suplimentar 
de vitamine garantează un produs care acționează 
preventiv și curativ. Revitalizează părul deteriorat, 
îi redă umiditatea și îl protejează împotriva 
factorilor nocivi. Utilizarea curentă este 
recomandată în situații de exces seboreic, secondat 
de căderea abundentă a părului.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed, de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate. După spălare, se aplică pe părul umed o 
cantitate mică de tonic masându-se la rădăcina 
părului. Tonicul nu se limpezește.

Plante predominante: 
iarba haiducului, hamei, mușețel.

PENTRU REGENERARE PENTRU ASPECT MĂTĂSOS

Indicații
Regeneratorul acționează asupra firului de păr 
dănd fermitate structurii interne și rădăcinii, 
dându-i un aspect strălucitor și mătăsos. Prin 
întrebuințarea repetată parul devine sănătos, dens 
și cu volum. Conține complex de multivitamine 
din plante - extract din castan sălbatic, vitamina A, 
E, H și B complex și acizi grași esențiali. Indicat 
pentru îngrijirea curentă a tuturor tipurilor de păr.

Mod de administrare
Se aplică o cantitate mică de regenerator pe părul 
umed, spălat în prealabil, lăsând să acționeze 3-5 
minute, după care se limpezește cu apă caldă.

Plante predominante:
cimbru, salvie, mușețel.

Set cu gel 
Against Hair Loss Gel + Shampoo

Regenerator
Hair Conditioner

6100 (100 ml)6210 (100 ml)

Indicații
Elimină cauzele dezechilibrului ciclului de creștere 
a părului, combate eficient căderea părului. 
Extractele polivalente active (castan sălbatic, 
mușețel, hamei, roiniță...) și adaosul suplimentar 
de vitamine garantează un produs care acționează 
preventiv și curativ. Revitalizează părul deteriorat, 
îi redă umiditatea și îl protejează împotriva 
factorilor nocivi. Utilizarea curentă este 
recomandată în situații de exces seboreic, secondat 
de căderea abundentă a părului.

Mod de administrare
O cantitate mică de șampon se masează insistent 
pe părul umed, de la rădăcină spre vârfuri. Se 
limpezește abundent și se repetă procedura după 
necesitate. După spălare, se aplică pe părul umed 
o cantitate mică de gel masându-se la rădăcina 
părului. Gelul nu se limpezește.

Plante predominante: 
iarba haiducului, hamei, mușețel.
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PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE

O pudră diafană, cu textură mătăsoasă, acoperă 
delicat toate imperfecțiunile de pe față, asigurând 
un aspect impecabil, natural și proaspăt.
Formula delicată, cremoasă și persistentă, 
îmbogățită cu vitamina A și E, pretejează pielea 
și previne îmbătrânirea.
Nu conține minerale derivate și lanolină.

Pudră lichidă cu efect benefic de netezire, 
conferă un aspect tineresc și natural. Indicat 
pentru toate tipurile de piele.
Pelicula protectoare protejează pielea, o 
revitalizează și îi dă fermitate.
Textura densă, lichidă a acestei pudre, 
îmbogățită cu o formulă specială pentru 
îngrijirea pielii, încetinește procesul de 
îmbătrânire și acoperă ridurile. Se aplică cu 
facilitate și asigură catifelarea, hidratarea și 
prospețimea pielii.

Ceara de albine, extractul de ginko-biloba, 
filtrele organice și neorganice, vitamina A și E, 
acționează benefic asupra pielii protejând-o 
împotriva radicalilor liberi. Procent ridicat de 
protecție împotriva razelor solare SPF 18.

Pudră lichidă pentru un aspect tineresc, sănătos și 
hidratat al tuturor tipurilor de piele.
Umezește, protejează și acoperă în mod natural 
imperfecțiunile de pe pielea feței.
Grație formulei care nu conține ulei, se 
recomandă pentru pielea combinată și grasă. 
Conferă un aspect de prospețime, confort și 
persistență. Acidul hialuronic, alături de micro 
absorbanți, generează efectul de mat, în timp ce 
extractele de plante normalizează stratul de 
hidrolipide al pielii. Polimerii speciali asigură 
aderență și persistență.

Perfect Cover protejează împotriva razelor UV, 
având factor de protecție SPF 10. Nu conține 
lanolină și derivate minerale.

Pudră compactă
Soft Touch

Pudră lichidă
Anti-age Firming Foundation

Pudră lichidă
Perfect Cover 

2101-2104 (20 g) 2601, 2602, 2604 (30 ml + 20% GRATIS) 2504 (30 ml)

2 COSMETICA DECORATIVĂ
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LUCIU COMPACT GRANULE

Pudră pulbere cu luciu pentru un aspect glamuros 
si de efect al corpului dumneavoastră.
Conferă un aspect impresionant, atractiv și 
elegant.
Recomandată pentru față și corp.

Fard de obraz discret, care la aplicare dă senzația 
unei atingeri diafane. Persistă mai multe ore și dă 
un aspect natural și de prospețime.
Microtextura sa asigură efectul de uniformizare. 
Vitamina A și E previne îmbătrânirea prematură și 
îngrijește pielea.
Fardul nu conține derivate minerale și lanolină.

Fardul "cocktail" sub formă de granule de diverse 
culori, asigură acoperirea sicretă și uniformă a 
pielii, și oferă un aspect de prospețime de-a lungul 
întregii zile.
Ideal pentru obținerea unui ten bronzat, 
combinația de culori fiind selectată cu această 
intenție. Granulele sunt obținute printr-o tehnică 
specială, aderă delicat la piele, și împiedică uscarea 
acesteia.
Se aplică cu ușurință, cu o perie sau un burete.
Abilitatea investită în acest preparat garantează o 
calitate impecabilă.

Pudră pulbere cu luciu
Star Dust 

Fard de obraz compact
Fresh & Silky 

Fard de obraz granulat
Fresh & Hot

2201-2205 (15 g) 3401-3402 (18 g)2251-2253 (2 g) 2252 (2 g)

MAT SIDEFAT

Fardurile sidefate, prin strălucirea lor, 
accentuează în mod special forma și culoarea 
ochilor și frumusețea unei priviri limpezi.
Pe lângă faptul că vitamina A și E îngrijesc și 
protejează pielea fină din jurul ochilor, formula 
inovativă aderă perfect și acoperă semnele vizibile 
de îmbătrânire.
Nu conține derivați de minerali și lanolină.

Fard de ochi mat
Velvet Look

Fard de ochi sidefat
Shiny Look 

2313-2320 (6 g) 2301-2312-2321 (6 g)

Fardurile mate dau ochilor o notă accentuată de 
senzualitate și frumusețe. Asigură un aspect neted, 
delicat și de prospețime și se aplică cu ușurință.
Formula inovativă aderă perfect și acoperă 
ridurile vizibile. Vitamina A și E îngrijește pielea 
sensibilă din jurul ochilor și o protejează 
împotriva îmbătrânirii premature. 
Nu conține derivați de minerali și lanolină.

PENTRU SPRÂNCENE

Creionul de sprâncene de înaltă calitate asigură 
sprâncenelor un aspect impecabil.
Destinația de bază este pigmentarea discretă a 
firelor decolorate și fine din sprâncene și 
prelungirea arcuirii.
Este persistent și rezistent la temperaturi ridicate. 
Se aplică cu ușurință și se îmbină perfect cu 
sprâncenele dându-le un aspect impecabil și 
natural.

Creion pentru sprâncene
Ultra Brows 

3001
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PENTRU OCHI PENTRU BUZE

Creion de ochi prosfesional, impecabil pentru 
conturarea precisă a ochilor. Poate fi utilizat în 
două moduri: aplicarea normală - creion de bază 
sau umbrirea ușoară, pentru accentuarea 
strălucirii ochilor.
Conferă un aspect impresionant și senzual.
Creionul lasă un contur durabil, intens, uniform și 
delicat, cu putere excepțională de acoperire.

Rezistent la apă și la căldură, aspectul sofisticat 
persistă chiar și la temperaturi ridicate.

Definește și conturează cu precizie buzele, cu o 
linie perfectă.
Textura discretă și ușor pudrată conferă buzelor 
un aspect sofisticat si senzual, de mat finish.
Formula naturală îmbogățită cu vitamina A și C 
protejează împotriva radicalilor liberi și a 
îmbătrânirii, conferă buzelor o senzație plăcută și 
asigură umiditatea buzelor.

Creion de ochi
Incredible Eyes 

Creion de buze
Glamour Lips

2901-2915 2801-2808 

LICHID - MAT

Ruj mat cu o textură intensă, densă și cu aplicator 
pentru trasare precisă. Formează pe buze un strat 
mat și nu permite uscarea acestora.
Culoarea intensă este persistentă, hrănind buzele 
cu vitamine și dându-le un aspect mai plin.
Textura garanetează persistența și rezistența 
rujului.

Ruj lichid mat
Liquid Lips 

3501-3505 ( 7 ml)

LICHID - SIDEFAT COMPACT - MAT

Noua formulă cu un conținut bogat de particule 
lucioase care asigură culoarea intensă și strălucirea.
Metal Velvet se aplică ușor și formează pe buze o 
peliculă protectoare, persistentă și rezistentă.
Structura cremoasă, plăcută la aplicare, este 
îmbogățită cu vitamine și polimeri lucioși. 
Îngrijește buzele conferindu-le un aspect glamuros.

Ruj care acoperă perfect și înmoaie buzele dându-le 
un aspect impecabil.
Efectul atractiv este obținut prin echilibrul perfect 
dintre ceara special selectată și uleiurile naturale. 
Derivatele de zahăr conferă persistență, luciu și 
durabilitate, iar eterul de plante asigură senzația de 
delicatețe, aspectul de cremos și confort deosebit.
Formula este îmbogățită cu vitaminele C și E care 
protejează împotriva radicalilor liberi, iar vitamina 
A acționează preventiv împotriva îmbătrânirii.
Nu conține lanolină și derivate minerale.

Ruj mat
Velvet Kisses 

Ruj lichid sidefat
Metal Velvet 

3601-3603 (7 ml) 3301-3306-3312 (4 g)

COMPACT - SIDEFAT

Ruj care acoperă perfect și înmoaie buzele dându-
le un aspect impecabil.
Efectul atractiv este obținut prin echilibrul perfect 
dintre ceara special selectată și uleiurile naturale. 
Derivatele de zahăr conferă persistență, luciu și 
durabilitate, iar eterul de plante asigură senzația de 
delicatețe, aspectul de cremos și confort deosebit.
Formula este îmbogățită cu vitaminele C și E care 
protejează împotriva radicalilor liberi, iar vitamina 
A acționează preventiv împotriva îmbătrânirii.
Nu conține lanolină și derivate minerale.

Ruj sidefat
Shiny Kisses 

3307-3311 (4 g)



42 43

MAT SIDEFAT

Se aplică ușor și cu o textură mat, lacul de unghii 
Nail Power reprezintă combinația ideală dintre 
calitatea cosmetică și inovația tehnică.
Persistent, formula cu uscare rapidă, garantează 
aspectul impecabil.
Lacul este îmbogățit cu vitamine care protejează 
suplimentar calitatea unghiilor.

Se aplică ușor și cu o textură sidefată, lacul de 
unghii Nail Power reprezintă combinația ideală 
dintre calitatea cosmetică și inovația tehnică.
Persistent, formula cu uscare rapidă, garantează 
aspectul impecabil.
Lacul este îmbogățit cu vitamine care protejează 
suplimentar calitatea unghiilor.

Lac de unghii - mat
Nail Power

Lac de unghii - sidefat
Nail Power

3101-3108 (10 ml) 3114-3120 3118 3109-3113 (10 ml)
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PENTRU FORTIFICAREA IMUNITĂȚII PENTRU RELAXARE

Indicații 
ImunoHem ajută în prevenirea și tratarea 
dereglărilor sistemului imunitar, datorită 
combinației unice a componentelor bioactive. 
Substanțele curative din extractele de plante, 
Echinacea purpurea, acționează ca un puternic 
imunostimulant natural. Propolisul este un produs 
apicol cu un spectru larg de utilizare în medicina 
tradițională. Are o acțiune benefică pentru 
creșterea rezistenței organismului. Este benefic în 
combaterea infecțiilor virusale. Componentele 
bioactive ale florii de soc ameliorează primele 
simptome ale răcelii. Stimulează activitatea 
glandelor sebacee (accentuează transpirația) 
reducând temperatura corpului.

Mod de administrare
Adulți, persoane în vârstă și copii de peste 12 ani, 
câte 20 de picături de 3 ori pe zi, cu puțină apă.

Plante predominante:
echinacea, soc.

Indicații 
RelaxHem este un preparat pe bază de extracte de 
plante de roiniță, valeriană și hamei, care combină 
perfect resursele naturale din medicina 
tradițională, cunoscute ca substanțe calmante. 
Efectul ușor calmant al roiniței asigură acțiunea 
benefică a preparatului împotriva insomniilor. 
Valeriana este o plantă al cărei efect sedativ 
acționează relaxant asupra musculaturii, reduce 
starea de agitație și irascibilitate. Substanțele 
amare humulon și lupulon conținute de extractul 
de hamei , precum și uleiurile eterice și taninul în 
care este bogat hameiul, sprijină tratarea somnului 
dereglat și starea de tensiune.

Mod de administrare
Adulți, persoane în vârstă și copii de peste 12 ani, 
câte 20 de picături de 3 ori pe zi, sau 25 de picături 
o dată pe zi înainte de culcare, cu puțină apă.

Plante predominante: 
roiniță, valeriană, hamei.

RelaxHemImunoHem 

9051 (30 ml)9050 (30 ml)

3 ADAOSURI ALIMENTARE NATURALE
ANTI STRESS

Indicații
StopStress este un preparat formulat special 
pentru prevenirea stărilor cronice grave cauzate de 
stress, în timp util și în faze incipiente. Conține 
extracte de plante de roiniță, cantarion și mentă. 
Roinița este cunoscută în medicină ca plantă cu 
efect calmant și relaxant pentru prevenirea 
insomniilor ușoare. Cantarionul se utilizează în 
tratarea depresiei, a deprimării, anxiozității și a 
tensiunii nervoase. Efectul ușor anestetic al mentei 
conferă acestui preparat efectul calmant   în cazul 
problemelor stomacale și a stărilor de greață.

Mod de administrare
Adulți, 20 de picături de 3 ori pe zi, cu puțină 
apă. 

Plante predominante: 
roiniță, cantarion, mentă.

StopStress

9052 (30 ml)
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DETOXIFIANT SANGUIN 

Indicații
Ajută la refacerea celulelor și reglementează 
echilibrul natural al acestora. Detoxifiază sângele 
și elimină toate elementele nocive care s-au 
cumulat pe parcurs și care sunt potențialii 
generatori de îngroșare a sângelui, acționează 
împotriva distrugerii celulelor.
95% din compoziție este reprezentată de 
sunstanțele active din suc deshidratat de mlădițe 
de grâu, diferența de 5% fiind reprezentată de 
fibre care fac legătura dintre aceste materii și sunt 
de asemenea de origine vegetală. Componenta de 
bază - suc de mlădițe de grâu - este substanța 
principală pentru prevenirea bolilor sanguine, 
stimulând în acelați timp digestia, echilibrând 
metabolismul și nivelul zahărului din sânge, 
curăță plămânii, fortifică sistemul imunologic și 
încetinește procesul de îmbătrânire...

Mod de administrare
Doza zilnică recomandată este de 2 tablete: 1 
dimineața înainte de masă, 1 seara înainte de 
culcare. Tabletele se țin sub limbă până la 
resorbția completă.

Plante predominante:
mlădițe de grâu.

FitoSense

9000 (30 g / 60 tabl.)

PENTRU SLĂBIT 

FitoFit

9011 (60 tabl.)

PENTRU VASELE DE SÂNGE

Indicații
CardioHelp, grație combinației unice a 
componentelor bioactive reduce procentul ridicat 
de lipide din sânge și hipertensiunea. Este eficient 
în prevenirea modificărilor vaselor de sânge 
cauzate de îmbătrânire și arterioscleroză. 
Usturoiul protejează sistemul cardiovascular, 
reduce grăsimile din sânge și menține elasticitatea 
vaselor de sânge. Substanțele active din articioca 
reduc nivelul colesterolului și al trigliceridelor din 
sânge, și au o acțiune profilactică în cazul 
arteriosclerozei.

Mod de administrare
Adulti, 20 de picături de 3 ori pe zi, cu puțină apă.

Plante predominante: 
usturoi, articioca, pir.

CardioHelp

9053 (30 ml)

Indicații
FitoFit este singurul supliment total natural preparat 
pe bază de plante pentru pierderea în greutate cu efect 
antioxidant și detoxifiant puternic. Acesta reduce 
pofta de mâncare, stimulează peristaltismul 
intestinelor, reduce absorbția de grăsime, purifică 
sângele, are proprietăți diuretice...
Conține 6 plante atent combinate și este convenabil 
pentru toate vârstele. Rezultatele sunt obținute fără 
diete obositoare și nu are reacții adverse.

Mod de administrare
Doza zilnică recomandată este de 1 comprimat luat 
cu o jumătate de oră înainte de fiecare masă cu 2 
pahare de apă. Acest supliment alimentar este adecvat 
și pentru diabetici. 

Plante predominante: 
salvie, urzică, ceai verde.
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1

Indicaţii
Essential Element este uleiul de bază din colecţia 
organică. Pe lângă îngrijirea extraordinară are şi 
un efect calmant, stimulează producţia de colagen 
şi elastină, şi rezolvă uşor hiperpigmentarea pielii 
(pistrui, pete). Este un produs excelent pentru 
curățarea porilor în profunzime și tratarea 
capilarelor sparte.

Componență
susan, sunătoare, morcov, măsline, portocale, 
avocado, argan, jojoba, alune de pădure, gălbenele, 
sâmburi de caise, lavandă.

Essential Element
Organic Skin Care Oil

1

1001 (100 ml)

32 4

Essential Fitness
Organic Skin Care Oil

Essential Imuno
Organic Skin Care Oil

Essential Wellness
Organic Skin Care Oil

2 3 4

Indicații
Essential Wellness este un tranchilizator puternic.  
Relaxează, restabilește liniștea și confortul psihic, 
calmează starile iritante, îmbunătățește somnul, 
stimulează microcirculația....

Componență
migdale, castan, sunătoare, mentă, avocado, argan, 
jojoba, alune de pădure, gălbenele, sâmburi de 
caise, lavandă.

Indicații
Essential Fitness este preparatul perfect pentru 
procesul de recuperare a musculaturii după 
activități spotive și fizice. Stimulează metabolismul 
și absorbția de acid lactic. Revigoreaza perfect 
corpul, reglează funcționarea inimii și a rinichilor, 
previne oboseala … Masajul intensiv îmbunătățește 
semnificativ efectul.

Componență
urzici, castan, anghinare, rozmarin, ienupăr, 
busuioc, eucalipt, avocado, argan, jojoba, alune de 
pădure, gălbenele, sâmburi de caise, lavandă.

Indicații
Essential Imuno previne dezvoltarea de virusuri, 
ciuperci și bacterii, are un efect pozitiv în cazuri 
de răceală, stimulează abilitățile de apărare ale 
organismului îmbunătățind condiția fizică și 
starea de spirit. Are efect stimulativ asupra 
sistemului nervos, a funcționării inimii, rinichilor, 
ficatului, glandelor suprarenale și a limfei. Ajută la 
infecțiile și rănile pielii. Încurajează producția 
substanței protectoare imunoglobuline care 
crește rezistența pielii. Taninurile, ca extracte, 
întăresc epiderma și crează un strat pseudo 
protector pe întreaga suprafață, precum și 
protecție împotriva toxinelor din mediul 
înconjurător.

Componență
morcov, migdale, sunătoare, anghinare, urzici, 
eucalipt, lămâie, iarba haiducului, rodie, avocado, 
argan, jojoba, alunde de pădure, gălbenele, 
sâmburi de caise, lavandă.

4 COSMETICA ORGANICĂ

1003 (100 ml) 1004 (100 ml)1002 (100 ml)
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Indicații
Ingredientele biologice active ale acestui 
preparat revigorează funcțiile de bază ale celulelor 
și sporesc schimbul intercelular creând o cantitate 
suficientă de emolienți care îmbunătățesc 
elasticitatea pielii, restabilesc senzualitatea, 
trezesc receptorii... vă veți bucura de masajul cu 
uleiul acesta...

Componență
migdale, rodie, urzici, măsline, sunătoare, 
imortele, rozmarin, trandafiri, scorțișoară, 
castan, avocado, argan, jojoba, alune de pădure, 
gălbenele, sâmburi de caise, lavandă.

65 7

Essential Detox
Organic Skin Care Oil

Essential Energy
Organic Skin Care Oil

Essential Sensual
Organic Skin Care Oil

Indicații
Essential Detox are un efect diuretic, crește 
metabolismul, promovează asimilarea de zahăr, 
încurajează descompunerea și eliminarea toxinelor 
din organism,  reglează tensiunea arterială și  
cantitatea de lichid din organism, accelerează 
vindecarea rănilor, curăță vasele de sănge...

Componență
anghinare, sunătoare, morcov, ienupăr, lămâie, 
eucalipt, avocado, argan, jojoba, alune de pădure, 
gălbenele, sâmburi de caise, lavandă.

Indicații
În plus față de proprietățile excelente de îngrijire a 
pielii, acest preparat activează tonusul, starea de 
spirit, entuziasmul, într-un cuvânt de a energiza 
întregul corp (cu masaj intensiv), într-un mod 
natural.

Componență
rodie, urzici, dafin, castan, imortele, morcov, 
rozmarin, busuioc, lămâie, avocado, argan, jojoba, 
alune de pădure, gălbenele, sâmburi de caise, 
lavandă.

75 6

1006 (100 ml) 1007 (100 ml)1005 (100 ml)

98 10

Essential Relief
Organic Skin Care Oil

Essential Beauty
Organic Skin Care Oil

Essential Anti Cellulite
Organic Skin Care Oil

Indicații
Essential Anti Cellulite este un produs a cărui 
activitate este direcționată la distrugerea 
țesuturilor grase, resorbția și eliminarea acestora, 
precum și prevenirea depunerilor acestora. 
Solvenții naturali de grăsime (saponini) pe care 
acest preparat ai conține, descompun o parte din 
grăsimi direct în mușchi și a doua parte în 
metabolismul central. Pentru a obține cele mai 
bune rezultate este recomandat masajul intens, 
activitate fizică si aportul de lichide (2-3 litri de 
apă plată pe zi)

Componență
sunătoare, portocală, iederă, castan, urzici, 
avocado, argan, jojoba, alune de pădure, gălbenele, 
sâmburi de caise, lavandă.

Indicații
Acest produs este pentru persoanele care au 
probleme reumatice... Reface fibrele nervoase 
deteriorate, reduce durerea, favorizează eliminarea 
de lichide, este antiseptic, reglează echilibrul 
psihofizic, ameliorează problemele de vârstă, 
stimulează sistemul limfatic... Masajul intensiv 
îmbunătățește efectul semnificativ dar nu pot fi 
masate direct locurile afectate. Lasă un reziduu 
ușor gras.

Componență
lămâie, rozmarin, sunătoare, castan, susan, 
avocado, argan, jojoba, alune de pădure, gălbenele, 
sâmburi de caise, lavandă.

Indicații
Essential Beauty este un produs puternic anti 
îmbătrânire. Formula biologică activă a acestei 
combinații pe bază de plante revitalizează direct 
colagenul și sporește în mod semnificativ fluxul 
de sânge, are ca rezultat o piele mai strînsă,  cu 
aspect mai sănătos si tineresc.  Încetinește 
procesul de îmbătrânire și este cea mai bună 
alegere pentru regenerarea și revitalizarea pielii.

Componență
trandafir, rodie, frunză de măslin, imortele, 
sunătoare, morcov, migdale, geranium avocado, 
argan, jojoba, alune de pădure, gălbenele, sâmburi 
de caise, lavandă.

8 9 10

1009 (100 ml) 1010 (100 ml)1008 (100 ml)
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Indicații
Protejează împotriva umezelii, expunerii la soare 
și a sării, redă elasticitatea și luciul natural, 
împiedică decolarea, uscarea și fisurarea pielii... 
Înlătură imediat petele de igrasie, umezeală, 
acetonă, alaun... Are un miros plăcut, calitate 
cosmetică, calitate cosmetică și este incoloră. 
Recomandată pentru obiecte din piele netedă, 
lăcuită, și din piele ecologică de orice culoare 
(jachete, pantofi sport, pantofi, poșete, 
portmonee, curele, ghete de fotbal, mingi, 
mobilier, interiorul automobilelor...). 
Prelungește durabilitatea obiectelor din piele, a 
elementelor din cauciuc și a supapelor. Acest 
produs este practic necesar fiecărei gospodării.

Mod de administrare
Se aplică în strat pe suprafață uscată, se lasă să 
acționeze câteva minute după care se lustruiește 
cu o cârpă moale (recomandabil din mătase). 
Astfel se elimină surplusul care nu a fost absorbit 
și se evită cumularea prafului.

Indicații
Protejează lemnul împotriva umezelii, a acțiunii 
nocive a soarelui și igrasiei. Redă suprafețelor 
decolorate culoarea și luciul. Substanța 
plastifiantă permite o protecție pe termen lung la 
suprafață. Este incoloră și fără miros. Se 
utilizează pentru toate obiectele din lemn 
(mobiler, parchet, tîmplărie). Un efect special se 
obține la suprafețele exterioare care sunt expuse 
intemperiilor.

Mod de administrare 
Se aplică în strat subțire pe suprafața uscatî și se 
lasă sa acționeze o zi, după care suprafața tratată se 
lustruiește cu o cârpă moale din bumbac care 
înlătură surplusul care nu a fost absorbit și evită 
cumularea de impurități. Suprafețelor exterioare 
din lemn este suficientă tratarea de 2 ori pe an 
(toamna și primăvara) iar pe suprafețele lăcuite se 
aplică un strat subțire pentru a acoperi 
microfisurile din lac.

PENTRU PIELE
Cremă pentru protejarea galanteriei din piele
Hemel Plus Exclusive

PENTRU LEMN
Cremă pentru suprafețe din lemn 
Hemel Wood Polish

5100 (120 ml)5240 (40 ml) 5200 (200 ml)

5 PRODUSE DE UZ CASNIC
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Mai mult de două decenii de experiență în prepararea produselor Hemel au fost verificate academic și profesional, iar preparatele sunt 
incluse în grupul de produse cosmetice medicale și curative.

Comitetul Hemel Internațional de Sănătate (HMZK) reunește experți din toate domeniile de sănătate: dermatologie, medicină 
sportivă și terapie fizică, medicină internă, igienă și nutriție, medicină preventivă, stomatologie.

Sarcinile Comitetului Hemel Internațional de Sănătate (HMZK):
• Propunerea de noi programe și produse pentru promovarea sănătății
• Recomandări de experți și de revizuire medicală de promovare a programelor Hemel
• Studii privind efectele programelor Hemel
• Organizarea unor programe de promovare a modului de viață sănătos
• Organizarea de întâlniri cu privire la punerea în aplicare a acestor programe Hemel
• Educarea colaboratorilor și consumatorilor în ceea ce privește utilizarea de programe Hemel, produse și stil de viață sănătos
• Rol consultativ în dotarea și organizarea de programe al Centrului pentru o viață sănătoasă din Zlatibor

PROGRAME DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII

6 REȚEAUA HEMEL
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Activitatea editorială Organizarea seminarelor Turism de congrese

Activitatea editorială se va baza pe pregătirea și 
editarea de materiale anexe pentru programele 
educative (pliante și broșuri), precum și a cărților 
autorizate și a publicațiilor de către autori 
renumiți, care sunt complementare și compatibile 
cu programele educative.

Participarea lectorilor de renume mondial, 
organizarea individuală sau cooperativă și 
realizarea seminarelor de amploare din diverse 
domenii, cu prezența colaboratorilor Hemel sau 
a altor interesați.
În ultimii ani Hemel a organizat reuniuni la 
Belgrad, cu peste 1500 de participanți din 15 țări. 
Printre ei s-a remarcat prezența unor personalități 
de renume mondial: JC Levinson, autorul 
strategiei Guerrilla Marketing, pionierul accesului 
inovativ, modern la marketing, a cărui carte este 
considerată Biblia marketingului și a consilierii de 
afaceri; și TJ Walkera, expert de renume mondial, 
cunoscător de elită al sistemului PR, instructorul 
șefilor de stat, al prim-miniștrilor, oficialilor ONU 
și al altor diplomați.

Conceperea, pregătirea și realizarea marilor 
congrese în destinații turistice atractive, pe diverse 
teme și în funcție de doleanțele și necesitățile 
participanților. Ulterior organizări cu succes a 
congreselor relaxante din anii precedenți:

 

  

Hemel va oferi și manifestări interesante de acest 
tip în diverse destinații. Combinația util și plăcut.

REȚEAUA HEMEL REȚEAUA HEMEL REȚEAUA HEMEL

1. Hemel meeting 2005. - Turcia (9 zile)
          - 250 participanți din 8 tări,

2. Hemel meeting 2006. - Italia (10 zile)
          - 550 participanți din 13 țări,

3. Hemel meeting 2007. - Grecia (9 zile)
          - 280 participanți din 12 țări,

4. Hemel meeting 2008. - Grecia (10 zile)
          - 320 participanți din 14 țări, 
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Centrul pentru o viață sănătoasă "Hemel Resort" reprezintă punctul culminal de dezvoltare a 
sistemului Hemel, și un mare potențial pentru a câștiga piața mondială. Acesta constă într-un hotel 
(de cinci stele, unic în Zlatibor) un complex de 120 apartamente și sate etno cu case de lux din lemn 
masiv. Întregul complex este primul centru pentru slăbire și detoxifiere de cinci stele din Europa. 
Acesta este situat într-o zonă de peste 3 hectare, în frumoasa zonă Zlatibor, la aproximativ 1000 
metri (intrarea în hotel este la 1001 metri) altitudine. Ca o oază naturală, centrul este înconjurat de 
păduri, oferind vedere uimitoare catre cele mai înalte vârfuri din Zlatibor, Tornik și Cigota.
În această locație se află un izvor cu apă de munte de înaltă calitate. Apa conține 140mg de reziduu 
uscat (optim 120-180mg), nivel ridicat de calciu și magneziu în raportul ideal de 02:1, și puțin sodiu 
care se găsește în cele mai sănătoase ape. Este bogată în oxigen, iar PH-ul este de 8,2 (reacție ușoară- 
de bază care are un efect benefic pentru corp, în special pentru rinichi și sistemul digestiv). Este 
suficientă pentru încălzire folosind energia geotermală, pentru complexe de apă, îmbuteliere...
Misiunea principală a Centrului Hemel pentru o viață sănătoasă este de a educa oamenii cu privire 
la alimentația sănătoasă si adaptarea unui stil de viață sănătos, precum și beneficiile obținute cu 
aceste schimbări mici, dar esențiale. Cu acest scop s-au angajat experți eminenți din diferite domenii 
(medicină, produse alimentare, cosmetice, fitness...).
"Hemel Resort" dispune de instalații interioare și exterioare. În cadrul hotelului există un centru 
SPA magnific care include trei piscine cu apă sărata (una mare pentru înot și două mai mici 
terapeutice), saune finlandeze si infra, baie turcească, peșteră de sare, sală de gheață, tepidarium... 
Stau la dispoziție diferite tipuri de masaje terapeutice, program de ayurveda, ofertă completă de fito 
și aroma terapie. Pentru distracție există patinoar artificial (365 zile), bowling, teren de mini-golf, 
biliard, tenis de masă și pistă de jogging, terenuri de tenis și baschet, un centru fitness cu camere de 
pilates și yoga. Există de asemenea o sală de conferințe pentru 270 de persoane, cabinet medical și 
stomatologie, laborator pentru analize de sânge, restaurante, patiserie macrobiotică, magazine de tip 
boutique, magazin de alimente sănătoase, cafe bar cu sucuri naturale din fructe și legume organice.
Centrul Hemel pentru o viață sănătoasă  este locul perfect pentru cei care doresc să se bucure de 
natură, peisajul frumos, produsele alimentare delicioase și tratamentele plăcute care regenerează și 
întineresc, cu tot confortul și luxul pe care îl oferă acest complex unic.

CENTRUL PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

7 HEMEL RESORT
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Programul de tratamente teraputice oferite de complex:
1. Purificarea (în funcție de tip) / 1-6 săptămâni
2. Terapia Hydrocolon / 1 săptămână
3. Revitalizarea, întărirea organismului și a rezistenței fizice / 4-6 săptămâni
4. Corectarea greutății corporale / 2-6 săptămâni
5. Relaxarea psiho-fizică (anti-stres și repararea stării de spirit) / 1-4 săptămâni
6. Sindromul de oboseală cronică / 2-4 săptămâni
7. Îmbunătățirea sistemului digestiv / 2-4 săptămâni
8. Reglarea presiunii sângelui / 3-6 săptămâni
9. Curățarea vaselor de sânge / 4-6 săptămâni
10. Reducerea surplusului de grăsimi din sânge / 4-6 săptămâni
11. Îmbunătățirea funcției glandei tiroidiene / 3-6 săptămâni
12. Normalizarea glucozei din sânge / 2-5 săptămâni
13. Îmbunătățirea funcției căilor respiratorii / 3-5 săptămâni
14. Întărirea imunității / 2-6 săptămâni
15. Program anti-parazitar / 2-5 săptămâni
16. Tratament pentru sistemul musculo-scheletic / 2-6 săptămâni
17. Tratamente cosmetice (antirid, body lifting, anticelulitic...) / 1-4 săptămâni
18. Program complet de aromaterapie / 1-6 săptămâni
19. Program antialergic / 2-4 săptămâni

Ceea ce face ca Hemel Resort să fie unic este și oferta celor 19 tratamente terapeutice speciale (o 
combinație de fito și aroma terapie) pe bază de perparate pure din plante.
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Apartamentele și casele luxoase din lemn destinate vâzării sunt de asemenea în serviciul Centrului. 
Acestea sunt situate separat în jurul hotelului. În cazul în care doresc, după achiziționare, 
proprietarii apartamentelor și caselor din lemn le pot inchiria prin intermediul agenției hotelului pe 
tot parcursul anului, fără a se implica personal. Capacitatea hotelului este de doar 40 de locuri, dar 
capacitatea complexului este de 460 de persoane pe zi, diferența completându-se astfel prin 
închirierea de apartamente și case din lemn. În acest fel proprietarii vor putea beneficia de un profit 
excelent în raport cu investiția făcută.
Proprietarii apartamentelor obțin gratuit utilizarea unei zone de 40 m2 infrastructurată (loc de 
parcare, scară de scces spre exterior, o parte din curte, grădină în fața apartamentului) iar 
proprietarii caselor din lemn dispun de grădină de două ori mai mare decât suprafața casei. De 
asemenea au acces gratuit la serviciile oferite de hotel (piscină, fitness, sală de forță...)
Casele din lemn sunt realizate din cedru siberian și pin polar. Acesta sunt materialele care oferă 
durabilitatea de secole casei în care timpul petrecut este foarte placut și sănătos. Asupra videcării cu 
cedru siberian au fost scrise multe studii, iar o casă construită din acest material prezintă o 
chestiune de prestigiu în întrega lume.

APARTAMENTE ȘI CASE DIN LEMN DESTINATE VÂNZĂRII
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www.hemelco.com




