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the wellness beauty

the wellness food

the wellness home

Produse cosmetice, suplimente,
esențe de înaltă parfumerie,
produse pentru bunăstarea
corpului și alimente de calitate.
Și în plus: produse de uz casnic,
purificatoare de apă menajere și
piese de schimb.
Descoperiți lumea grupului de
wellness Sorgenta, descoperiți o
ocazie unică de a vă face bine
și ... oferiți bunăstare!

the wellness group
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COD
20 ml

|HAB-W20ML-22

|HAB-W20ML-6 |
HAB-W20ML-1 |
HAB-W20ML-32 |
HAB-W20ML-28 |
HAB-W20ML-24 |
HAB-W20ML-19 |
HAB-W20ML-13 |
HAB-W20ML-14 |
HAB-W20ML-30 |
HAB-W20ML-37 |
HAB-W20ML-16 |
HAB-W20ML-142

|HAB-W20ML-10

|HAB-W20ML-147

|HAB-W20ML-128

|HAB-W20ML-131

|HAB-W20ML-118

|HAB-W20ML-139

|HAB-M20ML-9

|HAB-M20ML-33

|HAB-M20ML-12

|HAB-M20ML-35

|HAB-M20ML-4

|HAB-M20ML-65

|HAB-M20ML-27

|HAB-M20ML-75

|HAB-M20ML-78

|HAB-M20ML-57

|HAB-M20ML-61

|HAB-M20ML-62

|HAB-M20ML-102

| HAB-U20ML-64

| HAB-U20ML-39

|HAB-U20ML-151

| HAB-U20ML-38

| HAB-U20ML-72

| HAB-U20ML-41

|HAB-U20ML-7

|HAB-U20ML-126

PREȚ
20 ml

|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 12.99

|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99

|€ 10.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 10.99
|€ 10.99

22
6
1
32
28
24
19
13
14
30
37
16
142
10
147
128
131
118
139

9
33
12
35
4
65
27
75
78
57
61
62
102

64
39
151
38
72
41
7

126

F

O
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COD
TESTER

|HABT-W03ml-128

|HABT-W03ml-22

|HABT-W03ml-132

|HABT-W03ml-6

|HABT-W03ml143

|HABT-W03ml-1

|HABT-W03ml-140

|HABT-W03ml-130

|HABT-W03ml-20

|HABT-W03ml-5|
HABT-W03ml-32|
HABT-W03ml-19

|HABT-W03ml-82

|HABT-W03ml-131

|HABT-W03ml-31

|HABT-W03ml-28

|HABT-W03ml-101

|HABT-W03ml-108

|HABT-W03ml-109

|HABT-W03ml-17

|HABT-W03ml-24

|HABTT-W03ml-50

|HABT-W03ml-133

|HABT-W03ml-13

|HABT-W03ml-129

|HABT-W03ml-149

|HABT-W03ml-151

|HABT-W03ml-100

|HABT-W03ml-14

|HABT-W03ml-144

|HABT-W03ml-30

|HABT-W03ml-37

|HABT-W03ml-16

|HABT-W03ml-148

|HABT-W03ml-146

|HABT-W03ml-142

|HABT-W03ml-118

|HABT-W03ml-145

|HABT-W03ml-150

|HABT-W03ml-10

|HABT-W03ml-134

|HABT-W03ml-52

|HABT-W03ml-139

|HABT-W03ml-135

PREȚ
TESTER
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

„Mărcile și denumirile produselor indicate în acest tabel aparțin proprietarilor lor legitimi: referința
la marcă și numele altora este utilizată în scopul unic de a evidenția diferențele cu parfumurile
comercializate și respectă principiile echității profesionale în conformitate cu

the wellness beauty ®

de arta. 21 c.p.i. O astfel de publicitate respectă cerințele articolului 1bis nr. 1 lit. (d), e), g) și h)
din Directiva 84/450 / CE și ale articolului 4 din Decretul legislativ. 145/2007 privind

publicitatea comparativă ".

CLASIFICAREA PARFUMURILOR PENTRU FAMILII OLFACTORICE
NOTE DOMINANTE|INSPIRAT LIBER DE URMĂTOARELE PARFUMURI DE PE PIAȚĂ *
FEMEIE

128 |(inspirat de: *Adventus Creed for her
22 |(inspirat de: *Alien -Thierry Mugler
132 |(inspirat de: *Amour Amour - Cacharel
6 |(inspirat de: *Angel Tm -Thierry Mugler

143 |(inspirat de: *Bamboo Gucci
1 |(inspirat de: *Black Opium - Yves S. Laurent

140 |(inspirat de: *Black Orchid - Tom Ford
130 |(inspirat de: *Blu di Bvlgari
20 |(inspirat de: *Chance - Chanel
5 |(inspirat de: *Chanel 5
32 |(inspirat de: *Chloé
19 |(inspirat de: *Coco Mademoiselle - Chanel

31 |(inspirat de: *Flora - Gucci
28 |(inspirat de: *Si - Armani
101 |(inspirat de: *My Burberry Donna
108 |(inspirat de: *Paradiso - Roberto Cavalli
109 |(inspirat de: *Fleur de Gardenia - Creed
17 |(inspirat de: *Flower - Kenzo
24 |(inspirat de: *For Her - Narciso Rodriguez
50 |(inspirat de: *Gucci by Gucci
133 |(inspirat de: *Guilty di Gucci
13 |(inspirat de: *Hypnotic Poison - Dior
129 |(inspirat de: *Hugo Boss
149 |(inspirat de: *Idole di Lancôme- Lancôme
147 |(inspirat de: *Imperatrice D&G
100 |(inspirat de: *Infusion d’Iris - Prada
14 |(inspirat de: *J’adore - Dior
144 |(inspirat de: *Joy - Dior
30 |(inspirat de: *Lady Million - Paco Rabanne
37 |(inspirat de: *La vie est belle - Lancôme
16 |(inspirat de: *Light blue - Dolce & Gabbana
148 |(inspirat de: *L’or di J’adore - Dior
146 |(inspirat de: *Mon Guerlain
142 |(inspirat de: *Narciso Rouge - N. Rodriguez
118 |(inspirat de: *Olympea - Paco Rabanne
145 |(inspirat de: *Pleasures Este Lauder
150 |(inspirat de: *Rem - Reminiscence Paris
10 |(inspirat de: *Roma - Laura Biagiotti
134 |(inspirat de: *Rush Gucci
52 |(inspirat de: *Signorina Ferragamo
139 |(inspirat de: *Tagete - Profumum Roma
135 |(inspirat de: *The One D&G

82 |(inspirat de: *Dolce - Dolce & Gabbana
131 |(inspirat de: *Elie Saab - Le parfum
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COD
100 ml

|HAB-W100ml-128

|HAB-W100ml-22

|HAB-W100ml-132

|HAB-W100ml-6

|HAB-W100ml143

|HAB-W100ml-1

|HAB-W100ml-140

|HAB-W100ml-130

|HAB-W100ml-20

|HAB-W100ml-5|
HAB-W100ml-32|
HAB-W100ml-19

|HAB-W100ml-82

|HAB-W100ml-131

|HAB-W100ml-31

|HAB-W100ml-28

|HAB-W100ml-101

|HAB-W100ml-108

|HAB-W100ml-109

|HAB-W100ml-17

|HAB-W100ml-24

|HAB-W100ml-50

|HAB-W100ml-133

|HAB-W100ml-13

|HAB-W100ml-129

|HAB-W100ml-149

|HAB-W100ml-151

|HAB-W100ml-100

|HAB-W100ml-14

|HAB-W100ml-144

|HAB-W100ml-30

|HAB-W100ml-37

|HAB-W100ml-16

|HAB-W100ml-148

|HAB-W100ml-146

|HAB-W100ml-142

|HAB-W100ml-118

|HAB-W100ml-145

|HAB-W100ml-150

|HAB-W100ml-10

|HAB-W100ml-134

|HAB-W100ml-52

|HAB-W100ml-139

|HAB-W100ml-139

PREȚ
100 ml

|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 43.99
|€ 30.99

Chihlimbar oriental
Flori, chihlimbar pur
Flori proaspete
Orienta. zahăr de chihlimbar
Dulce fructe florale moscate
Mosc oriental de chihlimbar
Lemn floral orienta. impact
Mossy woody floare
Cipriata fiorita citrus
Aldeidă înflorită și curată
Tonic fructat înflorit
Floral oriental dulce
Flori flori dulci
Floral oriental
Prețios floral fructat
Chipre înflorat fructat delicat.
Floare. cipru lemnos. învăluitoare
Floral oriental fin
Înflorit de înaltă calitate
Modern înflorit înflorit
În special moscat floral
Chipru înflorit, fructat, tandru
Mosc înflorit
Floare chypre lemnoasă inebriată.
Lemnos înflorit
Amber floral fructat
Floral fructat
Plic înflorit de lemn chypre.
Floros înflorit spectaculos
Citrice florale cu mușchi
Fougère excentric înflorit
Pictogramă chypre înflorită lemnoasă
Fugere lemnoasă ușoară
Flori prețioase înflorite
Citrice aromate lemnoase
Lemnos înflorit înflorit
Floral oriental fructat
Lemnos verde înflorit
Mossy woody floare
Stăpână de chihlimbar orientală
Floral fructat
Floral fructat important
Floral împădurit
Floral fructat



the wellness beauty ®

„Marcile și denumirile de produse indicate în acest tabel aparțin proprietarilor lor legitimi: referința la marcă
și numele altora este utilizată doar pentru a evidenția diferențele cu parfumurile comercializate și respectă
principiile echității profesionale în conformitate cu art. 21 c.p.i.

Această publicitate respectă cerințele prevăzute la articolul 1 bis nr.1 lit., d), e), g) și h) din Directiva
84/450 / CE și articolul 4 din Decretul legislativ. 145/2007 privind publicitatea comparativă ".

COD
100 ml

| HAB-M100ml-9

| HAB-M100ml-57

| HAB-M100ml-61

| HAB-M100ml-33

|HAB-M100ml-105

|HAB-M100ml-138

| HAB-M100ml-62

| HAB-M100ml-12

| HAB-M100ml-136

| HAB-M100ml-35

| HAB-M100ml-4 |
HAB-M100ml-65 |
HAB-M100ml-102 |
HAB-M100ml-11 |
HAB-M100ml-27 |
HAB-M100ml-75 |
HAB-M100ml-78 |
HAB-M100ml-122 |
HAB-M100ml-158 |
HAB-M100ml-159

COD
TESTER

| HABT-M03ml-9

| HABT-M03ml-57

| HABT-M03ml-61

| HABT-M03ml-33

|HABT-M03ml-105

|HABT-M03ml-138

| HABT-M03ml-62

| HABT-M03ml-12

| HABT-M03ml-136

| HABT-M03ml-35

| HABT-M03ml-4 |
HABT-M03ml-65 |
HABT-M03ml-102 |
HABT-M03ml-11 |
HABT-M03ml-27 |
HABT-M03ml-75 |
HABT-M03ml-78 |
HABT-M03ml-122 |
HABT-M03ml-158 |
HABT-M03ml-159

PREȚ
100 ml

|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99

PREȚ
TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

CLASIFICAREA PARFUMURILOR PENTRU FAMILII OLFACTORICE
NOTE DOMINANTE|INSPIRAT LIBER DE URMĂTOARELE PARFUMURI DE PE PIAȚĂ *
OM

57 |(inspirat de: *Acqua di Parma Col. Assoluta
61 |(inspirat de: *Bleu de Chanel - Chanel
33 |(inspirat de: *Bottled - Boss
105 |(inspirat de: *Dior Homme Sport - Dior
138 |(inspirat de: *Eau Noir Dior
62 |(inspirat de: *Eros - Versace
12 |(inspirat de: *Fahrenheit - Dior
136 |(inspirat de: *Hugo di Hugo Boss
35 |(inspirat de: *Invictus - Paco Rabanne
4

9 |(inspirat de: *Acqua di Gio’ Armani

|(inspirat de: *Le Male - J.P .Gautier
65 |(inspirat de: *Light Blue - Dolce & Gabbana
102 |(inspirat de: *Luna Rossa - Prada
11 |(inspirat de: *Roma - Laura Biagiotti
27 |(inspirat de: *One million - Paco Rabanne
75 |(inspirat de: *Sauvage - Dior
78 |(inspirat de: *Terre d’Hermes - Hermes
122 |(inspirat de: *Valentino
158 |(inspirat de: *Guilty Gucci
159 |(inspirat de: *Blu di Bulgary
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COD
100 ml

|HAB-UX100ml-64

|HAB-UX100ml-39

|HAB-UX100ml-126

|HAB-UX100ml-151

|HAB-UX100ml-155

|HAB-UX100ml-156

|HAB-UX100ml-38

|HAB-UX100ml-141

|HAB-UX100ml-152

|HAB-UX100ml-72

|HAB-UX100ml-154

|HAB-UX100ml-41

|HAB-UX100ml-153

|HAB-UX100ml-7 |
HAB-UX100ml-157

|HAB-UX100ml-137

COD
TESTER

|HABT-UX03ml-64

|HABT-UX03ml-39

|HABT-UX03ml-126

|HABT-UX03ml-151

|HABT-UX03ml-155

|HABT-UX03ml-156

|HABT-UX03ml-38

|HAB-UX03ml-141

|HABT-UX03ml-152

|HABT-UX03ml-72

|HABT-UX03ml-154

|HABT-UX03ml-41

|HABT-UX03ml-153

|HABT-UX03ml-7 |
HABT-UX03ml-157

|HABT-UX03ml-137

PREȚ
100 ml

|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 30.99

PREȚ
TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

CLASIFICAREA PARFUMURILOR PENTRU FAMILII OLFACTORICE
NOTE DOMINANTE|INSPIRAT LIBER DE URMĂTOARELE PARFUMURI DE PE PIAȚĂ *

UNISEX

64 |(inspirat de:*Abercrombie & Fitch
39 |(inspirat de:*Acqua di Sale - Profumum Roma
126 |(inspirat de:*Acqua di Zucchero - Profumum Roma
151 |(inspirat de: *Bois d’Argent - Dior
155 |(inspirat de: *Chinatown - Bond N.9
156 |(inspirat de: *Costume National - Scent Intense
38 |(inspirat de: *Creed Adventus
141 |(inspirat de: *Creed Silver Montain
152 |(inspirat de: *Green Creed Irish Tweed
72 |(inspirat de: *Intense cafè - Montale
154 |(inspirat de: *Lost Cherry - Tom Ford
41 |(inspirat de: *Naso Matto - Black Afgano
153 |(inspirat de: *Neroli Portofino - Tom Ford
7 |(inspirat de: *One - Calvin Klein

157 |(inspirat de: *Oud - Reminiscence Paris
137 |(inspirat de: *Oud Wood Tom Ford

Fougère înflorită originală
Citrice proaspete cu flori
Lemnos aromat profund
Lemnos aromat decisiv
Fougère activ
Feriga de chihlimbar
Aromatic musky fougère
Pudră caldă lemnoasă
Feriga de chihlimbar
Hesperidat aromatic îndrăzneț
Fougère delicată orientală
Condimentat proaspăt pur
Venire aromată lemnoasă.
Fougère orient. dinamic
Lemn tânăr chypre
Hesperidat aromatic de chihlimbar
Condimente proaspete vesele
Citrice picante lemnoase
Chihlimbar lemnos picant
Fructe citrice lemnoase

Lemnos aromat academic
Floral citric marin
Citric, mosc cu flori fructate
Mosc lemnos picant
Citrice, înflorite, chihlimbar
Condimentat, înflorit, animal
Chihlimbar, lemnos, fructat, inovator.

Citrice, lemnoase, chihlimbar, prețioase

Citrice înflorite lemnoase
Vanilie florală orientală
Înflorit, picant, lemnos
Oriental, lemnos, cu impact
Citrice, mosc florale
Înflorire ușoară lemnoasă
Citrice, fructate, orientale
Lemnos oriental



„Marcile și denumirile de produse indicate în acest tabel aparțin proprietarilor lor legitimi: referința la marcă
și numele altora este utilizată doar pentru a evidenția diferențele cu parfumurile comercializate și respectă
principiile echității profesionale în conformitate cu art. 21 c.p.i.

€ 11,99

SAC DE PIELE GOLI
20 TESTATOR

COD. HAB-BST-SMALL

€ 26,99
SAC DE PIELEȚIE

GOLIT 144 TESTER
COD. HAB-BST-BIG

Această publicitate respectă cerințele prevăzute la articolul 1 bis nr.1 lit., d), e), g) și h) din Directiva
84/450 / CE și articolul 4 din Decretul legislativ. 145/2007 privind publicitatea comparativă ".

COD
REFILL
| HAB-W100ML-28-REF

| HAB-W100ML-1-REF

| HAB-W100ML-32-REF

| HAB-W100ML-19-REF

| HAB-W100ML-13-REF

| HAB-W100ML-14-REF

| HAB-W100ML-16-REF

| HAB-W100ML-10-REF

| HAB-W100ML-137-REF

| HAB-W100ML-24-REF

| HAB-W100ML-142-REF

| HAB-W100ML-30-REF

| HAB-W100ML-22-REF

| HAB-W100ML-6-REF

| HAB-M100ML-9-REF

| HAB-M100ML-33-REF

| HAB-M100ML-12-REF

| HAB-M100ML-75-REF

| HAB-M100ML-65-REF

| HAB-M100ML-4-REF

|HAB-M100ML-78-REF

|HAB-UX100ML-35-REF

|HAB-UX100ML-27-REF

|HAB-UX100ML-64-REF

|HAB-UX100ML-41-REF

|HAB-UX100ML-7-REF

|HAB-UX100ML-38-REF

|HAB-UX100ML-151-REF

|HAB-UX100ML-39-REF

|HAB-UX100ML-72-REF

F

O

UX

PREȚ
100 ml

|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 31.99
|€ 24.99
|€ 31.99
|€ 31.99
|€ 31.99
|€ 31.99

CLASIFICAREA PARFUMURILOR PENTRU FAMILII
OLFACTORICE REFILL
28 |(inspirat de: *Si - Arman
1 |(inspirat de: *Black Opium - Yves S. Laurent
32 |(inspirat de: *Chloé
19 |(inspirat de: *Coco Mademoiselle - Chanel
13 |(inspirat de: *Hypnotic Poison - Dior
14 |(inspirat de: *J’adore - Dior
16 |(inspirat de: *Light blue - Dolce & Gabbana
10 |(inspirat de: *Roma - Laura Biagiotti
37 |(inspirat de: *La vie estbelle - Lancôme
24 |(inspirat de: *For Her - Narciso Rodriguez
142 |(inspirat de: *Narciso Rouge - N. Rodriguez
30 |(inspirat de: *Lady Million - Paco Rabanne
22 |(inspirat de: *Alien -Thierry Mugler
6 |(inspirat de: *Angel Tm -Thierry Mugler
9 |(inspirat de: *Acqua di Gio’ Armani)
33 |(inspirat de: *Bottled - Boss
12 |(inspirat de: *Fahrenheit - Dior
75 |(inspirat de: *Sauvage - Dior
65 |(inspirat de: *Light Blue - Dolce & Gabbana
4 |(inspirat de: *Le Male - J.P .Gautier
78 |(inspirat de: *Terre d’Hermes - Hermes
35 |(inspirat de: *Invictus - Paco Rabanne
27 |(inspirat de: *One million - Paco Rabanne
64 |(inspirat de:*Abercrombie & Fitch
41 |(inspirat de: *Naso Matto - Black Afgano
7 |(inspirat de: *One - Calvin Klein
38 |(inspirat de: *Creed Adventus)
151 |(inspirat de: *Bois d’Argent - Dior
39 |(inspirat de:*Acqua di Sale - Profumum Roma
72 |(inspirat de: *Intense cafè - Montale

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 7

Chipre înflorat fructat delicat
Mosc oriental de chihlimbar
Tonic fructat înflorit
Floral oriental dulce
Flower pulverulenta cu flori lemnoase

Floros înflorit spectaculos
Fugere lemnoasă ușoară
Stăpână de chihlimbar orientală
Pictogramă chypre înflorită lemnoasă
În special moscat floral
Lemnos înflorit înflorit
Fougère excentric înflorit
Flori, chihlimbar pur
Orienta. zahăr de chihlimbar
Fougère înflorită originală
Lemnos aromat decisiv
Pulbere caldă lemnoasă
Hesperidat aromatic de chihlimbar
Condimentat proaspăt pur
Fougère delicată orientală
Condimente proaspete vesele
Hesperidat aromatic îndrăzneț
Lemn tânăr chypre
Lemnos aromat academic
Oriental, lemnos, cu impact
Înflorire ușoară lemnoasă
Chihlimbar, lemnos, fructat, inovator.
Musky lemnos picant
Floral citric marin
Vanilie florală orientală



farmacosmetics

PUR 100%

€ 7,49 10 ml
HF-ONP10ML

€ 15,99 100 ml
HF-ONP100ML

€ 46,99 500 ml
HF-ONP500ML

8

Linia Halbèa
Farmacosmetics,

natural, organic,
la slujba frumuseții tale.

Ulei Pur de Neem este un
produs cosmetic excelent

folosit pur sau ca bază, ajută la
menţinerea pielii sănătoase și
bine hrănite datorită acţiunii
sale hidratante profunde,
acţionează prin reducerea

semnelor îmbătrânirii, ajută la
protejarea pielii de agenţii

atmosferici și de radicali liberi.

De asemenea, are efecte
benefice asupra unghiilor și

părului.

Ulei cu o mie de resurse,
combate petele de piele
cauzate de patologii de

psoriazis, acnee, dermatită,
furunculoză, eczeme și ciuperci

ale pielii și unghiilor.



MODDE UTILIZARE. Păr: Se toarnă
câteva picături direct pe părul umed,

și curăţaţi, înainte de uscare.
Piele. Seara, aplică câteva picături pe faţă
și decolteu și masează. Buze. Aplicaţi ulei
de ricin pe buze pentru a hidrata, hrăni și
trata uscăciunea sau mângâiaţi buzele
cu câteva picături la nevoie. Aplicaţi ulei
de ricin pe gene, evitându-l să pătrundă
în ochi. Utilizaţi curăţătorul de ţevi

spălat bine cu un rimel.

Uleiul de ricin pur este un
ulei vegetal care se

folosește la îngrijirea părului
uscat, are o acţiune

hrănitoare, întăritoare și
lustruită, este util și pentru a
da volum și putere genelor.

Printre alte beneficii,
tratează pielea inflamată, o
hidratează și reduce acneea.

PUR 100%

€ 14,99 100 ml
HF-OLRIC

€ 9,99
8ml

Olio Puro di

Nutriente Rinforzante
Lucidante

ULEIUL PUR
DE RICIN
Special
Pentru gene
cu aplicator

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 9

COD. HF-O31

€ 31,99
100 ml

Portocală dulce, Pin, Eucalipt,
Verbena tropicală, Portocală
amară, Lămâie, Pin silvestru,
Pin de munte, Fenicul, Menta,
Menta sălbatică, Mandarină,

Cimbru, Melaleuca, Scorțișoară,
Balsam de lămâie, Rozmarin,
Ienupăr, Eucalipt citriodora,

Bergamotă, Eugenia
caryophyllata , Lavandă,

Patchouli, Muschi de stejar,
Salvie, Mentol, Scorțișoară

Celyon.

Uleiul pur din 31
ierburi este un produs
potrivit pentru toată
lumea, foarte util

pentru simptomele de
răcire, pentru

încălzirea musculară

CUM SE
UTILIZEAZĂ:

sorgenta.it.

ulei
pur

Special pentru gene de 8 ml cu
aplicator Face genele mai puternice,
mai lungi și mai groase. Poate fi folosit
și pe sprâncene și pe păr.

Cum se utilizează: aplicați cu pensula
specială pe gene curate, seara sau
oricând doriți. Uleiul tinde să se
solidifice. Treceți la o sursă de căldură.
Agitați produsul înainte de utilizare.HF-OLRICCIGL

IE
RB

E



CREMĂ
DE FAȚĂ
NOAPTE
50 ml
€ 24,99
HF-LOBLATASVISNOTINT50ML

Cum se utilizează:
Aplicaţi crema de faţă în fiecare
dimineaţă după curăţare. Răspândiţi-l
cu mișcări circulare ușoare din interior
spre exterior și de jos în sus, până la
absorbţia completă. Aplicaţi pe pielea
nevătămată, evitând zona ochilor.

SER
DE FATA
30 ml
€ 24,99
HF-LOBLATAS30ML

CREMĂ
DE FAȚĂ
ZI
50 ml
€ 24,99
HF-LOBLATASVG50ML

Cum se utilizează:
Aplică câteva picături de ser direct pe
faţă și masează ușor. Trataţi-vă pielea în
mod regulat de două ori pe zi.

Cum se utilizează:
Aplicaţi crema de faţă în fiecare seară
după curăţare. Răspândiţi-l cu mișcări
circulare ușoare din interior spre
exterior și de jos în sus, până la
absorbţia completă. Aplicaţi pe pielea
nevătămată, evitând zona ochilor.

LINIA DE AUR ALB
LAPTE DE MĂGĂRĂ

vitamina A și E, ambele fiind
foarte importante pentru
prevenirea îmbătrânirii pielii
deoarece acţionează
respectiv asupra reînnoirii
membranelor și asupra
stabilităţii structurilor
celulare.

Laptele de măgar este numit
„aurul alb” al produselor
cosmetice. De fapt, se
caracterizează prin prezenţa
a nenumărate minerale și
proteine care fac pielea
matasoasă și moale. Laptele
de măgar este bogat în

Mai mult, este caracterizată
de vitamina C care
favorizează încetinirea
îmbătrânirii pielii și
accelerează mecanismele de
vindecare.

10



N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

Cum se utilizează: După duș sau baie, turnaţi
ceva produs pe palma mâinii și masaţi ușor cu
mișcări circulare lente, până când produsul este
complet absorbit.

CREMA
DE
CORP
200 ml
€ 17,99
HF-LOBLATASCRCORP200ML

CREMĂ
DE
MÂINI
100 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASCRMAN100ML

Cum se utilizează:
Aplicaţi crema pemâini după cum este
necesar și masaţi până la absorbţie.

CREMA
DE
PICIOARE
100 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASCRPIE100ML

Cum se utilizează: După curăţarea
temeinică a zonei de tratat, aplicaţi un
strat generos de cremă și masaţi până la
absorbţie.

S P Ă L A R E
INTIMĂ
280 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASINT280ML

Cum se utilizează:
Se toarnă demachiantul intim în palma
mâinii, se curăţă părţile afectate și se
clătește cu atenţie. Doar pentru uz
extern.

11



DUS DE
BAIE
500 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASDOC500ML

SAMPON
500 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASSHMP500ML

MASCĂDE
PĂR
500 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

Cum se utilizează:
Așezaţi baia cu bule pe palma mâinii.
Curăţaţi ușor corpul, masând pe pielea
umedă anterior. Clătiţi cu atenţie.

Cum se utilizează:
Aplicaţi șamponul pe părul umed,
masaţi ușor scalpul și, eventual,
adăugaţi puţină apă. Insistaţi pe linia
părului, apăsând cu vârful degetelor și
alternând această mișcare cu masaje
circulare. Clătește-ţi părul cu atenţie.

Cum se utilizează:
Aplicaţi după șamponare și clătiţi. Părul
tău va fi hrănit și nu va fi cântărit.

LINIA DE AUR ALB
LAPTE DE MĂGĂRĂ

12



Volum și definiţie. Durata lunga.

Serul Halbea Farmacosmetics Revive Curl pe bază de keratină
și vitamina E are o acţiune elasticizantă, hidratează pielea capului
și închide solzii tipici părului creţ uscat. Oferă volum, definiţie și
strălucire părului ondulat, natural, creţ sau permanent, pentru
un păr moale și sofisticat.
Cum se utilizează:
Distribuiţi 2 picături de ser uniform pe vârfurile umede, lăsaţi-l
să se usuce natural sau folosiţi difuzorul.

Netedă și strălucitoare ca mătasea. Durata lunga.

Halbea Farmacosmetics Smoothing Shine Lapte pentru părul
creţ pe bază de keratină și ulei de argan are o acţiune
plăcută, pătrunde în structura părului, se răspândește în
interiorul fibrelor și îi mărește grosimea, creând un efect de
ridicare. Oferă vitalitate și strălucire părului, menţinând în
același timp o netezime perfectă zile întregi. Serul protejează
părul de căldură atunci când folosești uscătorul și
îndreptătorul și elimină volumul excesiv.
Cum se utilizează:
Distribuiţi uniform 2 picături de ser pe vârfurile umede,
înainte de îndreptare pentru a le proteja de căldură sau după
îndreptare pentru a da strălucire extremă.

REÎNVIAȚĂ
CURL
CU KERATINA
ȘI VITAMINA E

200 ml € 14,99
HF-RR200ML

LAPTE
FIERBINOS
ȘI LUCRU
CU KERATINA ȘI
ULEIUL DE ARGAN

200 ml € 14,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 13
OMD-PRO

OMD-NOPRO

Ulei
de migdale
Deserturi
€24,99
Uleiul de migdale dulci ajută la menținerea tenului moale și
suplu, combatând imperfecțiunile pielii. Proprietățile sale
emoliente delicate și toleranța ridicată îl fac deosebit de
potrivit pentru masarea pielii cele mai sensibile.
Delicat parfumat, transformă masajul într-un moment plăcut
de relaxare. Uleiul de migdale dulci este îmbogățit cu
vitamina E pentru a contracara radicalii liberi care
contribuie la îmbătrânirea pielii. Nu conține substanțe
artificiale precum coloranți și conservanți.
Cum se utilizează: sorgenta.it.



LINEADE REGENERARE
BALE AL MELCULUI

CREMĂ
DE FAȚĂ
50 ml
€ 23,99 HF-CVBL

Pentru a-și menţine strălucirea naturală,
pielea are nevoie zilnic nu numai de
hidratare, ci și de o protecţie eficientă
împotriva agenţilor externi (radiaţii solare,
poluare, stres). Crema de faţă are o
acţiune anti-îmbătrânire. Bogat în
ingrediente active, cum ar fi slime de
melc, săruri minerale și vitamine, este
ideal pentru pielea inelastică și
deshidratată, cu un sistem inovator de
filtrare a formulelor, protejează eficient
faţa de agenţii externi dăunători. Emulsia
cu o structură de cristal lichid similară cu
pelicula hidrolipidică a pielii are o acţiune
de „dublu efect”: absorbţia și eliberarea
imediată a ingredientelor active. Catifelat,
non-gras, se topește rapid pe piele și
conferă o moliciune, prospeţime și
strălucire extraordinare.

SER DE
FATA
30 ml
€ 23,99 HF-SVBL

Pentru a-și menţine strălucirea naturală,
pielea are nevoie zilnic nu numai de
hidratare, ci și de o protecţie eficientă
împotriva agenţilor externi (radiaţii
solare, poluare, stres). Serul Lifting Face,
bogat în ingrediente active, slime de
melc, săruri minerale și vitamine este util
pentru pielea deshidratată și inelastică, în
timp ce noul sistem de filtrare protejează
eficient de agenţii externi nocivi.
Structura cu cristale lichide a acestei
emulsii care imită structura filmului
hidrolipidic natural caracterizează
acţiunea sa cu „dublu efect”: absorbţie
imediată și eliberare continuă a
ingredientelor active. Catifelat și non-
gras, se topește rapid pe piele pe tot
parcursul zilei și este capabil să ofere o
prospeţime, strălucire și catifelare
extraordinare.

GHOST
MASK
20 ml
€12,99 HF-GHBL

Mască cu proprietăţi astringente,
potrivită în special pentru toate pielile
problematice, acţionează asupra pielii
feţei dând un efect neted. Aloe Vera are
proprietăţi liniștitoare și răcoritoare,
păstrează hidratarea celulară. Ideal
pentru pielea uscată, slime de melc,
foarte bogată în mucopolizaharide, are
proprietăţi de formare a filmului,
protectoare și hidratante. Extract de
mușeţel cu proprietăţi calmante și
calmante cunoscute. Consistenţa sa
fluidă permite o aplicare rapidă pe faţă,
cu degetele și are un parfum bun, foarte
delicat și plăcut. Utilizaţi pe toate zonele
cu probleme, inclusiv nas, bărbie, frunte.

SER PUR
20 ml
€ 23,99 HF-SPBV

Acţiune hidratantă profundă,
hrănitoare, restructurantă. Formula
bazată pe o combinaţie echilibrată de
ingrediente active care protejează
pielea de deshidratare, îmbunătăţesc
tonusul pielii, fermitatea și elasticitatea.
Acidul hialuronic pur este special
conceput cu o greutate moleculară
similară cu cea a pielii pentru a permite
absorbţia sa ușor și eficient. Cu o
formulare exclusivă și o textură bogată,
este foarte util în cazurile în care pielea
pierde tonus și elasticitate: cauze care
duc la formarea ridurilor. Cu utilizarea
sa zilnică, pielea este compactă și fermă.

farmacosmetics

®
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LOTIUNE
DE CURATAT
FATA
250 ml
€ 17,99 HF-DVBL

Produsul de curăţare a feţei este un săpun
lichid cu nămol de melc, potrivit în special
persoanelor cu pielea uscată și iritabilă.
Mama de melc acţionează asupra pielii
feţei fără a epuiza apărările naturale și fără
a modifica echilibrul hidrolipidic. Ideal
împotriva primelor semne ale îmbătrânirii.
Datorită Aloe vera, prezentă în formulă,
este potrivită pentru pielea înroșită și
crăpată de soare, vânt, poluare și utilizarea
detergenţilor prea agresivi, restabilind
moliciunea și strălucirea pielii.

SPĂLARE
INTIMĂ
250 5
€ 17,99 HF-DIBL

Snail Slime Intimate Cleanser este indicat
pentru toate fazele biologice ale femeilor:
adolescenţă, menstruaţie, sarcină și
menopauză. Curăţă ușor, respectând în
același timp apărarea naturală a
membranelor mucoase. În formulă,
extractele de Nalbă și Calendula, pentru
proprietăţile lor specifice, fac ca acest
demachiant să fie ideal chiar și în prezenţa
uscăciunii și a mâncărimilor intime.

Textura sa ușoară și parfumul plăcut lasă
imediat o senzaţie de bine toată ziua.
Garantează o igienă zilnică corectă,
respectând PH-ul fiziologic al părţilor
intime.

CREMA
DE
PICIOARE
100 ml
€ 16,99 HF-CPBL

Bogat în ingrediente active precum slime
de melc, alantoină, vitamina E, unt de
shea și acid hialuronic. Crema pentru
picioare este capabilă să dea o senzaţie
imediată
de prospeţime și bunăstare.
Componentele sale naturale sunt
absorbite de pielea picioarelor, făcându-
le moi și ușor parfumate.

CREMĂ
DE MÂINI
100 ml
€ 16,99 HF-CMBL

Un tratament cu acţiune de mână cu
unghi triplu, specific pentru mâinile
deshidratate, uscate și ușor de înroșit.
Bogată în ingrediente active specifice,
cum ar fi Slime Slime, Ulei de măsline,
Unt de Shea, Vitamina E și Acid
hialuronic, Crema de mâini a Liniei
Regeneratoare Halbea previne
agresiunea din partea agenţilor externi
și poate fi utilizată chiar și în prezenţa
fisurilor. Vitaminele conţinute în formula
sa sunt utile și pentru protecţia unghiilor.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 15



LINEADE REGENERARE
BALE AL MELCULUI

ANTI
CELLULITA
200 ml
€ 22,99 HF-CABL

Datorită extractelor de plante cu acţiune
vasotonică capabilă să stimuleze
microcirculaţia superficială, această
cremă vă permite să restabiliţi tonusul
vaselor de sânge periferice și să reactivaţi
utilizarea grăsimilor acumulate în ţesutul
adipos. Cofeina ajută la drenarea și
îndepărtarea lichidelor stagnante,
stimulează metabolismul grăsimilor,
facilitând demobilizarea depozitelor care
formează ţesutul adipos localizat și
prevenind noi formaţiuni. Cetona de
zmeură este capabilă să reducă ţesutul
adipos datorită creșterii metabolice
generale a organismului. Creșterea
adiponectinei: proteină care reglează
distrugerea acizilor grași. Creșterea
norepinefrinei: hormon care promovează
procesul de distrugere a grăsimilor. Mai
mult, studiile știinţifice au arătat o
creștere a elasticităţii pielii.

CREMA
DE CORP
200 ml
€ 19,99 HF-CCBL

Pentru a-și menţine strălucirea
naturală, pielea are nevoie zilnic nu
numai de hidratare, ci și de o protecţie
eficientă împotriva agenţilor externi
(radiaţii solare, poluare, stres). Crema
de corp Halbea din linia regeneratoare
este bogată în ingrediente active,
precum slime de melc, săruri minerale
și vitamine, ideale pentru scalpul
deshidratat și uscat, în timp ce noul
sistem de filtrare o protejează eficient
de agenţii externi dăunători.

Structura cu cristale lichide a acestei
emulsii asemănătoare cu filmul
hidrolipidic al pielii caracterizează
acţiunea „Dublu efect”: absorbţie
imediată și eliberare continuă a
ingredientelor active. Catifelat și
non-gras, se topește rapid pe piele și
conferă, toată ziua, o prospeţime și o
strălucire extraordinare.

farmacosmetics

®

SCRUB
FACIAL
200 ml
€ 24,99 HF-SCRBL

Scrubul facial al liniei regeneratoare
Halbea este indicat pentru o curăţare
optimă a feţei. Tratamentul cu scrub
îndepărtează impurităţile, celulele
moarte și punctele negre de pe
suprafaţa pielii, pregătind pielea pentru
a primi alte tratamente precum lapte
de curăţare și tonice specifice, sporind
efectul cosmetic. Acest produs
favorizează dilatarea porilor, obţine o
ușoară creștere a temperaturii pielii,
facilitând astfel îndepărtarea punctelor
negre și a excesului de sebum.
Vasodilataţia a fost întotdeauna un
adjuvant excelent pentru oxigenarea
ţesuturilor, pentru o piele pură și
regenerată.
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APĂ DE GURĂ
500 ml
€ 19,99 HF-COLBL

Apa de gură, cu slime de melc și Aloe
Vera activă la 25%, este formulată cu o
combinaţie de ingrediente active
naturale *. Prezenţa Snail Slime, bogată
în vitamina E exercită o acţiune
antioxidantă care protejează și reduce
inflamaţia. Datorită acţiunilor lor
specifice, aloe vera și extractele de
Nalbă și Calendula îl fac util în prezenţa
gingiilor sensibile. Uleiul esenţial de
Melaleuca, extractul de propolis și
Xilitol, datorită capacităţii lor de a evita
proliferarea bacteriană, ajută la
reechilibrarea florei microbiene a gurii.
Uleiurile esenţiale de anason și eucalipt
împrospătează cavitatea bucală.

BALSAM
500 ml
€19,99 HF-BALBL

Balsamul de păr slim melc este un
produs specific cu acţiune hrănitoare,
detangulară și restructurantă, potrivit în
special pentru părul tratat sau slăbit.
Slime de melc, în sinergie cu ulei de
Argan și extracte de var și hibiscus,
face din acest balsam un tratament
intensiv de înfrumuseţare. Părul va fi
imediat mai strălucitor, moale și
revitalizat.

SAMPON
500 ml
€18,99 HF-SHBL

Ideal pentru părul deteriorat și fragil.
Oferă moliciune, mătase și strălucire
imediată părului tău.

DUS DE
BAIE
500 ml
€18,99 HF-BDBL

Moale și delicat pe piele, transformă
timpul de baie într-o pauză de wellness
confortabilă. Conţine PURE SNAIL
SLIME, un aliat preţios pentru pielea
sensibilă care are nevoie de protecţie.
Potrivit pentru pielea deshidratată și
inelastică.
În armonie cu natura, SLES, parabeni,
siliconi, uleiuri minerale și coloranţi nu
sunt adăugaţi gelului de duș Snail Slime.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 17



ALOE
VERA
PUR
100 ml
€ 23,99
HF-AVPURE

Aloe Vera pură în gel proaspăt, este
formulată cu 90% suc de Aloe și profită
din plin de virtuţile extraordinare ale
acestei plante (liniștitoare, înmuiere,
hidratantă). Formula sa proaspătă și
ușoară, absorbită rapid, este potrivită în
special pentru pielea stresată prin
expunerea la agenţi externi: căldură, frig
și detergenţi.
Poate fi folosit de mai multe ori, chiar și
după expunerea la soare, după ras sau
îndepărtarea părului. Ideal pentru
reîmprospătarea pielii întregii familii și
oferirea unui confort instantaneu.

CREMA
DE CORP
200 ml
€ 19,99
HF-CCAV

Piele moale toată ziua, vizibil mai
strălucitoare, mai moale și mai uniformă.
Prezenţa sucului de Aloe, a mierii și a
vitaminei E face acest produs ideal
pentru pielea deshidratată și uscată.
Excelent ca tratament zilnic pentru
toate tipurile de piele, are o textură
ușoară și mătăsoasă, o adevărată
plăcere de oferit dimineaţa pentru a
trezi simţurile!

CREMĂ
DE
FAȚĂ
50 ml
€ 23,99
HF-CVAV

LINIA CALMANTĂ

ALOEVERA

SER
DE FATA
30 ml
€ 22,49
HF-SVAV

Produs foarte proaspăt pentru zona delicată
din jurul ochilor. Formulat cu 40% suc de
Aloe Vera, util pentru pielea deshidratată și
inelastică. Textura ușoară este absorbită
imediat, eliberând bunăstare proaspătă și o
senzaţie de ușurare imediată. Excelent aliat
pentru a proteja și păstra aspectul tânăr!
Cum se utilizează:
Aplicaţi în fiecare zi o dată pe zi pe zonele
afectate, masând până la absorbţia
completă.

Piele moale toată ziua, vizibil mai
strălucitoare, mai moale și mai
uniformă. Prezenţa sucului de Aloe, a
mierii și a vitaminei E face acest produs
ideal pentru pielea deshidratată și
uscată.
Excelent ca tratament zilnic pentru
toate tipurile de piele, are o textură
ușoară și mătăsoasă, o adevărată
plăcere de oferit dimineaţa pentru a
trezi simţurile!
Cum se utilizează: Aplicaţi în fiecare zi
o dată pe zi pe zonele afectate, masând
până la absorbţia completă.

farmacosmetics

®
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CR EMĂ
DE MÂINI
100 ml
€ 16,99
HF-CMAV

CREMA
DE
PICIOARE
100 ml
€ 16,99
HF-CPAV

Emulsie delicată, datorită formulei sale pe
bază de Aloe Vera, ulei esenţial de mentă
și uleiuri vegetale dermofile preţioase, este
ideală pentru toate tipurile de piele, chiar și
cele mai deteriorate sau crăpate. Eficient ca
tratament de înmuiere, răcoritor și revigorant,
este indicat în mod specific pentru a restabili
bunăstarea, elasticitatea și catifelarea iniţială
și pentru a calma roșeaţa și crăpăturile mici.
Cum se utilizează:
Distribuiţi pe picioarele curate și uscate și
masaţi ușor până la absorbţia completă.

Conţine o cantitate mare de aloe vera
(40%). Previne agresiunea din partea
agenţilor externi, poate fi utilizat și în
prezenţa fisurilor. Delicat parfumat, se
absoarbe rapid și nu este gras. Conţine
ingrediente de origine naturală atent
selectate. În plus, pentru a menţine o
naturaleţe ridicată, nici parafina, nici
uleiurile minerale nu sunt utilizate în
formula sa compoziţională. Util nu numai
pentru mâini, ci de fapt joacă o acţiune
eficientă de protecţie și asupra unghiilor.
Cum se utilizează:
Aplicaţi în fiecare zi o dată pe zi pe zonele
afectate, masând până la absorbţia
completă.

DETERGENT
DE FAȚĂ
250 ml
€ 17,99
HF-SVAV

Curăţare proaspătă și delicată cu acest
gel de clătire, rapid și plăcut de utilizat.
Datorită Aloe Vera, prezentă în
formulă, acest produs este ideal în
prezenţa scalpului înroșit și crăpat,
cauzat de soare, vânt, poluare și
utilizarea detergenţilor prea agresivi.
Redă catifelarea și strălucirea pielii.
Cum se utilizează:
Aplicaţi pe faţă, curăţaţi și clătiţi.
Evita contactul cu ochii.

SPĂLARE
INTIMĂ
250 ml
€ 17,99
HF-DIAV

Formula de pH fiziologic deosebit
de delicată pentru curăţarea
zonelor intime. Curăţă ușor,
respectând în același timp
apărarea naturală a membranelor
mucoase. Îmbogăţit cu suc de
Aloe, oferă o senzaţie instantanee
de prospeţime și promovează
bunăstarea intimă.

Cum se utilizează:
Aplicaţi pe părţile private externe,
curăţaţi și clătiţi.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 19



SAMPON
500 ml
€ 18,99
HF-SHAV

DUS DE
BAIE
500 ml
€ 18,99
HF-BDAV

SPRAY
PRIMA
INTERVENȚIE
200 ml
€ 12,99
HF-SAV99

Ideal pentru părul deteriorat și fragil.
Oferă moliciune, mătase și strălucire
imediată părului tău.
Cum se utilizează:
Se toarnă o cantitate mică de produs pe
părul umed. Masează și clătește cu apă
caldă.

Plăcut proaspăt și parfumat delicat,
transformă curăţarea într-unmoment de
plăcere minunată. Formula cu Aloe Vera
funcţionează respectând echilibrul
epidermei, pentru o curăţare delicată și
o piele matasoasă și catifelată. În
armonie cu natura, SLES, parabeni,
siliconi, uleiuri minerale și coloranţi nu se
adaugă în gelul de duș cu aloe vera.
Cum se utilizează:
Se toarnă o cantitate mică de produs pe
burete, se freacă fiecare parte a corpului și
se clătește.

CALMANT
SI REPARATOR
ȘI PENTRU PIELEA
DELICATĂ ȘI SENSIBILĂ
Aloe Vera Spray 99%
este indicat pentru protectia pielii intregului
corp. Oferă o primă linie de apărare
împotriva inflamaţiei pielii, iritării și după
îndepărtarea părului. Difuzorul spray face
produsul ușor de aplicat atunci când pielea
este prea dureroasă pentru a fi atinsă, mai
ales în prezenţa unor mici tăieturi,
zgârieturi, arsuri, arsuri solare, mușcături
de insecte, iritaţii datorate stresului
(acneei). PH echilibrat. Efect calmant chiar
și pe pielea cea mai sensibilă. Absenţa
totală de parfumuri, uleiuri esenţiale,
coloranţi minimizează riscul de alergie.

Cum se utilizează:
Pulverizaţi pe zona de tratat și masaţi dacă este
necesar pentru a accelera absorbţia.
Indicaţii: IRITAŢII, MÂNCĂRIME, ARSURI,
MUȘCĂTURI DE INSECTE, ERUPŢII SOLARE
DUPĂ BĂRBIERIRE ȘI DEPILARE.

LINIA CALMANTĂ

ALOEVERA

ANTI
CELLULITA
200 ml
€ 22,99
HF-CAAV

Crema anticelulitică * este un gel
proaspăt care se absoarbe rapid chiar și
fără masaj. Cu efect de gheaţă,
exploatează proprietăţile frigului care,
după cum se știe, favorizează circulaţia
periferică și contracarează retenţia de
apă. Util când imperfecţiunile celulitei
sunt evidente, de exemplu prezenţa pielii
cu coajă de portocală și când ţesuturile
sunt atonice și inelastice. Bogat în
ingrediente active cosmetice naturale
care susţin efectul „rece”. CAFEINA,
CARNITINA, EXTRACTDE CACAO,
LIPOLITICA, ESCIN, SCURGERE,
CENTELLA, ALBASTRU, RUSCO:
Emolienti si protectie MENTOL:
Efect rece.
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CREMA
DE CORP
NUTRITIV
100 ml
€ 16,99 HF-CCCOL

CREMĂ
DE FAȚĂ
NOAPTE
50 ml
€ 23,99 HF-CVNCOL

Datorită formulării speciale bogate în
ingrediente active naturale, conferă
luminozitate și elasticitate pielii,
garantând un aspect întotdeauna
proaspăt și tânăr. Nu conţine coloranţi,
conservanţi și petrolat. Formula
inovatoare este indicată pentru a stimula
reînnoirea celulelor cu un efect calmant,
regenerant și restaurator. Ingredientele
active extrem de concentrate ale
colostrului, untului de karité, uleiului de
argan și vitamina E hrănesc și hidratează
profund, recreând condiţiile optime de
tonus și hidratare
Cum se utilizează:
După o curăţare temeinică a pielii,
distribuiţi o cantitate mică de cremă pe
părţile care necesită o hrană specială, cu
un masaj ușor.

SER
DE FATA
30 ml
€ 23,99 HF-SVCOL

Serul de colostru pentru faţă, datorită
conţinutului ridicat de colostru și acid
hialuronic, reduce semnele îmbătrânirii
și conferă un efect ferm pe piele.
Promovează formarea de noi colagen
și fibre elastice. După aplicare, pielea
este mai moale și capătă un aspect
natural. Serul de colostru pentru faţă
trebuie aplicat pe faţă și gât, curăţat și
uscat cu atenţie. Se recomandă
utilizarea acestuia înainte de a aplica
crema de noapte.
Cum se utilizează:
Aplicaţi dimineaţa și seara pe faţă, gât și
decolteu. Luaţi o cantitate mică de
produs și răspândiţi-l cu mișcări care
urmează liniile feţei.

CREMĂ
DE FAȚĂ
ZI
€ 23,99 HF-SVCOL

Crema de faţă de zi cu colostru și acid
hialuronic este potrivită pentru toate
tipurile de piele. Este formulat cu
concentraţii mari de colostru și vitamina
E, care ajută la reechilibrarea nivelului
de hidratare a pielii. Crema de zi pentru
faţă hrănește pielea, conferă elasticitate
și un aspect sănătos toată ziua. Conţine
elementele constitutive ale factorului
natural de hidratare, ajută la
reechilibrarea nivelului de hidratare și la
conferirea strălucirii și uniformităţii
pielii.
Cum se utilizează:
Aplicaţi consistent dimineaţa, după o
curăţare temeinică a feţei, masând cu
gesturi circulare delicate.

LINIA ANTI-AGE
COLOSTRUL

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 21

Crema de faţă de noapte Colostrum
optimizează procesul natural de reparare a pielii
de noapte. Hrănitor intens, este un adevărat doi
la unu; poate fi folosit ca tratament de noapte
sau poate fi aplicat și o dată pe săptămână ca
mască. Stimulează producţia de colagen pe
timpul nopţii. Datorită unui nou complex de
ingrediente active, hrănește, fermifică,
elasticizează pielea și o facemai ridicată,
sculptată și strălucitoare. Reduce ridurile,
inclusiv ridurile orizontale din gât.

Cum se utilizează: Aplicaţi crema de
noapte după ser. Poate fi folosit ca mască,
săptămânal: se aplică o cantitate generoasă, se
lasă 10 minute, apoi se clătește.



ANTI
CELLULITA
100 ml
€ 18,99 HF-CACCOL

Crema anticelulitică cu calostru (EFECT
CALD) este concepută pentru a
contracara imperfecţiunile celulitei și
pentru a remodela zonele afectate de
acumulări de grăsime și de retenţie de
apă. Nu lasă reziduuri uleioase neplăcute,
dar face pielea moale și catifelată. Această
cremă, datorită conţinutului de
ingrediente active naturale specifice, este
excelentă pentru un auto-masaj extrem
de penetrant. Ingredientele active
favorizează reducerea grosimii ţesutului
adipos, inhibă formarea de noi adipocite
favorizând mobilizarea acestora,
stimulează microcirculaţia superficială a
sângelui, cu o senzaţie plăcută de căldură
și roșeaţă imediată și persistentă.
Cum se utilizează: Aplicaţi o cantitate
generoasă pe părţile afectate și masaţi
până la absorbţia completă. Toate
acestea trebuie repetate de două ori pe
zi, timp de cel puţin două luni.

LINIA ANTI-AGE
COLOSTRUL

CREMĂ
DE MÂINI
100 ml
€ 16,99 HF-CMCOL

Crema de mâini cu colostru este
eficientă în acţiunea sa reparatoare și
hidratantă, nu numai datorită
ingredientului său cheie (colostru), ci și
proteinelor de mătase, untului de karité
și uleiului de orez, care ajută la
restabilirea elasticităţii și a catifelării
originale. Produsul poate fi folosit ca o
cremă reparatoare și de protecţie.
Cum se utilizează:
Aplicaţi crema și masaţi până la
absorbţia completă. Repetaţi de mai
multe ori pe zi, după cum este necesar.

CREMA
DE
PICIOARE
100 ml
€ 16,99 HFSVCOL

Crema pentru picioare cu colostru
reduce calusurile și calităţile
încăpăţânate. De asemenea, acţionează
asupra zonelor deteriorate ale mâinilor
și coatelor. Datorită ureei, reduce
descuamarea, hidratând pielea mult
timp pentru un confort intens.
Cum se utilizează:
Aplicaţi de 1-2 ori pe zi pe zonele
afectate. Nu este potrivit pentru copiii
cu vârsta sub 3 ani

SĂPUN
DE FAȚĂ
LICHID
250 ml
€ 18,99 HF-SVLCOL

Săpunul lichid pentru faţă cu colostru
este conceput pentru pielea delicată și
foarte uscată. Reduce riscul de
inflamaţie și deshidratare a pielii.
Datorită ingredientelor sale active și a
colostrului, lasă pielea curată și
proaspătă. De asemenea, protejează
echilibrul natural al epidermei, evitând
senzaţia de piele strânsă.
Cum se utilizează:
Aplicaţi o cantitate mică pe faţă și
masaţi ușor cu mișcări circulare.
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TONIC

250 ml
€ 18,99 HF-TONCOL

DUS DE
BAIE
500 ml
€ 18,99 HF-BDCOL

SAMPON

500 ml
€ 18,99 HF-SHCOL

Tonicul de colostru este ideal pentru
curăţarea pielii, revigorarea și
revitalizarea feţei. Conţine o
combinaţie de ACIDI HIALURONICI
MULTI-NIVEL, inclusiv un acid
hialuronic cu greutate moleculară mică
care pătrunde în straturile mai adânci
ale epidermei, contribuind la creșterea
elasticităţii pielii și la minimizarea
vizibilităţii ridurilor. Textura sa
răcoritoare conferă o senzaţie de
bunăstare feţei, revitalizând-o și
obţinând o piele luminoasă, netedă și
elastică..
Cum se utilizează:
Se aplică cu un tampon de bumbac
pentru a fi bătut ușor și fără frecare.

Gelul de duș îmbogăţit cu colostru este
ideal pentru îngrijirea zilnică a corpului
și este potrivit pentru toate tipurile de
piele. Conţine colostru, ulei de
macadamia și un amestec de
ingrediente naturale atent selectate.
Toate ingredientele utilizate sunt
biodegradabile și nu dăunează
mediului.
Cum se utilizează:
Aplicaţi o cantitate mică direct pe
buretele umed, pentru a obţine o
spumă de curăţare bogată și moale.

Șamponul cu colostru parfumat delicat
curăţă și îmbogăţește părul cu
substanţe nutritive active pe bază de
colostru și vitamina E, ajutând la
întărirea părului fragil, precum și la
restabilirea catifelării și strălucirii.
Cum se utilizează:
Aplicaţi o cantitate mică, masaţi ușor și
clătiţi. Repetaţi procedura dacă este
necesar.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 23



CREMĂ DE
FAȚĂZI
50 ml
€ 23,99 HF-CVGN

CREMĂ
DE FAȚĂ
NOAPTE
50 ml
€ 23,99 HF-CVNN

CREMA
DE CORP
200 ml
€ 19,99 HF-CCN

Specific pentru piei uleioase, impure,
seboreice și acneice. Datorită virtuţilor
sale restauratoare și stimulatoare ale
uleiuluideNeem,cremaesterecomandată
și în cazul pielii devitalizate și obosite, cu
aspect plictisitor și ten plictisitor, se
luminează și luminează, redând
prospeţimea, vitalitatea și tonusul pielii.
Aplicarea sa regulată conferă o faţă mai
proaspătă și mai strălucitoare, netedă și
catifelată, o senzaţie foarte plăcută de
ușurinţă, de asemenea perceptibilă la
atingere. În plus, acest preţios ulei, în
sinergie cu aloe vera și acid hialuronic,
netezește ridurile fine și combate
semnele îmbătrânirii.
Cum se utilizează: Aplicaţi o dată pe
zi pe toată faţa, masând până la
absorbţia completă.

Datorită uleiului Neem, crema de faţă de
zi conţine principii nutriţionale
importante precum flavonoide,
polizaharide și compuși fenolici, sulfuroși
și terpenici, joacă o acţiune fundamentală
antiseptică, antiinflamatoare, astringentă,
reechilibrantă și vindecătoare. Este
indicat în special în prezenţa pielii grase și
impure, chiar și cu boli specifice ale pielii
legate direct sau indirect de astfel de
afecţiuni, cum ar fi acneea, dermatita
seboreică, eczema sau foliculita.

Cum se utilizează: Aplicaţi în fiecare
zi o dată pe zi pe toată faţa, masând
până la absorbţia completă.

Crema de corp Neem este utilă în cazul
vergeturilor, datorită uleiului Neem,
care face pielea suplă, tonifiată și
hidratată și vindecă zonele uscate și fulgi.
Efectul său se îmbunătăţește atunci când
este aplicat după un masaj de drenaj
limfatic. Cu o utilizare constantă,
această cremă este capabilă să elimine
efectul „coajă de portocală”. De
asemenea, perfect ca după-soare,
datorită prezenţei de Aloe vera care
restabilește hidratarea și previne iritarea
și roșeaţa.
Cum se utilizează:
Aplicaţi pe piele și masaţi până la
absorbţie, insistând pe coapse, fese,
abdomen și burtă, chiar și de două ori
pe zi, dacă este necesar.

SER DE
FATA
30 ml
€ 22,49 HF-SIN

Ser cu efecte uimitoare. Piele mai
strânsă, iluminată și definită într-o
singură atingere, datorită numeroaselor
extracte naturale conţinute precum
Carob, Neem, Argan, Rozmarin, Hamei,
Bătrân, Urs, Cedru, Nalbă, Althaea,
Salvie și Afin care, sinergic, combate
semnele de îmbătrânire ajutând la
reducerea ridurilor. Gluconolactona
efectuează un tratament important
pentru foto-îmbătrânire a pielii; în
formulare, atunci când este combinat cu
apă, se transformă în acid gluconic care
ajută la reînnoirea normală a celulelor și
este un puternic hidratant. Nu gras.
Cum se utilizează:
Aplicaţi în jurul ochilor și în jurul gurii de
1-2 ori pe zi. Masaţi ușor zona și lăsaţi-
o să pătrundă.

LINIA ANTI-IMPURITATE

NEEM
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ANTI
CELLULITA
200 ml
€ 22,49 HF-CAN

Crema de corp Neem Anticellulite este
utilă în caz de celulită, datorită uleiului și
cafeinei Neem, care pe de o parte fac
pielea suplă, tonifiată și hidratată, iar pe de
altă parte vindecă și aprinde zonele
descuamate. Cu o utilizare constantă,
această cremă este capabilă să elimine
efectul „coajă de portocală”. Cu prezenţa
Aloe vera, crema redă hidratarea și
previne iritarea și roșeaţa.

Cum se utilizează:
Aplicaţi pe piele și masaţi până la
absorbţie, insistând pe coapse, fese,
abdomen și burtă, chiar și de două ori pe
zi, dacă este necesar.

CREMĂ
DE MÂINI
100 ml
€ 16,49 HF-CMN

Crema de mâini cu ulei de Neem
hidratează profund pielea, redându-i
culoarea naturală, elasticitatea și tonul.
Creaţi un scut protector împotriva
agenţilor externi. Face pielea suplă și are
o acţiune de hidratare, restructurare și
protecţie. Are un efect reparator asupra
unghiilor slăbite, fragile și rupte: întărește
structura, îmbunătăţește elasticitatea.
Hidrateazăcuticuleleșifaciliteazăcreșterea
unghiilor sănătoase și puternice. Util în caz
de psoriazis, deoarece ameliorează
mâncărimea, arsurile și inflamaţiile.
Cum se utilizează:
Aplicaţi zilnic pe pieleamâinilor. În cazul
pielii foarte crăpate, se recomandă
adăugarea unui tratament pur cu ulei de
Neem la crema demâini, pentru a facilita
reconstrucţia celui mai superficial strat.

CREMA
DE
PICIOARE
100 ml
€ 16,49 HF-CPN

Adjuvant excelent în restabilirea regenerării
normale a pielii, evită formarea tăieturilor și a
fisurilor. Datorită uleiului Neem cu
proprietăţi antifungice și antibacteriene
cunoscute, ajută la vindecarea micozei și a
ciupercilor pielii care apar mai ales la
persoanele care frecventează locuri comune,
piscine și săli de sport. Conţine Aloe vera, cu
acţiune hidratantă, calmantă, vindecătoare și
de restaurare: calmează, dezroșește,
hidratează, lăsând pielea picioarelor catifelată
și moale.
Cum se utilizează:
Aplicaţi produsul pe picioarele uscate și după
spălare și masaţi până la absorbţie. În caz de
contact cu ochii, spălaţi imediat cu apă și,
dacă este necesar, consultaţi-vă medicul.

SĂPUN
DE FAȚĂ
LICHID
280 ml
€ 17,49 HF-SVN

Detergent delicat, potrivit pentru
curăţarea pielii feţei, în caz de
uscăciune și crăpături; se
caracterizează printr-o acţiune
antiseptică puternică, graţie prezenţei
uleiului de Neem, capabil să
contracareze proliferarea bacteriilor și
a ciupercilor. Are proprietăţi hidratante
și de protecţie, care contracarează
efectele nocive ale agenţilor externi.
Aloe vera, prezentă în formulă,
calmează pielea iritată și combate
roșeaţa. Folosit regulat, protejează
pielea feţei, lăsând-o moale și catifelată.
Cum se utilizează:
Aplicaţi o cantitate mică de produs pe
faţă și masaţi pentru a crea o spumă
moale; după curăţare, clătiţi bine.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 25



LINIA ANTI-IMPURITATE

NEEM

DUS DE
BAIE
500 ml
€ 18,99 HF-BDN

SPĂLARE
INTIMĂ
280 ml
€ 17,49 HF-DIN

SAMPON

500 ml
€ 18,99 HF-SHN

Demachiantul intimNeem este formulat
pentru a calma roșeaţa și iritarea zonelor
intime; formulat pentru combaterea
celor mai cunoscute infecţii, cu activitate
antifungică, contribuie la echilibrul
microbian, fără a altera flora bacteriană.
Este îmbogăţit cu Aloe vera, indicat
pentru calmarea zonelor intime și
prevenirea iritării. Igiena intimă
aprofundată devine un instrument de
prevenire necesar, iar utilizarea unui
detergent specific, în faza acută, este un
adjuvant excelent în contracararea
simptomelor. PH 4.0
Cum se utilizează:
Curăţaţi zona afectată cu o cantitate
mică de produs. Clătiţi bine pentru a
îndepărta toate urmele de spumă
reziduală.

Gelul de duș Neem este potrivit pentru
pielea uscată și vergeturile, lăsând pielea
mai moale și mai elastică. Realizează o
acţiune delicată liniștitoare și este
potrivit pentru pielea sensibilă și
delicată. Aloe vera conţinută în interior
ajută la evitarea uscării pielii și la
hidratare și prospeţime.

Cum se utilizează:
Aplicaţi pe piele, masaţi un buton de
produs și apoi clătiţi cu atenţie.

Șamponul Neem este util în cazul
părului gras cu prezenţa mătreţii. Uleiul
de Neem are puternice proprietăţi
dezinfectante, elasticizante, hidratante,
calmante și anti-seboreice. Oferă
volum, vigoare și strălucire părului. Cu
ajutorul acestui șampon, părul va fi mai
strălucitor și mai puternic.

Cum se utilizează:
Distribuiţi o cantitate mică de șampon
pe scalp; apoi distribuie spuma pe
toată lungimea părului. Clătiţi bine.
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LINIA ANTI-OxIDANT
ARGAN

CREMĂ
DE FAȚĂ
NOAPTE 50 ml
€ 23,99
HF-CVNA

Crema de faţă de noapte, moale și
imediat absorbită, tonifică pielea lăsând-o
suplă și catifelată. Contrastează vizibil
semnele îmbătrânirii. O formulă
intensivă care netezește loviturile,
reproiectează ovalul și redensifică
ţesuturile. Prezenţa acidului hialuronic
face pielea feţei foarte hidratată.
Tocoferolul (Vit. E), pe de altă parte, are
o acţiune antioxidantă care protejează
împotriva îmbătrânirii pielii. Aloe vera și
alantoina contracarează uscarea pielii
mature, stimulează microcirculaţia și sunt
ideale pentru pielea devitalizată. Este
perfect pentru cei cu pielea sensibilă și
iritată.

Cum se utilizează:
Aplicaţi seara ușor pe pielea feţei și a
gâtului perfect curăţată. De asemenea,
util ca bază de machiaj.

CREMĂ
DE FAȚĂ
ZI 50 ml
€ 23,99
HF-CVGA

Cremă cu o textură ușoară, negrasă, se
absoarbe rapid și oferă o hidratare
intensă. A fost special conceput pentru
a optimiza livrarea de Omega 3 și 6.
Tenul este uniform și pielea pare vizibil
hrănită și strălucitoare.

Cum se utilizează:
Aplicaţi dimineaţa și seara pe faţă și gât,
masaţi ușor pielea, perfect curăţată și
uscată. De asemenea, ideal ca bază de
machiaj.

SER
DE FATA
30 ml
€ 22,49
HF-SIA

Ser multi-activ cu o textură ușoară și
proaspătă. Combină renumitele
proprietăţi anti-îmbătrânire ale uleiului de
Argan cu combinaţia specifică de Omega 3
și 6. Ajută la recâștigarea luminii naturale, a
hidratării și a tonusului pielii feţei și a zonei
delicate a ochilor. Cum se utilizează:
Aplicaţi dimineaţa și seara pe faţă și masaţi
ușor pielea, până când serul este perfect
curăţat și uscat. De asemenea, ideal ca bază
de machiaj.

CREMA DE
CORP
200 ml
€ 19,99
HF-CCA

Tratament cosmetic cu acţiune de
hidratare profundă adecvat pentru
pielea sensibilă, cu descuamare și
roșeaţă sau care prezintă primele semne
ale îmbătrânirii. Acest preţios, de
neînlocuit ulei de elixir de frumuseţe
este bogat în vitamine A, E, F, precum și
acizi grași esenţiali, acid linoleic,
Omega3 și Omega 6, flavonoizi și
carotenoizi. Extractul de mușeţel oferă
o explozie de energie și prospeţime, pe
lângă proprietăţile bine-cunoscute de
calmare și luminare. Adjuvant excelent
împotriva petelor de celulită, conţine,
de asemenea, ulei de migdale dulci,
glicerină vegetală și tocoferol, care ajută
la refacerea mantalei hidro-lipidice
naturale a pielii pentru o piele
întotdeauna tânără și hidratată.

Cum se utilizează:
Aplicaţi de mai multe ori pe zi,
masând până la absorbţia completă.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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LINIA ANTI-OxIDANT
ARGAN

CREMA
DE
PICIOARE
100 ml
€ 16,49
HF-CPA

Crema pentru picioare cu ulei de Argan
redă bunăstarea picioarelor și
picioarelor grele și obosite. Datorită
prezenţei uleiului de argan, hidratează și
protejează pielea picioarelor,
îmbunătăţind aspectul estetic general,
lăsându-le perfect îngrijite în fiecare
aspect încă de la primele aplicaţii.
Îmbogăţit cu unt de karité și Aloe Vera,
este ideal pentru tocuri crăpate și
picioare uscate. De asemenea, este util
pentru copiii pe care își îndeplinește
funcţia de calmare și stimulare a dermei.
Cum se utilizează:
Aplicaţi în fiecare seară masând cu
atenţie. Pentru a spori absorbţia, purtaţi
șosete din bumbac toată noaptea. A nu
se utiliza în caz de răni deschise. Se
absoarbe rapid..

Indicat pentru toate fazele biologice ale
femeilor: adolescenţă, menstruaţie,
sarcină și menopauză. Curăţă ușor,
respectând în același timp apărarea
naturală a membranelor mucoase. În
formulă, extractele de Nalbă și
Calendula exercită o activitate
emolientă și liniștitoare, contracarând
iritaţia, uscăciunea și mâncărimea intimă.
Textura sa ușoară și parfumul plăcut lasă
imediat o senzaţie de bine toată ziua.
Garantează o igienă zilnică corectă,
respectând ph-ul fiziologic al părţilor
intime. PH 4.0
Cum se utilizează:
Aplicaţi pe părţile private externe,
curăţaţi și clătiţi.

SPĂLARE
INTIMĂ
280 ml
€ 17,49
HF-DIA

CREMĂ
MÂINI
100 ml
€ 16,49
HF-CMA

Ideal ca protecţie zilnică împotriva
agenţilor externi. Formula sa bogată și
ușor de absorbit face mâinile moi și
catifelate.
Protejează și întărește unghiile.
Cum se utilizează:
Apl icaţ i de mai multe or i pe
z i , masând până la absorbţ ia
completă.

SĂPUN
DE FAȚĂ
LICHID 280 ml
€ 17,49
HF-SVA

Este deosebit de potrivit
pentru persoanele cu pielea
uscată și iritabilă. Uleiul de
argan acţionează asupra
pielii mâinilor fără să le
sărăcească apărarea naturală
și fără a modifica echilibrul
hidrolipidic al pielii. Oferă
protecţie pielii pentru a se
apăra împotriva pierderii
tonusului și a apariţiei
îmbătrânirii. Datorită Aloe
vera, prezentă în formulă,
combate în mod eficient
roșeaţa și crăpăturile
cauzate de soare, vânt,
poluare și utilizarea de
detergenţi prea agresivi,
redând moliciunea și strălucirea pielii.
Cum se utilizează:
Aplică în toate cazurile în care trebuie
să-ţi cureţi mâinile.
Evita contactul cu ochii.
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Delicat parfumată, această cremă de
corp cu o textură de topire care se
absoarbe rapid este ideală după o baie
sau un duș. Colagenul, principalul
constituent al pielii noastre, pătrunde
adânc în straturile pielii echilibrând
prezenţa apei și protejând pielea de
agenţii externi.
Cum se utilizează:Aplicaţi pe pielea
curată și uscată, masând până la
absorbţia completă.

Această formulă cu absorbţie rapidă
este îmbogăţită cu un concentrat de 10
vitamine care conferă vitalitate și
energie pielii.
Prezenţa extractelor de suc de
portocale, morcovi și lămâie creează
un efect sinergic pentru un aspect mai
sănătos și mai luminos.

Cum se utilizează: Aplicaţi pe pielea
curată și uscată, masând până la
absorbţia completă.

ANTI
CELLULITA
200 ml
€ 22,49
HF-CAA

Crema de corp anticelulitică este
reţeta perfectă pentru o piele
sănătoasă și strălucitoare. Datorită
acţiunii cofeinei și a uleiului de
Argan, acesta hrănește, fermifică,
netezeste și este ne-gras. Uleiul de
argan conferă pielii elasticitate și
catifelare. Ajută la prevenirea
apariţiei vergeturilor, favorizează
tonusul și relaxează mușchii
tensionaţi.

Cum se utilizează:
Aplicaţi pe piele și masaţi până la
absorbţie, insistând pe coapse, fese,
abdomen și burtă, chiar și de două
ori pe zi, dacă este necesar.

DUS DE
BAIE
500 ml
€ 18,99
HF-BDA

Moale și delicat pe piele, transformă
timpul de baie într-o pauză de wellness
confortabilă. Conţine ulei pur de Argan,
un aliat preţios pentru o acţiune
protectoare, hidratantă și emolientă.

În armonie cu natura, gelul de duș
Argan nu conţine SLES, parabeni,
siliconi, uleiuri minerale și coloranţi.

Cum se utilizează:
Se toarnă o cantitate mică de produs
pe burete, se freacă fiecare parte a
corpului și se clătește.

SAMPON
500 ml
€ 18,99
HF-SHA

Ideal pentru curăţarea și îngrijirea chiar
și a celor mai deterioraţi și fragili păr,
șamponul cu ulei de Argan conferă
părului moliciune, mătase și strălucire
imediată.
Cum se utilizează:
Se toarnă o cantitate mică de produs
pe părul umed. Masează și clătește cu
apă caldă..

SPECIAL LINE

CREMADE CORP
MULTIVITAMINE
RCM-CCMULTIV300ML

CREMA DE CORP
COLLAGEN
RCM-CCCOLL300ML

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 29
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CREMĂ DE FAŢĂ
ULEI DEMASLINE
HF-CVSLOLIOL_50ML

CREMĂ DE FAŢĂ
MUŞEŢEL
HF-CVSLCAMO_50ML

CREMĂ DE FAŢĂ
CALENDULA
HF-CVSLCAL_50ML

CREMĂDE FAŢĂ
CU LAPTE DEMĂGĂRĂ
HF-CVSLAS_50ML

CREMĂ DE FAŢĂ
BOTULIFE3
efect de barieră
RCM-CVBARR50ml

CREMĂ DE FAŢĂ
ROSEHIP

HF-CVSLROSCAN_50ML

Mod de utilizare:

Aplicaţi crema de faţă în fiecare
dimineaţă după curăţare. Răspândiţi-l
cu mișcări circulare ușoare din interior
spre exterior și de jos în sus, până la
absorbţia completă. Aplicaţi pe pielea
nevătămată, evitând zona ochilor.

50 ml
€ 24,99

€ 11,99

CREMĂ DE FAŢĂ
MULTIVITAMINA

HF-CVSLVITAM_50ML

Mod de utilizare: Aduceţi
ușor capul înapoi și aplicaţi
crema, masând ușor de la
claviculă până la partea
superioară a gâtului de fiecare
parte, până la absorbţia
completă.

CREMĂ DE FAŢĂ
DECOLLÈTÈ
(Gât și sub bărbie)

HF-CVSLCOLL_50ML

CREMĂDE FAŢĂ
CU UNTDE SHEA
HF-CVSLBK_50ML

CREMĂ DE FAŢĂ
CUCOENZIMUL

Q10
HF-CVSLQ10_50ML

CREMĂ DE FAŢĂ
CUCOLAGEN

MARIN
RCM-CVCOLLMAR50ml

SPECIAL LINE
CREMĂ DE FAȚĂ
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Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC
ULEI DEMASLINE
HF-GMSLOLIOL_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC
MUŞEŢEL
HF-GMSLCAMO_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC CU
LAPTE DEMĂGĂRĂ
HF-GMSLAS_50ML

Gold Mask Peel-Off
CALENDULA
HF-GMSLCAL_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DEMELC

ROSEHIP
HF-GMSLROSCAN_50ML

Silver Mask
Peel-Off

HF-SM_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DEMELC

MULTIVITAMINA
HF-GMSLVITAM_50ML

Mod de utilizare:

Curăţaţi bine și uscaţi faţa sau decolteul. Aplicaţi masca cu
generozitate cu ajutorul degetelor pe zonele cu probleme,
evitând: conturul ochilor, părţile cu păr și părţile cu deteriorări
grave sau cicatrici recente.

Lăsaţi masca să acţioneze 30 deminute, pentru a-i permite să
se usuce și să devină elastică. În această perioadă de timp,
ingredientele active pătrund în piele, realizându-și acţiunea.
Îndepărtaţi masca cu omișcare ușoară amâinii, dacă există
reziduuri, îndepărtaţi-le cu apă caldă. Se recomandă utilizarea
măștii de 3 ori pe săptămână.

MASTI PENTRU FAŢĂ SPECIAL LINE
GOLD MASK Peel-Off

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC
UNTDE SHEA
HF-GMSLBK_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC
COENZIMAQ10
HF-GMSLQ10_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC
Gât și sub bărbie
(DÉCOLLETÉ)
HF-GMSLCOLL_50ML

Green Mask
Peel-Off
HF-GRM_50ML

50 ml
€ 25,99

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 31



SER DE FATA Intens
ACIDHIALURONIC

CALENDULA
HF-LSCS-CAL

SER DE FATA Intens
ACIDHIALURONIC

COENZIMAQ10
HF-LSCS-Q10

SER DE FATA Intens
ACIDHIALURONIC

ROSA CANINA
HF-LSCS-7

Mod de utilizare:

Aplicaţi serul de faţă în fiecare dimineaţă după curăţare, înainte
de hidratant. Răspândiţi-l cu mișcări circulare ușoare din
interior spre exterior și de jos în sus, până la absorbţia
completă.Aplicaţi pe pielea nevătămată, evitând zona ochilor.

SER DE FATA SPECIAL LINE
INTENS

SER DE FATA Intens
ACIDHIALURONIC
ULEI DE MASLINE
HF-LSCS-OOL

SER DE FATA Intens
ACIDHIALURONIC
LAPTE DEMĂGĂRĂ
HF-LSCS-AS

SER DE FATA Intens
ACID HIALURONIC
GATUL ȘI SUB CHIN
(DÉCOLLETÉ)
HF-LSCS-DECOLT

SER DE FATA Intens
ACID HIALURONIC
MUŞEŢEL
HF-LSCS-8

SER DE FATA Intens
ACID HIALURONIC

UNTDE SHEA
HF-LSCS-K

SER DE FATA
Intens

ACIDHIALURONIC
MULTIVITAMINA

HF-LSCS-MV

30 ml € 24,99

Aduceţi ușor capul înapoi și aplicaţi serul,
masând ușor de la claviculă până la partea
superioară a gâtului de fiecare parte, până la
absorbţia completă.
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Ser cu o textură ușoară și
mătăsoasă care, datorită prezenţei
acidului hialuronic, oferă un
tratament intens hidratant,
revitalizant și anti-îmbătrânire
pentru pielea feţei și a gâtului.
Formularea serică permite o
hidratare mai profundă și poate fi
utilizată atât singură, cât și înainte
de a aplica crema de faţă.
Acidul hialuronic promovează
hidratarea epidermică și producţia
fiziologică de colagen, ajutând la
refacerea barierei cutanate.

CREMĂDE FAŢĂ
ACID HIALURONIC
Limited Edition. Ingredients: Aqua,
Ethylhexyl Palmitate, Prunus, Amygdalus
Dulcis Oil, Polygryceryl-3, Cetyl
Ether Olivate/Succinate, Glygerin,
Sodium Hyaluronate, Daucus Carota
Sativa Root Juice, Citrus Aurantium
Dulcis Juice, Citrus Limon Juice,
Propylene Glycol, Stearic Acid,
Phenoxyethanol, Carbomer, Glyceril,
Stearate, Isododecane, Hydrogenated

Tetradecenyl/Methylpentadecene,
Dimethicone, Ethylhexylglycerin,
Sodium Hyroxide, Parfum, Citric Acid,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

50 ml
€ 18,99
HF-CAJLE

SER DE FATA
ACID
HIALURONIC
ANTI-AGE

50 ml
€ 21,49
HF-SVAIAA50

Este ideal pentru a da un aspect mai
tânăr și mai compact pielii celei mai
uscate și mai mature.
În plus, extractul de alge roșii are
proprietăţi de formare a filmului,
hidratare, emolienţă și înmuiere.
Mod de utilizare: Aplicaţi
produsul, de două ori pe zi,
dimineaţa și seara, pe pielea feţei
perfect curăţată și uscată și lăsaţi-o
să se absoarbă complet.
Avertismente: produs cosmetic
numai pentru uz extern, nu lăsaţi la
îndemâna copiilor.

Mod de utilizare: Aplicaţi pe faţă
dimineaţa și seara după curăţare.
Avertismente: produs cosmetic numai
pentru uz extern, nu lăsaţi la îndemâna
copiilor.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 33



100 ml
€ 9,99

HF-GELMANI100

100 ml
VERSIUNEA
DE STICLĂ

100 ml
VERSIUNEA
TUBULUI

HIGIENI-GEL
GEL DE CURĂŢARE
PROTECTOR
MÂINI

ALOE VERA
E SLIMEDE MELC

500 ml
€ 24,99
HF-GELMANI500

Absorbție rapidă - Utilizare fără apă
- Acțiune bacteriostatică hidratantă
și de protecție.

HIGIENI-GEL

Gel de dezinfectare special conceput
pentru a proteja și igiena bine mâinile.
Este un produs care trebuie utilizat fără
clătire atunci când sunteţi departe de
casă și nu aveţi apă și săpun (transport
public, călătorii, locuri aglomerate,
manipulare a banilor). Activ cu acţiune
bacteriostatică și polimeri cu acţiune
protectoare, formatoare de film și
hidratantă. Acţionează rapid, nu este
gras și lasă mâinile moi și parfumate.
Mod de utilizare: Aplicaţi o cantitate
mică de produs pe mâinile uscate și
frecaţi până la absorbţia completă.

Avertizări: Uz extern. A nu se
utilizează pe ochi, în caz de contact cu
ochii, clătiţi bine cu apă.Nu ingghiti. A nu
se lăsa la îndemâna copiilor.
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280 ml
€ 14,99
Cod.
HF-SAPigien

Detergent delicat pentru mâini
cu antibacterian. (PeptiPhen)

Special conceput pentru a vă curăţa bine
mâinile. Este un produs care trebuie
utilizat atunci când doriţi să curăţaţi și să
asiguraţi o igienă adecvată a mâinilor
într-un mod blând și sigur.

(PeptiPhen) este un amestec de
Lactoferrcina + Clorfenesină care, în
asociere cu detergenţi și polimeri delici
cu acţiune protectoare, formatoare de
film, permite o curăţare eficientă și lasă
mâinilemoi curate, parfumate, garantând
o igienă corectă.

Cum se utilizează: Udaţi-vă bine
mâinile cu apă, aplicaţi o cantitate
suficientă de detergent ușor pentru a
acoperi întreaga suprafaţă a mâinilor și
frecaţi-vă bine mâinile palmă cu palmă
timp de cel puţin 60 de secunde.

DETERGENT DE IGIENIZARE
MÂINI SĂPUN LICHID CU ANTIBACTERIAL

100 ml
€ 12,49
HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY este un spray de
curăţare pe bază de alcool fără clătire,
creat special pentru echipamente de
protecţie și îmbrăcăminte. Util pentru
igienizarea obiectelor mici de uz comun
sau de partajare: mânere, panouri cu
butoane, mâner pentru cărucior de
cumpărături, chei, telefoane și telefoane
mobile, instrumente de gimnastică,
pixuri sau scaunul transportului public.

Multifuncțional.
Baza alcoolică.
Fără clătire. Cum se utilizează: Ţineţi în poziţie

verticală și distribuiţi la o distanţă de
aproximativ 30 cm de la suprafaţa de
tratat.
Avertizări: Lichid și vapori foarte
inflamabili. Poate provoca o reacţie
alergică a pielii. Nociv pentru viaţa
acvatică cu efecte de lungă durată.
Conţine surfactanţi neionici <1%,
parfum, alergie.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 35
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Proaspăt și super absorbabil,
produsul exercită un efect de
iluminare instantaneu și în câteva
momente netezește conturul
ochilor, relaxează ridurile mici,
minimizează pungile și cearcănele.

Datorită unui complex special
bazat pe fitoextracte de drenaj,
care stimulează microcirculaţia
capilară, atenuând și prevenind
imperfecţiunile tipice ale zonei
perioculare.

EFFECT ANTI-AGE
INTENS

SER
GARNITURĂ
OCHI
20 ml

€ 16,99
HF-SCO

SER
GARNITURĂ
BUZE
20 ml
€ 16,99
HF-SCL

Ser preţios pentru conturul
buzelor, cu o acţiune intensă,
plăcutășianti-îmbătrânire.Tratament
ideal care conferă tinereţii zonei
conturului buzelor.
Datorită amestecului său de
ingrediente active naturale,
hrănește pielea, plin și previne
ridurile. Potrivit pentru toate
tipurile de piele. Hidratează și
hrănește pielea, stimulând
procesul natural de reînnoire a
pielii.
Reparează, regenerează și previne
îmbătrânirea conturului buzelor.
Formula exclusivă a acestuia ridică
ridurile, redând volumul și tonul.

CUM SĂ UTILIZAŢI: Aplicaţi serul
în fiecare zi, dimineaţa și seara, pe
zona perfect curată din jurul
buzelor. Atingeţi ușor pentru a
promova absorbţia. Utilizaţi singur
sau înainte de crema de buze.
Odată ce produsul a fost aplicat,
ventilaţicuunventilatorsauunuscător
de păr cu aer rece. Fluxul de aer
acţionează asupra produsului prin
accelerarea, îmbunătăţirea și
îmbunătăţirea efectelor acestuia.
Menţineţi fluxul de aer timp de cel
puţin 2-3 minute și continuaţi până
la absorbţia completă.

CUM SĂ UTILIZAŢI: Dimineaţa și
seara, răspândite pe zona ochilor
atingând ușor cu vârfurile degetelor.
Produs cosmetic pentru uz extern.
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75 ml
€ 14,99
HF-TATTOO1

Crema Tattoo este crema de
tatuaje folosită și de profesioniști.
Datorită acţiunii combinate a
Untului de Shea, Aloe Vera, Snail
Slime și Panthenol, calmează
daunele cauzate de razele UV și
agenţii externi, hrănește și lasă
pielea moale și păstrează vie
culoarea originală a Tatuajului tău.

Cream Cream a fost conceput
pentru a fi folosit înainte, în timpul și
după tatuaj.

Ameliorează mâncărimea și
promovează procesul de vindecare a
pielii.

Reduce roșeaţa și previne formarea
de cruste.

CREMĂ DE MÂINI

50 ml
€ 12,49
HF-CMAABL

Cremă bogată și moale, cu un
parfum cald și învelitor, conferă o
ușurare imediată chiar și celor mai
uscate și mai deshidratate mâini,
făcându-le imediat moi și
mătăsoase și păstrându-și
frumuseţea protejându-le.
Formula protectoare, hidratantă,
hrănitoare și emolientă conţine ulei
de argan, aloe vera și melc melc,
excelent pentru tratamentul pielii
uscate și deshidratate.

CUM SĂ UTILIZAŢI: Masaţi un
buton de cremă pe mâini de câte
ori simţiţi nevoia ...
Le veţi păstra întotdeauna moi și
catifelate!

ULEIUL DE ARGAN, ALOE VERA
ȘI SLIME DE MELC

CU PANTHENOL, ALOE VERA,
BUTTER DE SHEA, SLIME DE MEL.

CREMĂ

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 37



Fougère înflorită originală
Intoxicatie pulverulenta cu flori lemnoase

Floros înflorit spectaculos
În special moscat floral
Lemn tânăr chypre
Tonic fructat înflorit
Pictogramă chypre înflorită lemnoasă
Chihlimbar, lemnos, fructat, inovator
Floral citric marin
Lemnos aromat academic
Condimente proaspete vesele
Lemnos înflorit înflorit

Crema
De Corp
200 ml

„Mărcile și denumirile produselor indicate în acest tabel aparțin proprietarilor lor legitimi: referința la marcă și numele altora este utilizată în scopul unic de a evidenția diferențele cu
parfumurile comercializate și respectă principiile echității profesionale în conformitate cu de arta. 21 c.p.i. O astfel de publicitate respectă cerințele articolului 1bis nr. 1 lit. (d), e), g) și h)
din Directiva 84/450 / CE și ale articolului 4 din Decretul legislativ. 145/2007 privind publicitatea comparativă ".

|(inspirat de: *Acqua di Gio’ Armani)

|(inspirat de: *Hypnotic Poison - Dior)

|(inspirat de: *J’adore - Dior)

|(inspirat de: *For Her - Narciso Rodriguez)

|(inspirat de: *One million - Paco Rabanne)

|(inspirat de: *Chloé)

|(inspirat de: *La vie est belle - Lancôme)

|(inspirat de: *Creed Adventus)

|(inspirat de: *Acqua di Sale - Profumum Roma)

|(inspirat de: *Abercrombie & Fitch)

|(inspirat de: *Terre d’Hermes - Hermes )

|(inspirat de: *Narciso Rouge - N. Rodriguez)

CLASIFICARE DUS DE BAIE PENTRU FAMILII OLFACTORICE OM / FEMEIE / UNISEX

Cu Aloe Vera
Acid hialuronic
Vitamina E

8 0 m l

€ ....

2 5 0 m l

€ ....
2 0 0 m l

€ 14,99

Emolienți și purificatori,
datorită ingredientelor active
ale Aloe vera, acidului
hialuronic și vitaminei E.
Alegeți parfumurile
Femeie, bărbat unisex,
de parfumuri sublime Halbea.

HF-CCF-9

HF-CCF-13

HF-CCF-14

HF-CCF-24

HF-CCF-27

HF-CCF-32

HF-CCF-37

HF-CCF-38

HF-CCF-39

HF-CCF-39

HF-CCF-78

HF-CCF-142

I N C U R A N D !
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muşeţel
HF-IGRMCCA
Extractul de mușețel, prezent
în formulă, este cunoscut
pentru proprietățile sale de
calmare și luminare.

Gel de gheață multifuncțional
Sorgenta, conține 15% Aloe Vera, cu
proprietăți liniștitoare și răcoritoare.
Este un gel ușor de împrăștiat, care
se absoarbe rapid. Bazat pe Aloe și
mentol, este ideal pentru
rehidratarea pielii înroșite de soare
sau ca răcoritoare după duș în toate
anotimpurile.

în pregătirea pentru prepararea unei
creme de corp. Mucopolizaharidele,
vitaminele și mineralele conținute în
aloe vera, oferă proprietăți calmante
și reparatoare în caz de arsuri solare și
arsuri solare. Mentolul oferă o
senzație plăcută de prospețime și
acționează ca un analgezic și
decongestionant.

CUM SE UTILIZEAZĂ:
aplicați după duș pe pielea curată și
uscată. Utilizați în cantități mici și evitați
zonele sensibile
(părți private, axile, zona ochilor)

calendula
HF-IGRMCCAL
Extractul de mușețel, prezent în
formulă, este cunoscut pentru
proprietățile sale de vindecare
și antiinflamatoare.

arnica
HF-IGRMCAR
Arnica, prezentă în
formulă, este cunoscută
pentru proprietățile
sale antiinflamatoare.

aloe vera
HF-IGRMCALV
Aloe Vera, prezentă în
formulă, este cunoscută
pentru proprietățile sale
analgezice și
decongestionante.

200 ml
€ 18,99

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 39
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100ml
€ 14,99
HF-LUCERA100

CERĂ DE APĂ PENTRU PĂR
WATER HAIR
EXTRAPUTERNIC.

PARFUMULSENSUAL
Modeleazăcearadeapăcuefect extraputernic,
unică și exclusivăpentruparfumul săuminunat și

învăluitor.
Cumse folosește. Aplicați cearadupăceo încălziți

cumâinile. Lumina imediata si efect natural.
Poatefiaplicat pepărul uscat,

umedsauumed.
Seclăteșteușor.

CREMA DE CORP
MULTIFUNCȚIONAL FLUID

Datorită proprietăților sale emoliente,
hrănitoare, antioxidante și hidratante,

MultifunctionFluidCreamesteunprodus
cosmetic excelent pentru îngrijirea

întregului corp.
Datorită proprietăților sale defilmare și

filtrare, poateajuta la protejareapielii chiar
și deapariția primelor riduri.

Aplicați cuunmasaj circular ușor.
Principii active:

VitaminaEAcidhialuronic. Colagen

250ml
€ 24,99
HFP-CRMLTFNZUOM

CERĂ DE APĂ PENTRU PĂR

LINIA
BĂRBATILOR



N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

CREMA BARBA

Delicata cremăde raspentrubarbăpepiele,
are o formulare careo facedeosebit de
bogată și cremoasăPermite unbărbierit
confortabil și precis, ajutând la înmuierea
părului barbei șimustaței. Efectul calmant
ajută la contracararea iritației și a roșii. Nua

fost testat peanimale. Vegetarian. Fără
paraben.Moddeutilizare: Umeziți fața și

periați-o cuapăcaldă. Aplicați puțină cremă
de raspentrubarbăpeperie și distribuiți-o cu
mișcări circularepe fațăpânăseobțineo
spumăușoară. Sau lucrați cremade rascu
pensula în palmamâinii, apoi aplicați direct
pebarbă. Ingredienteactive: ulei de semințe

de jojoba, Ginko, Bilboa.
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100ml
€ 9,99
HFP-CREBARB100

100ml
€ 11,99
HFP-BALSDBARB100

BALSAM AFTER-SHAVE
ANTI AGE

Balsamul dupăbărbierit, cu formula sa
naturală îmbogățită cuVitaminaE, AloeVera,
Pantenol și Alantoină, facepieleamoale și
mătăsoasă, ajută la calmarea iritațiilormici
datoratebărbieritului, făcândpieleanetedă,

hidratată șimoale cuo senzație
deprospețimedelicată. Nua fost testat pe
animale. Vegetarian. Fărăparaben.Modde
utilizare: aplicati pe fatauscata imediat

dupa ras, exercitandunmasaj usor, pana la
absorbtia completa. Ingredienteactive:
VitaminaE, AloeVera, Pantenol, Alantoină.

CREMA DE BĂRBIT BARBA

BALSAM AFTER-SHAVE



ANTI-AGE
REGENERATOR

NUTRITIV
ELASTICIZARE
HF-SIEROCOLL100ML

HIDRATANT
LINIŞTITOR

ELASTICIZARE
HF-SIEROCAMO100ML

EMOLIENTUL DE
RESTRUCTURARE

HF-SIEROSEMLIN100ML

HIDRATANT
NUTRITIV

HF-SIEROCOCC100ML

RESTRUCTURAREA
ELASTICIZARE
RESTAURANT
NUTRITIV

HF-SIEROCHR100ML

ANTI-INFLAMATOR
VINDECARE
ANTIOXIDANT
HF-SIEROPROP100ML

ANTIOXIDANT
HIDRATANT
HIDRATIV

HF-SIEROBRKAR100ML

ANTIOXIDANT
ELASTICIZARE

ANTI-INFLAMATOR
HF-SIEROKIGAFR100ML
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CUMSE
UTILIZEAZĂ: Se
aplică și semasează
prelungit până se
absoarbe complet.
Masajul trebuie făcut
în sens centripet.

ANTIOXIDANT
ANTI-AGE

HF-SIEROVA100ML

ELASTICANT
HIDRATANT

ANTIINFLAMATOR
LINUITOR

HF-SIEROPAN100ML

REEQUILIBRAREA
PURIFICĂRII
ANTI-AGE
HF-SIEROVH100ML

REVITALIZAREA
PREVENIREA
RIDURILOR
HIDRATANTĂ
HF-SIEROVC100ML

HIDRATANT
HIDRATIV
CALMANT

HF-SIEROCAN100ML

ANTI-INFLAMATORI
ÎNTĂRÂND
PURIFICAREA

HF-SIEROVB00ML

ANTIOXIDANT
ANTI-AGE

HF-SIEROVE100ML

100 ml
€ 22,99

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 43
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€ 9,99
Portocala dulce

HFP-OEP10ML-ARDO

€ 16,49
Bergamotă
HFP-OEP10ML-BER

€ 11,49
Lemongrass
HFP-OEP10ML-CITR

100% PUR

10 ml
Uleiurile esențiale, adică setul de
substanțe aromatice responsabile de
parfumul plantelor, au fost cunoscute și
utilizate din cele mai vechi timpuri.

De-a lungul secolelor, ei au experimentat
o alternanță de glorie și uitare, dar
începând cu anii 90, uleiurile esențiale
au revenit la obiectul investigației și, în
special, a existat o utilizare tot mai largă
a ceea ce se numește Aromaterapie.
Acest termen se referă la utilizarea
uleiurilor esențiale pentru a îmbunătăți
calitatea și sentimentul de sănătate și
bunăstare la nivel fizic, emoțional și
mental.
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€ 17,49
Mandarină
HFP-OEP10ML-MAN

€ 13,99
Melissa

HFP-OEP10ML-MEL

€ 17,99
Verbena
HFP-OEP10ML-VER

€ 12,99
Portocala amara

HFP-OEP10ML-ARAM

€ 11,49
Eucalipt
HFP-OEP10ML-EUC

€ 11,99
Cuisoare

HFP-OEP10ML-CHGAR

€ 11,49
Lămâie

HFP-OEP10ML-LIM

€ 20,99
Lavandă
HFP-OEP10ML-LAV

€ 11,49
Mentă

HFP-OEP10ML-MENPIP

€ 11,49
Tea Tree

HFP-OEP10ML-TEATREE

€ 21,49
Cimbru alb
HFP-OEP10ML-TIBI

€ 20,99
Pin Mugo

HFP-OEP10ML-PINMUG

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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€ 9,99
Brad alb

HFP-OEP10ML-ABTBNC

€ 19,99
Dafin

HFP-OEP10ML-ALLR

€ 12,99
Anason

HFP-OEP10ML-ANC

€ 19,99
Busuioc

HFP-OEP10ML-BSLC

€ 17,99
Cajeput

HFP-OEP10ML-CJPT

€ 10,99
Camfor

HFP-OEP10ML-CANF

€ 19,99
Scorţişoară
HFP-OEP10ML-CNNL

€ 17,99
Tarhon

HFP-OEP10ML-ESTRGN

€ 16,99
Garoafa

HFP-OEP10ML-GRFN

€ 19,99
Muscată
HFP-OEP10ML-GRN

€ 17,99
Lemn de cedru

HFP-OEP10ML-LEGNCED

€ 19,99
Maghiran

HFP-OEP10ML-MGGRN

100% PUR

10 ml
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€ 14,99
Mentha

HFP-OEP10ML-MAHO

€ 19,99
Nucşoară

HFP-OEP10ML-NOCMOSC

€ 16,99
Origan

HFP-OEP10ML-ORGN

€ 16,99
Patchouly
HFP-OEP10ML-PTCL

€ 19,99
Petit Grain
HFP-OEP10ML-PTTGR

€ 18,99
Pin silvestru
HFP-OEP10ML-PINSILV

€ 19,99
Grapefruit
HFP-OEP10ML-POMP

€ 17,99
Rozmarin
HFP-OEP10ML-RSMR

€ 24,99
Clary Sage

HFP-OEP10ML-SALVSCLAR

€ 24,99
Ylang
Ylang

HFP-OEP10ML-YLGYLG

€ 19,99
Ghimbir

HFP-OEP10ML-ZENZ

€ 11,49
Chiparos
HFP-OEP10ML-CIP

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



HF-SHBD5A HF-COLBLACK

50 ml

400 ml

5
ACTIV

Dus de baie
Black Detox
Cu Aloe , Nalbă , Mușețel ,
Ienupăr negru , Ceai verde .

€ 19,99
Il Bagno Doccia Nero Detox è frutto
dell’unione di preziosi ingredienti
naturali, tra cui il carbone vegetale, il
Green Tea e il Ginepro che, uniti
all’azione tonificante della Malva,
preservano l’idratazione della pelle,
facendola risplendere a luce naturale.
Ideale per iniziare al meglio una
giornata, o chiuderne una
impegnativa, il Bagno Doccia Nero
Detox va a pulire nel substrato della
cute, lavorando su impurità e agendo
in maniera detossinante. Grazie ad un
utilizzo assiduo del prodotto, la vostra
pelle sarà più lucente e rimpolpata,
favorita inoltre dall’azione tonificante
che ne ringiovanisce le cellule.

HF-BDBD5A

Sampon
Black Detox
Con Aloe, Ginco Biloba,
Camomilla, Luppolo, Ortica.

€ 19,99

Cremă de
față
Black Detox
Con Carbone Vegetale

€ 24,99

CU
CĂRBUNE
VEGETAL

Lo Shampoo Nero Detox a una
delicata formulazione a PH neutro,
ideale per prendersi cura
quotidianamente di ogni tipo di
capello. Grazie al Ginkgo Biloba
ridona vigore e tonicità riducendo la
presenza di nodi e rendendo i capelli
facili da pettinare. La texture leggera
rispetta la fibra capillare e deterge con
dolcezza. Con l’aggiunta di Luppolo
e Pantenolo apporta nutrimento ai
capelli e rinfrescano il cuoio capelluto.
L’alta concentrazione di principi attivi
vegetali garantisce risultati visibili e
duraturi. I capelli sono più forti e la
cute ritrova il suo naturale equilibrio.

Crema Viso dalla texture leggera,
si assorbe rapidamente e offre
un’idratazione intensa. L’incarnato
è uniforme e la pelle appare
visibilmente nutrita e radiosa.

Cum se utilizează:Applicare
la crema viso mattina e sera dopo
la detersione con movimenti
circolari fino a completo
assorbimento. per una pelle,
perfettamente detersa e asciutta.
Ideale anche come base trucco.

CĂRBUNE
ALOE BARBADENSIS
MOV
MUŞEŢEL
JUNIPER NEGRU
ACID HIALURONIC
ARBORE DE CEAI

acțiune detoxifiantă
acțiune liniștitoare
acțiune liniștitoare
calmant
antiseptic natural
restauratoare
antiseptic naturalCU

CĂRBUNE
VEGETAL

DETOX
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HF-COLBLACK HF-COLBLACK HF-COLBLACK

200 ml

250 ml

Crema
fluid din corp
Black Detox
Cu Cărbune Vegetal
€ 15,99

Detergent
față
Black Detox
Cu Cărbune Vegetal
€ 14,99

Apă
micelar
Black Detox
Cu Cărbune Vegetal
€ 16,99

CON
ALOE
VERA

Bogat în ingrediente active naturale, conferă
luminozitate și elasticitate pielii, garantând
un aspect mereu proaspăt și tânăr. Nu
conține coloranți, conservanți și petrolat.
Liniștitor, regenerant și restaurator. hrănește
și hidratează în profunzime, recreând
condițiile optime de tonus și hidratare.
CĂRBUNE VEGETAL, ALOE BARBADENSIS,
MALVA, CHAMOMILE.
CUM SE UTILIZEAZĂ: Aplicați cremade
față dimineața și seara după curățare cumișcări
circulare până la absorbția completă.pentru o
piele perfect curatata si uscata.De asemenea,
ideal ca bază demachiaj.

Curățare proaspătă și delicată, rapidă și
plăcută, pentru a fi utilizată datorită Aloe
Vera prezentă în formulă. Acest produs
este ideal în prezența scalpilor înroșiți și
crăpați, cauzate de soare, vânt, poluare și
utilizarea detergenților prea agresivi.
Redă catifelarea și strălucirea pielii.
CĂRBUNE VEGETAL, ALOE BARBADENSIS,
VITAMINA E.
CUM SE UTILIZEAZĂ:
Aplicați dimineața și seara pe față,gât și
decolteu. Luați o cantitatemică de produs și
răspândiți-l cumișcări care urmează liniile
feței.

Apa micelară de detoxifiere este produsul
ideal pentru îngrĳirea pielii atunci când aveți
puțin timp și răbdare pentru o curățare mai
aprofundată și aprofundată. Un gest rapid și
zilnic este, prin urmare, suficient pentru o
curățare temeinică a feței și a decolteului,
permițând pielii să mențină nivelul corect de
hidratare. CĂRBUNE VEGETAL, ALOE
BARBADENSIS,MORCOS.

Cum se utilizează: Pentru curățarea
zilnică a pielii. De asemenea, ideal pentru
utilizare ca demachiant. Umeziți o minge
de bumbac și ștergeți-o pe față, ochi, gât și
decolteu.

GREEN TREE
XILITOLO
MENTA
LUPPOLO
ORTICA
GINKO BILBOA

antisettico naturale
protegge dalla placca
rinfrescante naturale
rinfrescante
antiinfiammatorio naturale
rinforzante naturale
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HF-BLACKMASK

100 ml
100 ml

CU
CĂRBUNE
VEGETAL

DETOX

Pasta de dinți
Black Detox
Efect de albire neagră
Cu aloe organică și extracte
organice de lămâie și nalbă.
€ 12,99

Black
Mask
Black Detox
Peel-Off cu cărbune Vegetal
€ 22,49

HF-COLBLACK

Apă de gură
Black Detox
Cu cărbune Vegetal
€ 18,99
Apa de gură, cu cărbune activ vegetal și 25%
aloe vera activă, este formulată cu o
combinație de ingrediente naturale active.
Indicat în special în prezența petelor
superficiale pe dinți, cauzate de cafea, ceai,
fum și pentru gingiile sensibile. Ajută la
evitarea proliferării bacteriene și la
reechilibrarea florei microbiene a gurii prin
reîmprospătarea cavității bucale.
Gust: mentă puternică.

Cum se utilizează: după curățarea
dinților, se toarnă 20 ml într-un capac de
măsurare și se clătește gura timp de
aproximativ 30 de secunde de două ori pe zi.
Nu inghiti.

Apa de gură, cu cărbune activ vegetal și
25% aloe vera activă, este formulată cu o
combinație de ingrediente naturale active.
Indicat în special în prezența petelor
superficiale pe dinți, cauzate de cafea, ceai,
fum și pentru gingiile sensibile. Ajută la
evitarea proliferării bacteriene și la
reechilibrarea florei microbiene a gurii prin
reîmprospătarea cavității bucale.
Gust: mentă puternică.

FAZA 1: Spălați-vă și uscați-vă bine
fața, aplicați masca evitând zona din jurul
ochilor, zonele cu leziuni grave sau
cicatrici recente.

FAZA 2: Așteptați 30 de minute. Masca
se va usca devenind dezlipită, adică
elastică.

FAZA 3: Îndepărtați masca cu o mișcare
ușoară a mâinii. Pentru cele mai bune
rezultate, vă recomandăm să folosiți masca
de cel puțin 3 ori pe săptămână.

30 gr € 27,99
HF-WSC

Nu zgârie dintele și nu deteriorează
smalțul.Nu conține fluor.
Cum se utilizează: periați dinții
și gingiile cu mișcări verticale pe
peretele frontal și cu o mișcare de
rotație în interior, timp de cel puțin
două minute după fiecare masă sau
gustare.

Pasta de dinți în pulbere cu cărbune și
lemn dulce, potrivită pentru gingiile
delicate. Fără componente spumante.
Respectă smalțul și ajută la menținerea
albului natural al dinților, pentru o
igienă orală adecvată. Proprietăți
calmante și protectoare și o aromă
delicată și plăcută.

WHITE SMILE CARBO în pulbere
EFECT DE ALBITURARE PENTRU DENTĂ

500 ml

50
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Pastă de
dinţi
Aroma de Menta
€ 9,99 HF-DAM

Pasta de
dinți
pentru copii
cu Strawberry
€9,99

Pasta de dinți cumentă conține suc pur
de aloe vera și o combinație de
ingrediente naturale pentru bunăstarea
întregii cavitățibucale.
Nu afectează smalțul dentar și ajută la
iritareamucoaseibucaleșia
gingiile. Datorită utilizării constante,
citratul de zinc ajută la prevenirea
formării și eliminării plăcii și tartrului.
Formulat cu un zahăr natural care
previne formarea cariilor dentare.
Extractele de nalbă, calendula și
echinaceea ajută la prevenirea iritării
gingiilorasigurândorespirațieproaspătă
șiparfumată înfiecarezi.

Ingrediente biologice active: Aloe vera,
Păpădie, Cimbru, Salvie, Rozmarin, Ulei
esențialdementă.

Pastă de dinţi
cu Argila Verde si Propolis
€ 12,99 Pastadedinți conceputăpentrudinții de

lapte și gingiile sensibile ale copiilor.
Aroma plăcută de căpșuni favorizează
utilizarea sa zilnică. Compoziția specială,
cu o abrazivitate redusă, curăță ușor
dinții, evitând iritarea și lăsând gura
bebelușului curată și proaspătă.
Formulat cu un zahăr natural care
previne formarea cariilor. Utilizarea
constantă ajută la eliminarea plăcii.

Ingredientebiologiceactive:Aloe
vera,Pere,Nalbă,Mușețel,Afine.

HF-DBF

Pasta de dinți cu argilă verde și propolis
combină proprietățile propolisului
(antibacterian natural) cu puterea
antiseptică și de albire-abrazivă a argilei
pentru a îndepărta bine placa și
reziduurile alimentare; de formulare
complet naturală. Repetați operația
dupăfiecaremasăsaugustare.

Ingredientebiologiceactive:
Argilăverdeșipropolis.

HF-AVP

5
ACTIV

Cum se utilizează: După curățarea dinților, se toarnă 20 ml
într-un capac de măsurare și se clătește gura �mp de
aproxima�v 30 de secunde de două ori pe zi. Nu inghi�.

ALOE BARBADENSIS
MOV
CARBOXIMETIL
CHITOSAN
ULEI DE ARBORE
DE CEAI
XILITOL
MENTĂ

HF-COLALOE

Apă de gură cu Aloe Vera
Apa de gură, 25% aloe vera ac�vă este formulată cu o
combinație de ingrediente ac�ve naturale. Aloe vera, în
combinație sinergică cu extracte de nalbă și calendula, face
apa de gură deosebit de potrivită pentru gingiile sensibile.
Ajută la reechilibrarea florei microbiene a gurii prin
reîmprospătarea cavității bucale. Gust: mentă puternică.

€ 18,99
500 ml

APĂ DE GURĂ
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acțiune liniștitoare
acțiune liniștitoare
acțiune detoxifiantă
acțiune restaurativă
antiseptic natural
protejează împotriva plăcii
răcoritor natural

25%



Dus de baie
Gold
Cu ulei de Aloe, Neem,
Mușețel, hamei,
Ulei de avocado.
€ 19,99

GeluldedușauriucuuleideNeemareo
acțiune hidratantă, este bogat în
substanțehrănitoareșiemoliente,curăță
în profunzime lăsând pielea moale și
mătăsoasă, îndepărtând impuritățile și
respectândpielea.
Ingredientele active conținute, în
sinergie cu uleiurile esențiale, conferă
pielii hrană profundă, făcând experiența
unică.

HF-BDG5A

Șamponul iluminantdinaur cuulei de in
conferăpăruluimoliciuneșiușurință.

Sampon Gold
Cu Aloe, Ulei de in,
Ginseng, Ulei de argan,
ulei de avocado.
€ 19,99 HF-SHG5A

400 ml

din agricultura
ecologică.

5
ACTIV

RCM-BDBDAVCOO300
RCM-BDBDAAAV300

RCM-BDBDCVAAV300

Cum se utilizează: Se toarnă o
can�tate mică de produs pe
burete, se freacă fiecare parte a
corpului și se clătește.

Ginsengul și rozmarinul fac părul
strălucitor și strălucitor, în timpceuleiul de
Argan îl protejează. Vitamina E, un
antioxidant natural și puternic, ajută la
combaterea îmbătrânirii și protejează
părul de radicalii liberi. Uleiul de avocado,
cu un conținut ridicat de acizi grași și
tocoferol, reprezintă o protecție naturală
anti-îmbătrânire.Oferămoliciuneși volum
părului, astfel încât să-l facă neted și ușor
depieptănat.

€ 11,99 300 ml
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Cremă de volum pentru sân
Cu Aloe Bio

€ 27,49
Crema cu volum de sân, datorită unui complex de ingrediente active cu
acțiuneintensivă,concentratăîn:melcmelc,acidhialuronic,hameișiGalega
Officinalis, oferă o acțiune fermă care îmbunătățește elasticitatea și tonusul
pielii.
Pielea este mai vitală, tonifiată și fermă, datorită prezenței unor extracte
prețioasedeKigeliaafricană.Stimuleazăadipofilina,oproteinăresponsabilă
de acumularea naturală de adipos, generând astfel o creștere a stratului
adipossubcutanatcareajută laremodelareacontururilorsânului.

HF-CVS

200 ml

HF-CRG

Cremă fermă
Fese

Cu Aloe Bio

€ 26,99
Tratament cosmetic cu efect de
ridicare tonifiant și ferm. Crema de
remodelare specifică pentru fese a
fostconceputăpentrua îmbunătăți
elasticitatea pielii, contracarând
relaxarea și moliciunea țesuturilor.
Datorită utilizării unei noi molecule
cu efect rece / cald, această cremă
acționează într-un mod direcționat
și decisiv asupra zonei de aplicare.
Combinația specială dintre Snail
Slime și Kigelia africană, Quillaja
saponaria favorizează procesul de
întărire și conferă pielii un aspect
mai tonifiatșicompact.

Gel
Răcoritoare
și an�-oboseală
Cu Aloe Bio

€ 26,49
Gel răcoritor și an�-oboseală,
formulat pentru a ameliora
senzația de greutate la nivelul
membrelor inferioare, oferind o
senzație rapidădeprospețime.
Cumseu�lizează: aplică gelul pe
picioare de una sau mai multe
ori pe zi,masând înmod circular
de jos în sus.

HF-GRD

Aloe Vera
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Cum se utilizează:
Utilizați o dată sau de două ori
pesăptămânăpepieleauscată,
masând ușor pe față, lăsați
câtevaminuteșiclătiți.

HF-SCRVIS-100

200 ml

Scrub Corp 5 ACTIV
HF-SCRCOR-200

Cu acid hialuronic, aloe vera, ulei de argan, ulei
de migdale, miez de caise, miez de măsline,
coajă de migdale.

€ 19,99

Scrub Față 5 ACTIV

Cu acid hialuronic, aloe vera, ulei de argan,
ulei de migdale, miez de caise și miez de
măsline.

€ 23,99

HF-SCC

Scrub Corp de cafea
Exfoliant pentru corp
Eliminați pielea uscată și fulgi

CUM SE UTILIZEAZĂ: Se folosește de
3/5 ori pe săptămână. Clă�ți la duș și
răspândiți o can�tate de produs pe tot
corpul, masați energic. Clă�ți cu
atenție cu apă caldă.

AVERTISMENT Produse cosme�ce. Uz
extern. În caz de contact cu ochii,
clă�ți bine. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor.

250 ml
€ 24,99

100 ml

Masca
Face Clay
Cu Acid Hialuronic
si Aloe Vera Bio

€ 22,49

Sursănaturalădemineraleesențialeșioligoelemente,
măștileorganiceHalbeaFarmacosmeticsdinlutșialoe
sunt concepute pentru a purifica pielea prin
eliminareacoșurilor,acneeișiapunctelornegre,optim
pentru seboree și ten gras. Disponibil cu acid
hialuronicsauslimedemelc.

HF-MVAAJ-100
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Cremă de mâini 5 ACTIV
HF-CM5A

Cu Aloe Vera, Ulei de măsline, Ulei de germeni de
grâu, Ulei de măceșe, Unt de Shea.

€ 19,99

Crema De Corp 5 ACTIV
HF-CC5A

Cu Aloe Vera, Ulei de măsline, Ulei de caise,
Ulei de migdale, Ulei de germeni de grâu.

€ 29,99
150 ml

280 ml

30 ml

Ser de gel
pentru conturul
ochilor
5 ACTIV
Cu acid hialuronic, ulei de Neem,
Hypericum, busuioc, nalba.

€ 21,49
Proaspăt și super absorbabil, produsul exercită un
efect de iluminare instantaneu și în câtevamomente
netezește conturul ochilor, relaxează ridurile mici,
minimizează pungile și cearcănele. Datorită unui
complex special bazat pe fitoextractele drenante,
care s�mulează microcirculația capilară, atenuând și
prevenind imperfecțiunile �pice ale zonei
perioculare.
Cum se utilizează: Dimineața și seara,
răspândiți-vă pe zona ochilor a�ngând ușor cu
vârful degetelor.

HF-SGCO5A

5
ACTIV

HF-MVABL-100

Masca
Face Clay
Cu Slime Slim
si Aloe Vera Bio

€ 22,49

Cum se utilizează: folosiți de 2 sau 3 ori pe
săptămână,aplicațiunstrat subțirepeo fațăcomplet
curățată, evitând zona ochilor și a buzelor. Lăsați să
acționeze5-10minuteșiclătiți cuapăcaldăsaucuun
bureteumed.
Produscosmeticnumaipentruuzextern.

100 ml
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Creatpentrutoatefemeilecareauoviațăagitată,plină,alcătuitădin ieșirideseară,vacanțe,călătoriide
afaceri.Acestefemeicareaupuțintimpși răbdaresăaibăgrijădepielea lorpotavea înceledinurmăun

produspotrivitpentruele.
Formulasecaracterizeazășiprinprezențaaciduluihialuronic (HIALURONATDESODIU)carepermitepielii să

menținăratacorectădehidratare.
MODDEUTILIZARE:Utilizațidimineațași searapentrucurățareazilnicăapielii.

Deasemenea, idealpentruutilizarecademachiant.
Umezițiomingedebumbacșiștergeți-opefață,ochi,gâtșidecolteu.

Datorităproprietățilorsalecalmante,calmanteșiabsențeiagenților tensioactiviagresivi,aconservanților,a
coloranților,asiliconilorșiaparfumurilor,este idealăpentrutoatetipuriledepiele,chiarșipentrucelemai

delicateși sensibile.

Demachiant
5 ACTIV
€ 17,99

Tonic
5 ACTIV

€ 17,99

Apa
micelara
5 ACTIV
€ 12,49

HF-LD25 HF-TV250 HF-AM5A

250 ml

din
agricultura
ecologică.

Cu Aloe Vera, Nalbă, Mușețel, Ulei de Argan, Rosa Mosqueta.

5
ACTIV
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150 ml

Deodorant
spray pentru femei
5 ACTIV € 17,49

Deo Roll-on
Femeie 5 ACTIV
€ 14,99

Deodorant
spray pentru om
5 ACTIV € 17,49

Deo Roll-on
Om 5 ACTIV
€ 14,99

Deodorant
spray Neutru
5 ACTIV € 17,49

Deo Roll-on
Neutru 5 ACTIV
€ 14,99

HF-DEOSPR-DONNA

HF-RODONNA

HF-DEOSPR-UOMO

HF-ROUOMO HF-RONEUTRO

Alumuldepotasiudinsprayestecompletnatural:nuconținegaze,substanțechimicesaualcool.Non-gras,
nelipiciosșinu lasăurmepehaine,nicimăcarnegre.

INDICAȚII: Indicatpentruaatenuatranspirațiaexcesivă,previneformarea încărcăturiibacteriene
carepermiteformareamirosurilorneplăcute.Fărăalcool,nuconțineparfum.

Recomandatșipentrupieleasensibilășidelicată.
MODDEUTILIZARE:Folosiți spray-ulpepărțileafectatealecorpului.

INDICAȚII: Indicat pentru a atenua transpirația excesivă, previne formarea încărcăturii bacteriene
care permite formareamirosurilor urâte. Fără alcool, conține un parfum plăcut proaspăt și delicat
recomandat pentru el. Recomandat și pentru pielea sensibilă și delicată. Recomandat și pentru

pielea sensibilă și delicată.
MODDEUTILIZARE:Folosiți rolapepărțileafectatealecorpului.

70 ml

Cu ghimbir, coriandru, aloe vera, mușețel, salvie.

HF-DEOSPR-NEUTRO
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Nu
contine
parfum

Parfum placut
proaspat si
delicat

recomandat
pentru ea.

Parfum placut
proaspat si
delicat

recomandat
pentru el.
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VATĂ DE
ZAHĂR

€ 17,99
HF-BDZF

Lapte și
Vanilie

€ 17,99
HF-BDLV

Slime de
melc

€ 17,99
HF-BDBL

Căpșună
și Vanilie
€ 17,99
HF-BDFV

Dus de baie
CU ALOE VERA, ULEIUL
NEEM ȘI ULEIU DE
ARGAN ORGANIC.

500 ml

Miere și
lămâie
€ 17,99
HF-BDML

Aloe Vera, Nalbă, Lămâie,
și uleiurile de Argan și

Neem, sunt ingrediente din
agricultura ecologică, pentru

produse cosmetice
profil profesional ridicat.

(uz extern)

280 ml

Săpun
Spalat pemaini
Cu Neem Oil,
bergamotă
și Snail Slime
€ 12,49

Săpun
In�m
Cu Neem Oil
și bergamotă

€ 12,49
HF-DI280

farmacosmetics

®

HF-SL280
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Păr uscat și deteriorat

Păr fragil și plic�sitor
Cu ulei organic de Aloe și Neem organic

HF-SCFS

Această mască este
dedicată părului uscat și
deteriorat. Formularea
sa este bogată în
ingrediente vegetale. În
special, uleiul de Argan
aduce beneficii
incredibile părului
nostru, adesea distrus
de obiceiurile proaste,
cum ar fi utilizarea
uscătoarelor și a plăcilor
și a poluării: Uleiul de
Argan hidratează și
hrănește în profunzime
părul, precum și îl face
moale și luminos. Bogat
înacizigrașișivitaminaE,
revigorează pielea și
hrăneștepărul fragil,
fragil șiuscat.

HF-MCFS

Mascăpentrupărfragilși
plictisitor. Formularea sa
este bogată în
ingrediente vegetale. În
special, uleiul de Neem
are proprietăți foarte
hidratante; acizii grași
care fac parte din
compoziția acestui ulei
hrănesc părul și pielea
capului. Efectul hidratant
al Neem revitalizează și
restabilește părul uscat,
fragil șiplictisitor.
De asemenea, are
proprietăți nutritive,
emolienteșideînmuiere
datorită conținutului
ridicatdeacidoleic.

HF-MCSDHF-SCSD

Cu Aloe organică și ulei de argan organic

Șampon și mască

Șampon dedicat părului
fragil și plictisitor.
Formularea sa este
bogată în ingrediente
vegetale. În special,
Neem Oil are proprietăți
foarte hidratante, acizii
grași care fac parte din
compoziția acestui ulei
hrănesc părul și pielea
capului. Efectul hidratant
alluiNeemrevitalizeazăși
restabilește părul uscat,
fragil și plictisitor,
readucându-l laoculoare
puternică și o textură
puternică.
Areșiproprietăți
nutrienți,emolienție
balsamuri datorită
conținutului ridicat de
acidoleic.

€ 17,99cad

€17,99cad
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Șampondedicatpăruluiuscatși
deteriorat. Formularea sa este
bogată în ingredientevegetale.
Înspecial,uleiuldeArganaduce
beneficii incredibile părului
nostru, adesea distrus de
obiceiurile proaste, cum ar fi
utilizarea uscătoarelor și a
plăcilor și a poluării: Uleiul de
Argan hidratează și hrănește în
profunzime părul, precum și îl
facemoale și luminos. Bogat în
acizi grași și vitamina E,
revigorează pielea și hrănește
părul fragil, fragil șiuscat.



Datorită proprietăților sale emoliente, hrănitoare, antioxidante
și hidratante, Untul de Shea este un produs cosmetic natural
excelent pentru îngrijirea pielii și a părului. Datorită
proprietățilorsaledefilmareși filtrare,poateajuta laprotejarea
pielii de radiațiile solare și de apariția ridurilor. Aplicați cu un
masajcircularușor.

Cremă mul�funcțională
Unt de shea
€ 18,99

HF-CMBK

Cremă mul�funcțională Monoi
€ 18,99
Prețiospentruîngrijireapieliișiapărului,uleiulmonoitiareeste
o resursă care trebuie utilizată în orice moment al anului
pentru a preveni petele care apar în timp, pentru a proteja
sănătatea și frumusețea părului. Promovează bronzarea și
hidrateazăprofund,preveninduscareapieliidatorităexpunerii
la luminasoarelui.Aplicațicuunmasajcircularușor.

HF-CMM

Potrivitpentru întregulcorp,datorită formulei salepebazăde
jojobacapătăproprietățiemolienteșiprotectoarepentruPH-
ulpielii.Uleiuldejojobaareproprietățihidratanteșidereglare
asebumului,precumșiproprietăți antiridșidezinfectante.De
asemenea, este bogat în vitamina E, B2 și B3 și minerale,
contracareazăși calmeazăproblemele legatedepiele,cumar
fipieleauscatășidescuamarea.
Aplicațicuunmasajcircularușor.

Cremă
mul�funcțională Jojoba
€ 18,99 HF-CMJO

Cremă mul�funcțională Moringa
€ 18,99
Potrivitpentru întregul corp,datorită formulei salepebazăde
moringa, asigură protecția pielii, prevenind îmbătrânirea și
acțiunea dăunătoare a radicalilor liberi. Proprietățile benefice
ale moringa se datorează compoziției sale foarte bogate: 9
aminoacizi esențiali, 27devitamine, 46deantioxidanți diferiți
șimultesăruriminerale.Aplicațicuunmasajcircularușor.

HF-CMMO

Potrivit pentru întregul corp, datorită formulei sale pe bază
deuleidearganșiconținutuluiridicatdeantioxidanțiprecum
vitamina E, acizi grași și flavonoizi, este indicată ca o cremă
anti-îmbătrânire. Uleiul de argan contracarează formarea
radicalilorliberibeneficiinddestraturilesubcutanate,ajutând
pielea să devinămai elastică șimai rezistentă. Aplicați cu un
masajcircularușor.

HF-CMA

Cremă mul�funcțională Argan
€ 18,99

farmacosmetics

®

Cremă
mul�funcțională
Rosa Mosqueta
€ 18,99
Datorită acidului oleic, vitaminei A și licopenului, Rosa
Mosqueta este considerată unul dintre cele mai prețioase
elemente pentru regenerarea pielii. Apreciat pentru efectul
săuanti-îmbătrânire, ajută la reducerea ridurilor superficiale și
lareducereapetelorsolare.Hidrateazăpieleașitrateazăpetele
cauzatedeacnee, rozacee,psoriazis.Regenereazămâinilesau
zoneledeosebitdecrăpate.Aplicațicuunmasajcircularușor.

HF-CMRM

200 ml

60



HF-SCCSA

Şampon
keratina
Tratament
pentru păr
uscat și uscat.

HF-SPAAF

Șampon
purificator
Tratament
cu ingredient ac�v
an�mătreață

HF-SRBGB

Șampoane
albe, gri și gri
Tratament revitalizant.

HF-SPGCM

Şampon
la proteinele
din grâu
Tratament
pentru păr mixt.

HF-SCCFD

Şampon
la colagen
Tratament pentru
păr fin și delicat.

Tratamente
pentru șampon
CU ALOE VERA, ULEIUL
NEEM ȘI ULEIUL ARGAN
ORGANIC.
€ 14,99 300 ml

farmacosmetics

®

HF-SBCG

Șampon de
păducel
Tratament pentru
păr gras.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 61

HF-SVECTC

Şampon
cu vitamina E
Tratament pentru
părul tratat
și colorat.



€ 23,99
BioUnguent TEA
TREE 30%
Produs inovator cu proprietăți
naturale antibacteriene și
antifungice în sinergie cu uleiul
de Argan. Indicat în cazurile de
piele sensibilă și mușcături de
insecte.

HF-BPTEAT

HF-BPALOE

€ 15,99
Crema depilatoare rapida pentru fata

și corp, eficient în 5 minute,
cu ceara de albine pura.

CUM SĂ UTILIZAȚI: Aplicați o cantitate suficientă pe
pielea curată și uscată pentru a acoperi bine părul.
Așteptați 5 minute și apoi încercați într-o zonă mică

pentru a îndepărta crema și părul. Dacă firele de păr au
căzut, continuați cu întreaga zonă: altfel așteptați încă 2
minute. După îndepărtarea cremei și a părului, clătiți

bine zona rasă cu apă rece.

Avertizări: Nu utilizați produsul pe pielea transpirată, rănită, crăpată și pe membranele
mucoase externe (gură, organe genitale). În caz de mâncărime în timpul aplicării, îndepărtați
produsul imediat prin clătire cu apă rece. După depilare, nu folosiți săpun, parfumuri și
deodorante alcoolice pe zona depilată. Evita contactul cu ochii. Dacă produsul intră în contact

cu ochii, clătiți-i imediat. Conține săruri de acid tioglicolic.

€ 23,99
BioUnguent
PROPOLIS 30%
Acțiune intensă de purificare,
regenerare și restaurare a pielii.
Este deosebit de potrivit pentru
piei problematice, impure sau
pentru cei care au nevoie de o
activitate intensă de reînnoire.
HF-BPPROP

€ 23,99
BioUnguent
SLIME DE MELC 30%
Acțiune intensă de restaurare,
reparare, anti-roșeață și
calmantă. Atenuează petele
întunecate, în sinergie cu Uleiul
de Argan, ajută la menținerea
pielii hrănite și hidratate,
tonifiate și netede.
HF-BPBVLM

CREMĂ
DEPILATOR

CU CERĂ DE ALBĂ PURĂ
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BioUnguent
CU ULEIU DE ARGAN

100 ml

Cum se folosește:
Aplicați BioUnguent pe părțile interesate. Masați ușor până
când produsul este complet absorbit.

€ 23,99
BioUnguent
ALOE VERA70%
Acțiune intensă decongestionantă,
calmantă, calmantă și restaurativă
în sinergie cu uleiul de argan.
Regenerează țesuturile, este
eudermic și protector.
HF-BPALOE

€ 23,99
BioUnguent
ARNICA 30%
Arnica Montana BioPomata, în
sinergie cu uleiul de
Argan are o acțiune liniștitoare,
decongestionantă și calmantă.
Oferă ușurare părților tratate.
HF-BPARNI

€ 23,99
BioUnguent
CALENDULA 30%
Are acțiune
antiinflamatoare, ajută
regenerează pielea
deteriorată de acțiunea
radicalilor liberi,
descuamată și deshidratată.
HF-BPCALE

€ 23,99
BioUnguent GHEARA
DIAVOLULUI 30%
Realizează o acțiune calmantă
localizată eficientă.
Sentiment intens de bunăstare.
Concentrația mare de substanțe
funcționale poate provoca
senzația de căldură și roșeață.
HF-BPARTD

farmacosmetics

®
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Cele 7 BioPomata
de Halbea

Farmacosme�cs
foarte concentrat

de ingrediente ac�ve,
sunt special concepute
pentru nevoi specifice.

(uz extern)



protecție
solară

150 ml

cu ulei de argan,
ulei de jojoba,
unt de shea si
acid hialuronic

Apă
SOLARĂ
250 ml
cu coji de

nucă
€ 14,99

Cod. HSOLABB

protecție
medie
€ 19,99

HSOL30SPF

15
filtri UVA eUVB
30
filtri UVA eUVB

protecție
ridicată
€ 27,99

HSOL15SPF

SPFSPF

protecție
foarte ridicat

€ 32,99
HSOL50SPF

50
filtri UVA eUVB

SPF

BRONZAREA APEI DE SOARE CU
NUCĂ și sunătoareesteunagentde
bronzare puternic, dată fiind
prezența cojii de nuc, care este
folosită în mod tradițional pentru a
proteja și bronza pielea. De
asemenea, are o acțiune anti-sare,
ajutând la îndepărtarea reziduurilor
enervante de sare de pe piele.
Vaporizatpecorp,reducesenzațiade
căldură pentru o senzație plăcută
răcoritoare.Nuconținefiltre solare.
Mod de utilizare: Se recomandă
utilizarea acestuia cu un factor de
protecție adecvat tipului de piele.
Evitați să vă expuneți la soare în cele
mai fierbinți ore ale zilei și pentru o
perioadăprelungită.
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Cremă de protecție solară cu acțiune
emolientă și hrănitoare. Ajută la
prevenirea deshidratării și îmbătrânirii
pielii datorită expunerii la soare.

Cum se utilizează:
Aplicați cu generozitate pe tot corpul
înainte de expunerea la soare. Reaplicați
frecvent produsul mai ales după scăldat
sau după uscare sau dacă ați transpira
mult. Dacă nu se aplică suficient produs,
nivelul de protecție solară va fi redus
semnificativ.

AVERTIZĂRI: Abuzul de soare este
periculos.Evitați expunerea la soare în cele
mai fierbinți ore. Un produs de protecție
solară nu oferă protecție 100%.



cu coaja de
nuca cu aloe
vera, argan
si vitamina E

Uleiul TANING SUN cu nuc și sunătoare este un
agent de bronzare puternic, dată fiind prezența
cojii de nuc, care este folosită în mod tradițional
pentru protejarea și bronzarea pielii. Această
substanță reacționează cu cheratina prezentă în
epidermă, formând un complex pigmentar maro,
datorită, de asemenea, prezenței naturale a
carotenului și a flavonoidelor. Efectul pe care
hypericum îl are asupra pielii nu numai că ajută la
un bronz auriu, dar, datorită proprietăților sale
emoliente, reușește să confere pielii o culoare
închisă fără a o deteriora, favorizând procesul de
bronzare natural în timpul expunerii la Soare.

SPRAY
calmant
După
Sola
250 ml

Cu coji
de nucă
€ 16,99
HSOLDOPOS

EMULSIE după soare bogată în substanțe precum
vitamine, extracte din plante, ulei de migdale,
Aloe Vera și Argan. Sprayul calmant după soare
oferă o ușurare imediată a pielii, hidratând-o
profund, calmând iritarea și roșeața. Stimulează și
accelerează regenerarea celulelor tisulare
deteriorate, promovează procesele de reparare a
pielii, restabilind funcția de barieră a pielii după
expunerea la soare.Dăbronz și reduce senzația de
căldură, conferă o senzație plăcută de prospețime
și bunăstare, redând pielea la un nivel ideal de
hidratare.
Cum se utilizează: Aplicați regulat după
expunerea la soare pe față și corp. Lasă pielea
moale șimatasoasă netedă.
Promovează procesele de reparare a pielii.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

65

the wellness beauty

Ulei
SOLAR
150 ml

cu coji de
nucă
€ 14,49

HSOLOIL

Bine ai
venit, vara
Sorgenta



Linia Baby

Cremă pentru fată si corp
Ulei de Argan, Unt de Shea, Calendula.
Cremahidratantăpentru fațăși corpesteosoluțiecalmantăspecială, idealăpentruhidratarea
pieliibebelușilor și copiilor.CremaconțineprețiosulUleideArgancare,cuproprietățilesale
emolienteșihidratante,hrăneștepieleadelicatăacopiilor încădinprimelezile.Formula
revoluționară,bogată în ingredienteactivenaturale,asigură faptulcăcremamenținepielea
moaleșihidratată.Formulareaspecială impermeabilă reducecontactulcuscuteculumed.
Hrănitor,energic,hidratant,emolient, conferăosenzațieplăcutădeprospețime.

HF-BCI

€ 22,49

Cremacalmantăpentruoxiduldezincesteconceputăpentruaprotejapieleadelicată
și fragilă a bebelușilor și pentru a construi un scut protector în care epiderma nu se
poate apăra de frecare și iritare. Sistemul impermeabil generează un strat hidrofob
care previne contactul cu scutecul umed, adesea cauză de iritație și roșeață. Toate
acesteasunt favorizatedeprezența largăa ingredientelornaturale,cumarfiuleiulde
argan, uleiul de migdale și jojoba, care, de asemenea, efectuează o acțiune
răcoritoare, în simbioză cu oxidul de zinc care neutralizează iritarea. Formularea
specială impermeabilă reduce contactul cu scutecul umed. Hrănitor, protector,
conferăosenzațieplăcutădeprospețimeșiuscăciune.

Crema Calmanta
Cu oxid de zinc. € 22,49

HF-BCL

150 ml

farmacosmetics

®
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HF-BBD

300 ml

Sampon delicat
Ulei de orez, nalbă *, Altea *, lavandă *.
€ 22,49
Delicatul Șamponpentrubebeluși curățăpărul celormici, lăsându-i plăcut
decurățați șiparfumați. Formula fără lacrimicuuleideorezșialteextracte
naturale hidratează părul delicat și fragil. Formula are proprietăți de
înmuiere,protecție și calmare și, deasemenea, respectăpielea sensibilă a
bebelușilor încă din primele zile. Fără parabeni, SLS și SLES. În absența
completăa coloranților și a componentelor alcoolice.Ulei deorez, extract
de nalbă *, extract de Altea *, ulei esențial de lavandă *, vitamina A,
vitaminaE.Fărăformulăde lacrimi.

HF-BSD

NoZ
Protection
Protectie naturala
cu Geranium si Citronella
€ 17,99
NOZ-PRO

150 ml

Emulsie fluidă, foarte delicată,
special concepută pentru a
proteja pielea din cauza
agresiunilor externe. Creează
un film invizibil capabil să
dezvolte în mod eficient și
durabil ac�vitatea specifică a
ingredientelor ac�ve
cosme�ce conținute.
Formularea se bazează pe:
Extracte de mușcată: protecție
și reechilibrare a pielii,
Citronella: esență parfumată
capabilă să îndepărteze
insectele, Salvie, Busuioc și
Eucalipt: deodorant și plante
balsamice, Ulei de Jojoba: ulei
emolient care nu lasă lipicios și
dă o dublă acțiune . Hidratant
și mătăsos pe piele.

Dus de baie
Ulei de argan, Aloe Vera si Calendula.
€ 22,49
Baby Bath este un produs de curățare foarte adecvat pielii, specific
pentru pielea sensibilă a bebelușilor și copiilor. Bogat în extracte de
plante, lasă pielea bebelușului tău moale și mătăsoasă. Cu acțiunea
Precious Oil Argan, combinată cu un tratament regulat, hrănește
pielea și o purifică de germeni și bacterii. Spuma deasă și cremoasă
curăță corpul în profunzime, respectând compoziția epidermică
naturală a pielii delicate a celor mici. Are și formula specială fără
lacrimi, care face baia bebelușului tău și mai plăcută și relaxantă.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 67



LINIA PET
CU ULEIU DE ARGAN

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

HFP-SMS

€ 19,99
ȘAMPON PENTRU
CÂINI
SPECIFIC PENTRU
PĂRUL NEGRU

Șampon specific pentru straturi
întunecate (negru, maro, mahon,
mortar). Acțiunea reînvie culoarea
și redă strălucirea și luminozitatea
blănurilor întunecate. Conține ulei
de Argan care are o acțiune de
întărire și restructurare a părului,
împreună cu alte ingrediente cu
acțiune emolientă, realizează o
protecție, hrănire și hidratant.

HFP-SDPL

€ 19,99
ȘAMPON
DETANGLING PĂR
LUNG CU ARGAN

Realizează o acțiune de slăbire a
nodurilor, făcând părul moale și
ușor de pieptănat. Conține ulei de
Argan care are o acțiune de
hidratare și restructurare a părului
și a altor ingrediente cu acțiune
emolientă cu funcție de protecție.
Cum se utilizează:
Aplicați șamponul pe părul umed,
masați și lăsați să acționeze câteva
minute. Clătiți bine. Repetați
operația dacă este necesar.

HFP-SMB

€ 19,99
ȘAMPON SPECIFIC
PENTRU CÂINI PENTRU
HABILE ALBE

Șampon de albire delicat, curăță
murdăria și grăsimea fără a ataca
pielea și părul, redând strălucirea și
albul straturilor albe. Pentru piesele
deosebit de îngălbenite, se
recomandă utilizarea acestuia,
lăsând-o să acționeze câteva minute.
Formularea sa delicată îl face, de
asemenea, potrivit pentru spălări
frecvente. Compoziția specifică a
acestui produs permite obținerea unui
efect alb fără a usca structura părului.

HFP-SDMR

€ 19,99
ŞAMPON DETANGLING
HALA BOGATĂ
CU ARGAN

Cu acțiune de detangulare și lustruire
potrivită pentru straturile cretate.
Datorită proprietăților componentelor
sale, menține părul strălucitor.
Acțiunea sa dublă de lustruire și
lustruire păstrează haina câinelui
curată și sănătoasă. Substanțele
specifice fac părul ușor de periat,
menținându-l mai voluminos și
strălucitor.
Cum se utilizează:
Aplicați șamponul pe părul umed,
masați și lăsați să acționeze câteva
minute.
Clătiți bine. Repetați operația dacă este
necesar.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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500 ml

500 ml
500 ml

150 ml

HFP-SLSR

€ 19,99
SPUMĂ ȘAMPON
STRĂLUCIND ȘI
IGIENIZANT
FĂRĂ CLĂTIRE
Efectuează o acțiune de curățare și
igienizare a pielii și a stratului.
Potrivit pentru toate tipurile de păr și
parfumat cu un parfum delicat, vă
va ajuta să vă curățați rapid câinele
chiar și atunci când sunteți departe
de casă sau nu aveți timp pentru
spălarea tradițională cu șampon și
apă. A fost special conceput pentru
a restructura, revitaliza părul
deteriorat, conferă moliciune,
elasticitate și manevrabilitate,
lăsând părul curat și strălucitor. Nu
este un produs gras și nu lasă
reziduuri uleioase, atunci când este
aplicat uscat sau umed, conferă
părului un aspect strălucitor și
protejat împotriva agenților
atmosferici. Datorită prezenței
uleiului de Argan este un adjuvant
excelent pentru părul fragil.

HFP-BRAC

€ 19,99
BALSMUL DE
CLATIRE CU ARGAN
ȘI NUCI
Balsamul cu clătire este un balsam
excelent bogat în substanțe
emoliente cu putere mare de
detangulare și restructurare pentru
câinii cu părul lung. Profitând de
proteinele din nucă de cocos,
hrănește părul într-un mod excelent
și îl protejează de agenți externi de
infestare, cum ar fi smogul. Bogat
în substanțe nutritive și de
restructurare precum nucă de
cocos, hamei, alantoină. Hameiul
conferă elasticitate și
restructurează părul; alantoina se
înmoaie și dă corp părului. Toate
aceste ingrediente active ajută
stratul să-l facă moale și strălucitor.

HFP-CZTT

€ 19,99
CREMA CU OXID DE
ZINC, TEATREE OIL

Menține vârful degetelor moale și,
prin urmare, le protejează de
posibile acțiuni abrazive. Protejează
împotriva acțiunii dăunătoare a
asfaltului fierbinte vara sau a gheții
și a sării pe drumuri iarna. De aplicat
pe țânțari și alte mușcături de
insecte. Pentru a calma roșeața sau
iritarea. De asemenea, excelent
pentru mușcăturile de muște care
vizează vârfurile urechilor vara.
În cazul vârfurilor degetelor deja
modificate (mici tăieturi, abraziuni,
vânătăi ...) oxidul de zinc ajută la
vindecare, iar uleiul de teatree ajută
la igienizarea plăgii.

HFP-BSSR

€ 19,99
FARA BALM SPRAY
DE CLATIRE

Ușor de utilizat nu numai după
șamponare, ci și de mai multe ori în
timpul săptămânii pe pelerina
uscată pentru a revigora părul,
pentru a ajuta la periaj și a evita
formarea de noduri.
Lecitina și proteinele vegetale din
care este bogat hrănesc și
restructurează părul, făcându-l mai
puternic și vizibil sănătos și robust.
Are o activitate de condiționare
ridicată, menține structura părului și
îi sporește elasticitatea, forma și
textura. În acest fel, părul este
moale și ușor de periat în orice
moment. Dacă este folosit în mod
constant, ajută la periaj și evită
formarea de noduri.
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SCRUB CORP
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 35,99
623

Revitalizează și reînnoiește epiderma.
Hrănește, face pielea corpului moale și
strălucitoare datorită prețiosului său Ulei
de cânepă și prezenței ingredientelor
ac�ve. Cremă exfoliantă intensă, dar
delicată: elimină celulele moarte și
impuritățilepielii, îmbunătățindoxigenarea
pielii și s�mulând regenerareaacesteia.
Textura plăcută și a�ngerea fină permit
aplicarea fluidă, făcând pielea moale și
ca�felată,pregă�nd-opentrutratamentele
ulterioare. Efect prelungit dehidratare.

Cum se utilizează:
Aplicați cu masaje circulare și delicate pe zonele de
tratat. Îndepărtați ușor cu apă caldă sau un burete
umed.

CREMA DE CORP
HIDRATANT ȘI
HIDRATIV 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 39,99
621

Ușor de absorbit, această cremă de corp
este concepută pentru a recompacta,
hrăni profund și hidrata epiderma cu o
acțiune prelungită în �mp, datorită
prezenței acidului hialuronic, a melcului
de melc și a pantenolului, care realizează
o acțiune sinergică. Tratament eficient,
indicat pentru pielea obosită și uzată, cu
efect an�oxidant ridicat, an�-îmbătrânire
și regenerantă. Folosit zilnic datorită
prezenței uleiurilor vegetale prețioase,
conferă elas�citate și strălucire.
Vitaminele și acizii grași dau hrană și
prospețimepielii.
Cum se utilizează:
Aplicați în fiecare zi o dată pe zi pe zonele afectate,
masând până la absorbția completă. Ideal după
baie sau duș.

CREMA DE
CORP ÎNTĂRITOR
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 49,99
620

Indicat atunci când pielea își pierde
tonusul natural, arătând căderea,
deoarece fibrele elas�ce ale dermei își
înce�nesc progresiv ac�vitatea.
Protejează și repară fibrele elas�ce,
fibrele de colagen și s�mulează fibrele
cons�tu�ve ale matricei extracelulare.
Are un efect an�-radical, hidratant, ferm
și s�mulant microcirculația, cu o acțiune
benefică asupra pereților vaselor și
capilarelor. Proprietățile de modelare și
an�-oboseală s�mulează și tonifică în
același �mp. Ajută la îmbunătățirea
tonusului și a rezistenței venei și a
țesutului capilar. Mai mult, Uleiul de
cânepă este un aliat foarte prețios cu
acțiunea sa de întărire și elas�cizare. În
cele din urmă, oferă un efect de ridicare
imediat și percep�bil.
Cum se utilizează:
Aplicați în fiecare zi, o dată pe zi, pe zonele afectate,
masând până la absorbția completă. Ideal după
baie sau duș.

Cremăbogată în ingredienteac�ve
prețioase cuproprietăți drenante, trofice și
protectoarebine cunoscute lanivelul
vaselorde sânge, polifenolii prezenți
acționează caprotectori ai vaselor și
normalizeazăpermeabilitatea și fragilitatea
capilarelor. Acțiunea sinergică vizată a
acestor ingredienteeste îmbunătățităde
enzimaan�-edemconținută în ananas, a
cărei funcție estedeaoferi o îmbunătățire
generală a funcționalitățiimicrocirculației,
precumși deafiun ingredient ac�v cu
acțiunean�inflamatoarenaturală.
Cum se utilizează:
Aplicați pe zonele afectate, masând cu mișcări
circulare de jos în sus, până la absorbția completă.

CREMA DE
SCURGERE
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 46,99
626
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CREMA
ANTICELULITĂ
FIERBINTE 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 46,99
624

Extractele deplante și acțiunea termogenă
efectueazăoacțiunevasotonicăcapabilăsă
s�muleze microcirculația superficială, să
redea tonusul vaselorde sângeperiferice și
să reac�veze u�lizarea grăsimilor
acumulate în țesutul adipos. Ingredientele
ac�ve bogate ajută la drenarea lichidelor
stagnante, s�mulând metabolismul
grăsimilor, reduc țesutul adipos prin
îmbunătățirea structurii pielii și
promovează refacerea elas�cității pielii,
îmbunătățesctonusulși rezistențaveneișia
țesutului capilar, contracarează umflarea
membrele inferioare și imperfecțiunile
celulitei, împiedicând reapariția acesteia.
Uleiul de cânepă este un aliat prețios cu
acțiunea sa fermăși elas�că.

Cum se u�lizează:
Aplicați o dată pe zi pe zonele de tratat, masând zona
pentru a promova absorbția și ac�vitatea produsului.
Repetați aplicația �mp de cel puțin 4 săptămâni.

CREMA
ANTICELULITĂ
RECE 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 46,99
625

Formulare ușoară și rapid absorbită,
ajută la îmbunătățirea structurii pielii și
ajută la restabilirea elas�cității pielii. O
acțiune validă se obține pe așa-numita
„piele de coajă de portocală”, ajutând la
reducerea retenției de lichide și
s�mulând metabolismul localizat. Ajută
la îmbunătățirea tonusului și a forței
venelor și a țesutului capilar, cu o acțiune
eficientă împotriva umflării membrelor
inferioare, făcând această formulare u�lă
în special în tratamentul celulitei. Uleiul
de cânepă este un aliat prețios cu
acțiunea sa fermă și elas�că. Senzație
intensă și durabilă de prospețime,
însoțită de s�mulareamicrocirculației.

Cum se u�lizează:
Aplicați o dată pe zi pe zonele de tratat, masând zona
pentru a promova absorbția și ac�vitatea produsului.
Repetați aplicația �mp de cel puțin 4 săptămâni

CREMA DE MASAJ
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 44,99
622

Crema de masaj, ideală pentru a face
tratamente corporale profesionale
specifice mai plăcute și pentru a obține o
pielemai frumoasă, luminoasă și hrănită.
Masajele relaxeazămușchii, îmbunătățesc
circulația sângelui și limfa�că. În cremade
masaj, prezențadiferitelor elemente
lipidice careefectueazăoacțiune
emolientă, hidratantă, calmantă și an�-
uscăciune, conferăelas�citatepielii fără a
lăsanicio senzațiedegreutate.Un silicon,
obținutdinelemente total naturale și
biodegradabile, oferindunefectmătăsos
și plăcut. Cremademasaj conține
ingredienteac�ve careefectueazăo
acțiune trofică, îmbunătățesc starea
microcirculației, asistatădemasaj.
Ingredientele ac�vean�oxidante
promovează regenerarea și reînnoirea
celulelor.

Cum se u�lizează:
Masați can�tatea potrivită de produs pe corp până
când acesta este complet absorbit.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 71



CREMĂ DE FAȚĂ
HIDRATANT ȘI
HIDRATIV 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 44,99
613

Cremahidratantă și hrănitoare, bogată în
extracte vegetale și uleiuri, hidratează
profund pielea, menținând-o moale și
suplă. Formularea este îmbogățită cu
Ulei de Cânepă, care vă permite să
hidratați profund și să calmați pielea,
făcând această cremă potrivită și pentru
pielea sensibilă. Ca�felat și non-gras, se
topește rapidpepiele pentru ao s�nge și
a-i oferi o hidratare și o ca�felare
extraordinare pe tot parcursul zilei.

Cum se utilizează:
Aplicați în fiecare zi, o dată pe zi pe toată fața,
masând până la absorbția completă.

SCRUB FAȚĂ
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 42,99
616

Acest peeling delicat permite o acțiune
exfoliantă, datorită prezenței
microgranulelor de sâmburi de măsline
tocate și de porumb, care îndepărtează
ușor celulele moarte și impuritățile, fără a
irita pielea. Prețioasele uleiuri vegetale
conferă pielii acea senzație plăcută de
hidratare ca și când ar fi fost smântână.
Face pieleamoale și ca�felată pregă�nd-o
pentru tratamentele ulterioare, datorită,
de asemenea, prezenței ingredientelor
ac�ve cuacțiunehidratantă și emolientă.

Cum se utilizează:
Aplicați cu masaje circulare și delicate pe zonele de
tratat. Îndepărtați ușor cu apă caldă sau un burete
umed.

LAPTE
DETERGENT
500 ml
cu ulei de cânepă
€ 36,99
617

Adecvat în special pentru pielea
sensibilă, laptele de curățare nu elimină
doar impuritățile și reziduurile de
machiaj de pe față, ci redă o nouă
strălucire pielii care, adesea la sfârșitul
zilei, pare plic�sitoare și obosită. Cu o
consistență fluidă și ca�felată, ajută la
menținerea hranei corecte și a hidratării
corespunzătoare a epidermei datorită
unei combinații de ingrediente ac�ve
specifice. Pe lângă prețiosul ulei de
cânepă, formularea conține extract de
hamamelis, cunoscut pentru
proprietățile sale astringente,
an�oxidante, an�inflamatorii și
an�bacteriene. În plus, există ulei de
migdale, ulei de jojoba, vitamina E și
alantoină, cu proprietăți hidratante și
an�-înroșire, ajutate de acțiunea
liniș�toare a Aloe Vera.
Cum se utilizează:
Aplicați cu un tampon de bumbac pe toată fața cu
mișcări circulare, pentru a îndepărta machiajul și
impuritățile.
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CREMĂ DE FAȚĂ
ANTIAGE 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 62,99
Cod.614
Potrivit pentru pieleamatură, u�lizat zilnic,
previne și combate efectele ineste�ce ale
îmbătrânirii pielii și, datorită uleiurilor
vegetaleconținute înel, conferăelas�citate
și strălucire feței.

Uleiul de cânepă pătrunde profund,
oferind substanțe nutri�ve care înce�nesc
pierderea de apă și colagen, promovând
as�el o elas�citate și tonus bun, esențiale
pentrucei caredorescoacțiuneeficientăși
importantă an�-îmbătrânire. Conține
numeroase elemente ac�ve, care hrănesc
și hidratează pielea în profunzime,
protejând-o în același �mp de efectele
dăunătoareale radicalilor liberi, favorizează
reducerearidurilorșiconferăunaspectmai
tânăr și mai luminos, compact și neted, cu
efect plumppe față .
Cum se u�lizează:
Aplicați în fiecare zi, o dată pe zi pe toată fața, masând
până la absorbția completă.

CREMA DE
PICIOARE RĂCORITOR
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 43,99
629
Indicat pentru tratamentul picioarelor cu
pielea crăpată, în special în zona călcâiului.
Hidratează, regenerează, reînnoiește și redă
elas�citatea pielii. Înmoaie și previne
problemele de uscăciune. Datorită
conținutului bogat de emolienți liniș�tori și
umectanți, favorizează refacerea filmului
hidrolipidic al pielii. Confort și a�ngere
uscată după aplicare. Proprietățile
keratoli�ce favorizează detașarea celulelor
moarte superficiale, s�mulând regenerarea
pielii. Aliat excelent pentru regenerarea
pielii și restabilirea funcțiilor de „barieră”
evitând deshidratarea. Protejează împotriva
deteriorării îmbătrânirii premature.
Calmează roșeața, inflamația și iritarea în
general. Are o acțiune an�sep�că
importantă și conferă o senzație plăcută de
prospețime.
Cum se u�lizează:
Aplicați cumasaje circulare și delicate pe zonele de tratat.
Îndepărtați ușor cu apă caldă sau un burete umed.

CREMĂ DE FAȚĂ
PENTRU PIELEA
ULEIOASĂ ȘI
IMPURĂ 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 44,99
615

Această formulare inovatoare, datorită
componentelor sale naturale, combate
excesul de sebum și impurități, eliberând
porii.
Punctul forte al produsului este acțiunea
saastringentă și de reglarea sebumului cu
proprietăți hidratante și calmante, cuefect
mat și sa�nat, ajutând la reechilibrarea
filmului hidrolipidic al pielii. O bună
hidratareesteesențialăpentrubunăstarea
și frumusețea pielii grase: dacă este
deshidratată, creșteproducțiadesebumși
lipide, tocmai pentru a răspunde lipsei de
hidratare, crescând efectul strălucitor și
senzația depielemurdară. Par�cularitatea
acestei formulări este dată de prezența
uleiului de cânepă.
Cum se u�lizează:
Aplicați în fiecare zi, o dată pe zi pe toată fața,masând
până la absorbția completă.

BALMUL MÂNII
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 36,99
628

Tratament triplu cu acțiune specifică
mâini-unghii: hidratant, emolient și
hrănitor. Previne agresiunea din partea
agenților externi, ajutând la combaterea
crăpăturilor și a roșii, obținând unghii
protejate, netede și compacte cu
proprietăți calmante și efect
an�inflamator. Ceara de albine creează o
barieră impermeabilă pe piele, evitând
deshidratarea excesivă. Această
formulare hrănește profund asigurând în
același �mp absorbția rapidă.
Cum se u�lizează:
Aplicați produsul pe pielea mâinii curățate, ori de câte
ori este necesar, masând până la absorbția completă.

MASCA FAȚĂ
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 53,99
619

Ideal pentru piei „subnutrate” și
„însetate” deosebit de stresate.
Emolient și protector, garantează
hidratarea profundă. Favorizează
procesele de regenerare a țesuturilor, cu
o acțiune de protecție, hidratare,
restructurare și an�-îmbătrânire,
permițându-vă să găsiți un ton corect și
o senzație de mătase a pielii. Purificator
și astringent cu acțiune super eficientă
asupra bunăstării pielii. Prezența uleiului
de cânepă crește proprietățile
purificatoare, hidratante, hrănitoare,
calmante și an�-îmbătrânire.
Cum se u�lizează:
Răspândiți o can�tate mică de produs cu vârful
degetelor pe fața și gâtul curățați anterior, evitând
zona ochilor și a buzelor. Se lasă să acționeze 10
minute și se clătește cu apă caldă.
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Fantastica Cremă RED Caviar vă permite să
recâștigați rapid elasticitatea, fermitatea și
omogenitatea pielii deja marcate de timp,
factori climatici, raze UV sau utilizarea
produselor ineficiente; această formulare
extrem de hidratantă. Dacă nu ați găsit
încă tratamentul de înfrumusețare DETOX
ideal pentru tipul dvs. de piele și pentru
hidratare la 360 de grade, atunci înseamnă
că nu ați cunoscut încă efectele anti
îmbătrânire ale pielii care pot crea
ingrediente precum Caviar testat clinic și
aprobat pentru efecte benefice, este indicat
atât pentru față, cât și pentru păr.

L i n i e p r o f e s i o n a l ă p e n t r u c r e m e d e f a ț ă

Crema iluminator Gold este un simbol al
luminii ș i al vitalităț i i . Anti riduri cu
efect regenerant, crema aurie,
este cunoscut pentru proprietăț i le sale
anti-îmbătrânire, captează luminozitatea,
stimulează producț ia de fibre elastice
ș i cu virtuț i le sale detoxifiante luptă
împotriva radicalilor liberi.
Datorită acț iunii combinate conferă
luminozitate, vitalitate, fermitate ș i
hidratare pielii feței.
Pielea va fi din ce în ce mai catifelată ,
proaspătă ș i luminoasă .

Cremă hidratantă de acid hialuronic
pentru piele formulată cu concentraț i i
mari de acid hialuronic ș i vitamina B5.
Ajută la reechilibrarea
nivelul de hidratare a pielii, hrănește
pielii ș i î i conferă elasticitate ș i a
arata sanatos toata ziua.
Crema conț ine constituenț i i factorului
natural de hidratare, ajută la
reechilibrarea nivelului de hidratare ș i la
conferirea strălucirii ș i uniformităț i i
pielii .
*
Hialuronat de sodiu

Cremă de fa ță
Aur luminos

Formula uimitoare ș i ingrediente active
preț ioase pentru o eficiență fără
precedent: extract de negru de fum,
protector ș i hidratant, regenerant
ș i recompactare, iluminare ș i
revitalizare, combinate cu ingrediente
active futuriste care efectuează , în
diferite specialităț i , o acț iune specifică
de reparare ș i detoxifiere atât la
suprafață , cât ș i în inima țesuturilor
pielii.
O cremă neagră care, datorită
consistenței sale, dispare cu un masaj
ușor, fără a lăsa reziduuri la suprafață .

€ 28,99
50 ml

Cremă de fa ță
Negru Ant i Age

Cremă de fa ță
Acido Ia luronico

Cremă de față
Caviarul Roșu Detox

SP-CVNAA

SP-CVOI

SP-CCRD

SP-CVAI
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Masca de aur este o mască de
beauty 100% Fabricat în Italia, capabil
să îmbunătățească aspectul pielii, cu
efect antimicrobian, reduce secreția
excesivă de sebum și îndepărtează
capetele pinilor și punctele negre,
făcând astfel pielea liberă de
impurități, mai luminoasă, mai tânără
și mai curată. Datorită proprietăților
sale, pielea este mai fină și mai
relaxată. Efect anti-vârstă.

€ 28,99
50 ml

Emuls ie cu o textură del icată ș i p lăcută ,
cu o culoare st ră luc i toare ș i note
proaspete ș i parfumate.
Șampania este o substan ță bogată în
ingrediente act ive naturale , capabi lă să ne
prote jeze ș i să ne hrănească corpul ș i p ie lea.
Are o putere ant i-oxidantă , dată de ac ț iunea
pol i fenol i lor d in st rugur i , care prote jează
radical i i l iber i , pr inc ipalul responsabi l pentru
îmbă t râni rea pie l i i .

Crema serică de viperă care nu are
origine animală , dar are doar un
efect care î i amintește, este capabilă
să relaxeze trăsătur i le, hidratând
profund epiderma, protejând-o ș i
confer indu-i fermitate. În plus,
această cheie a produsului kosmetic
are ș i f i l t re de protec ț ie , or ientate
împotr iva razelor UVA ș i UVB,
procesul de apă rare naturală a piel i i
este, de asemenea, st imulat, datorită
deriva ț i lor zaharoș i con ț inu ț i ș i a
vitaminelor A ș i E.
Tratamentul intensiv, îmbogăț i t cu un
principiu exclusiv anti- îmbătrânire
con ț inut în veninul de viperă ,
sat isface nevoile piel i i s lăbite.
Atenuează r idur i le profunde ș i
contracarează pielea lăsată .

Cremă de fa ță
Ser de v ipere
Cremă de fa ță
Gold Mask

Testat dermatolog ic .
Uti l i zare profes ională .

Bogat în ingrediente active funcționale,
inclusiv cum ar fi melcul melc, acidul
hialuronic, peptida anti-îmbătrânire, uleiul
de argan, vitamina
Și extract de mușețel. Ideal pentru toată
lumea i, tipuri de piele Hrănește,
regenerează, hidratează, ideal împotriva
imperfecțiunilor pielii. Reduce vizibil ridurile,
acneea, cosurile, cicatricile, iritarea,
roșeața, petele pielii și vergeturile.
100% MADE IN ITALY: nămol produsă în
ferme 100% responsabile din Toscana,
înconjurate de verdeață și departe de
smogul orașelor mari. Niciun melc nu este
deteriorat sau tratat într-o manieră lipsită
de etică în timpul extragerii nămolului, care
se face manual. SLIME DE MELCĂ ESTE
BOGATĂ în alantoină, elastină, colagen.

Cremă de fa ță
Sl ime de melc

Cremă de fa ță
Champagne Ult ra Lift ing

SP-CVCUL

SP-CVBL

SP-CVSV

HF-GOLMSK

€ 22,99

50 ml
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Crema de faț de cânep cu o formul
bio natural indicat pentru
tonifierea țesutului pielii. Aloe, ulei
de argan, cânep Sativa, mușețel și
vitamina E redau tonusul și
elasticitatea țesuturilor. Combinația
de extracte de plante cu propriet ți
drenante ajut la recompactarea
pielii și relaxare. Firmizeaz și
restructureaz pielea, o tonific și o
remodeleaz .

Crema de faț de cânep cu o formul
bio natural indicat pentru tonifierea
țesutului pielii. Aloe, ulei de argan,
cânep Sativa, mușețel și vitamina E
redau tonusul și elasticitatea
țesuturilor. Combinația de extracte de
plante cu propriet ți drenante ajut la
recompactarea pielii și relaxare.
Firmizeaz și restructureaz pielea, o
tonific și o remodeleaz .

Crema de faț de cânep cu o formul bio
natural indicat pentru tonifierea
țesutului pielii. Aloe, ulei de argan,
cânep Sativa, mușețel și vitamina E
redau tonusul și elasticitatea
țesuturilor. Combinația de extracte de
plante cu propriet ți drenante ajut la
recompactarea pielii și relaxare.
Firmizeaz și restructureaz pielea, o
tonific și o remodeleaz .

HF-CVCGI

HF-CVCNO

HF-CVCAG

€28,99

50 ml

Cumseutilizeaz :
Aplicați o cantitatemic de
produs șimasați pân la

absorbția complet

Crem de faț de
cânepZI

Crem de faț de
cânepNOAPTE

Crem de faț de
cânepANTI-AGE
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Armonizaţi-vă corpul. Trăiește în armonie cu mediul înconjurător, bucură-te de fiecare
moment al zilei fără contraindicaţii. După mulţi ani de studii și experimente
continuă nanotehnologia dispozitivelor noastre, a dezvoltat structuri de siliciu, care nu blochează
electrosmogul, ci creează un echilibru al energiilor corpului, astfel încât să convertească
frecvenţele perturbatoare în forţe armonice cu funcţionarea electrochimică a organismului.
Produsele L.A.M.®, comercializate de noi, au fost dezvoltate prin exploatarea proprietăţilor
siliciului, a ingeniozităţii și a unei nanotehnologii cu experienţă, care sunt capabile să protejeze
oamenii și habitatul lor. Toate biomagnetele sunt înregistrate ca parafarmaceutice și în special
Focus ca dispozitiv medical accesoriu al cl. 1.

De asemenea, acestea nu prezintă niciun fel
de contraindicaţii sau efecte secundare nocive.
Dacă biomagnetii intră în contact cu apă dulce sau
sărată, nu încetează să mai funcţioneze. Acestea
pot fi mutate la alte site-uri după bunul plac și
chiar dacă sunt păstrate în contact unul cu celălalt,
nu sunt modificate deoarece continuă să își
îndeplinească pe deplin funcţia unică. Biomagneţii
sunt poziţionaţi fără a fi nevoie să aibă grijă de
orice scris pe ele. La cerere se produc
biomagnete specifice pentru: volume, debite și
intervale de acţiune, altele decât cele standard, cu
costuri care urmează să fie definite. Biomagneţii:
FLUIDUS, ICE, GEOS, TRAVEL și MICRON
trebuie păstraţi la îndemâna copiilor.
Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate
în cazul în care biomagnetele sunt utilizate în mod
necorespunzător. Toate biomagnetele pot fi
eliminate ca deșeuri municipale normale.
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Dispozitive
Anti-Electrosmog

Toate biomagnetele Centrului LAM® sunt
conforme cu Directiva Parlamentului European
și a Consiliului 2001/95 / CE din 3 decembrie
2001 implementată cu Decretul legislativ 172
din 21 mai 2004, sunt produse cu tehnologie
total italiană și sunt înregistrate ca
Parafarmaceutice. Valabilitatea tuturor
biomagnetilor LAM®, dacă este depozitată în
condiţiile corespunzătoare, este egală cu
minimum 10 ani garantat, cu excepţia Focus
care este garantat pentru minimum 5 ani,
întotdeauna garantat, iar pentru funcţionarea
lor nu sunt întreţinute sau costuri suplimentare.
necesar. Ceea ce se menţionează nu este un
înlocuitor pentru diagnostic sau aviz medical,
iar biomagneţii nu sunt produse sau
medicamente electromedicale. Reţineţi că
suporturile nu vindecă sau vindecă boli grave,
dar sunt totuși utile deoarece reduc
semnificativ posibilitatea de a suferi modificări
sau daune, atât pentru om, cât și pentru
habitatul său, datorită electrosmogului.



COMBIPLUS
Combiplus este un produs multifuncţional, deoarece
este compus dintr-un biomagnet specific numit Cibus
Plus, care servește la normalizarea tuturor produselor
care sunt luate pe cale orală și Geomagnet Geos, care
îmbunătăţește viabilitatea locurilor în care staţi sau staţi,
acţiunea lor combinată face astfel că biomagnetul
poate fi utilizat în diferite situaţii. Este transportabil, așa
că, dacă luaţi masa cu prietenii sau într-un restaurant,
puteţi folosi acest lucru, poate uimitor altor persoane,
cu un simplu test de degustare.
Biomagnet anti-electrosmog siliciu, sub forma unui card
de credit, cu un interval de acţiune de mt. 3 bile, pentru
a fi folosite la administrarea pe cale orală a produselor
(alimente, băuturi, droguri, etc ...) care modifică corpul
pe măsură ce sunt oxidate din cauza electrosmogului.
COMBIPLUS funcţionează chiar dacă este ţinut în
portofel.

Perioada de funcţionare 10 ani

M ICRON
Dispozitiv anti-electrosmog alb transparent, cu un
domeniu de acţiune de cm. 100 de bile, pentru a fi
folosite în cuptoare. Îmbunătăţește calitatea gătitului,
reducându-și timpul. Biomagnetul din siliciu este
programat pentru toate tipurile de cuptoare (electrice,
cu microunde, ventilate etc.) Datorită capacităţii sale
de a contracara câmpurile electromagnetice
puternice prezente în interiorul acestor aparate,
îmbunătăţește proprietăţile organoleptice și de aspect
ale alimentelor. economii de energie consecvente. În
plus, pentru gătitul alimentelor, uleiurile, grăsimile,
drojdiile, condimentele și aromele pot fi utilizate în
doze mai mici. MICRON, foarte util în casă, este, de
asemenea, deosebit de potrivit pentru delicatese,
rotiserii, patiserii, baruri, restaurante etc. Se utilizează
prin poziţionarea dorită în interiorul sau în afara
cuptorului.Pentru cuptorul cu microunde este utilizat
doar în exterior.
Perioada de funcţionare 10 ani

€ 69,00

€ 69,00

TRASMISSION
Dispozitiv anti-electrosmog mod. Brăţară de
transmisie cu biomagnet anti-electrosmog, cu o gamă
de acţiune egală cu întregul corp al utilizatorului, pentru
uz personal.
Este compus dintr-o structură de silice programată
pentru a îmbunătăţi rezistenţa la electrosmog, atât de
origine artificială, cât și naturală și, în consecinţă,
favorizează bunăstarea psihofizică a celor expuși
câmpurilor electromagnetice care pot fi deranjante.
Utilizarea constantă a TRANSMISIEI reduce
semnificativ cele mai frecvente probleme cauzate de
electrosmog precum stresul, oboseala, migrenele,
tulburările de somn.
Potrivit pentru toată lumea, este deosebit de potrivit
pentru sportivi, pentru cei cu un stil de viaţă dinamic,
copii și vârstnici.

Perioada de funcţionare 10 ani

ICE
Dispozitiv verde anti-electrosmog, cu un interval de
acţiune de mt. 2 bile, pentru aparate frigorifice.
Biomagnetul de siliciu ICE este utilizat în toate
frigiderele și congelatoarele. Datorită acţiunii sale,
reduce modificările suferite de alimente și băuturi în
interiorul aparatelor frigorifice, datorită prezenţei
câmpurilor electromagnetice ridicate în acestea,
îmbunătăţind caracteristicile lor organoleptice și de
digestibilitate și prelungind perioada de depozitare.
Reduce semnificativ mirosurile neplăcute care au fost
resimţite la deschiderea hayonului. ICE, foarte util
pentru uz casnic, este, de asemenea, deosebit de
potrivit pentru toţi cei care gestionează activităţi legate
de conservarea alimentelor proaspete și / sau
congelate, cum ar fi delicatese, baruri, restaurante,
magazine alimentare, etc ..., deoarece poate fi, de
asemenea, folosit în ghișeele frigider. La cerere, ICE
poate fi produs astfel încât să aibă o gamă mai largă de
acţiune.
Perioada de funcţionare 10 ani

€ 79,00

€ 59,00

SL-MICRON

SL-TRASM

SL-ICE

SL-COMBI
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FOCUS
Dispozitiv anti-electrosmog, pentru a fi utilizat în
prezenţa instrumentelor care emană electrosmog
artificial, cu o rază de acţiune de 200 cm per bilă.
Născut și înregistrat ca dispozitiv medical accesoriu
clasa unu pentru echipamente electromedicale mici și
mijlocii, este valabil la fel pentru reducerea oricăror
probleme care apar atunci când se utilizează toate
tipurile de unelte electrice care eliberează electrosmog
artificial.
Datorită gamei sale remarcabile de acţiune de 200
cm, poate fi utilizat în situaţii speciale. De exemplu,
dacă Focus a fost plasat stabil pe telefonul mobil. Este
o etichetă adezivă de siliciu care poate fi aplicată pe
orice zonă a dispozitivului pe care intenţionaţi să o
utilizaţi, ţinând cont de gama sa de acţiune care este
cm. 200 pe minge.
Pentru o aplicare corectă, curăţaţi cu atenţie zona în
care doriţi să amplasaţi focalizarea și fixaţi-o apăsând
pe ea. În caz de detașare accidentală, acesta poate fi
refolosit fixându-l cu un adeziv normal cu fixare
rapidă.
Perioada de funcţionare 10 ani

FLUIDUS
Dispozitiv anti-electrosmog albastru, cu o rază de
acţiune de cm. 10 bile, pentru îmbunătăţirea apei din
sistemul de apă. Permite spargerea grupurilor de
calcar (bulgări) care se formează în apă datorită
câmpurilor electromagnetice. Clusterele deja
prezente în conducte se sfărâmă în scurt timp, fără ca
alţii să se reformeze. Mai puţine pete și halouri de
calcar, ușor de eliminat, pe: pahare, tacâmuri, oale și
chiuvete din oţel inoxidabil. Poate fi spălat în mașina
de spălat și mașina de spălat vase la o temperatură cu
20 ° mai mică, folosind cu 30% mai puţini detergenţi,
fără mai mulţi dedurizanţi și detartranţi, obţinând
aceleași rezultate, dacă nu chiar mai bune, decât
înainte. Prelungeste durata de viata a apei, a
instalatiilor sanitare si de incalzire si a aparatelor care
folosesc apa de retea pentru functionarea lor (masini
de spalat, masini de spalat vase, fiare de calcat, etc ...),
apa tratata cu FLUIDUS va fierbe mai intai, alimente si
bauturi (supe, supe, cafea, ceaiuri din plante, etc ...),
se îmbunătăţesc organoleptic, iar plantele de interior
cresc mai luxuriante dacă sunt udate cu apă din casă.
Economii importante în gestionarea gospodăriei.
Perioada de funcţionare 10 ani

HAPPY TRAVEL
Dispozitiv galben anti-electrosmog, cu un domeniu de
acţiune de mt. 4 mingi, pentru toate mijloacele de
transport. Biomagnetul HAPPY TRAVEL, datorită
structurii sale silice programate, este un remediu
eficient pentru reducerea semnificativă a potenţialelor
perturbări cauzate de electrosmog, generate de
prezenţa echipamentelor poluante în interiorul
mijloacelor de transport (GPS, telefoane mobile,
computere etc.) .

Folosind HAPPY TRAVEL pe orice tip de autovehicul
(mașini, camioane, bărci, avioane), la sfârșitul călătoriei
oamenii vor fi mai puţin obosiţi și mai relaxaţi, iar
șocurile electrostatice care se resimt în mod normal la
coborârea mijloacelor de transport să fie mult redus.
Mai mult decât atât, HAPPY TRAVEL descompune
grupurile (bulgări) prezente în combustibil care se
formează datorită electrosmogului, favorizând o
combustie mai bună, cu reducerea consecventă a
consumului. Este poziţionat în interiorul vehiculului,
asigurându-vă că raza sa de acţiune este de mt. 4 la
minge, acoperă întregul volum al vehiculului în sine.
La cerere, HAPPY TRAVEL poate fi produs astfel încât
să aibă o gamă mai largă de acţiune.

Perioada de funcţionare 10 ani

GEOS
Dispozitiv anti-electrosmog, de culoare roșie cu un
interval de acţiune de mt. 15 o minge, pentru
îmbunătăţirea mediilor în care se trăiește, favorizând
bunăstarea celor care trăiesc sau rămân în mediile în
care acești poluanţi sunt prezenţi.
Este recomandat pentru utilizare în toate facilităţile
rezidenţiale, dar în special în birouri, spitale, clinici,
școli, centre dentare, săli de sport și oriunde există o
concentraţie mare de dispozitive electrice și
electronice. Testele efectuate în sectorul zootehnic și
agricol au arătat că în fermele în care este prezent
GEOS, animalele de lapte produc mai mult, în timp ce
dacă este utilizat într-o zonă cultivată, plantele de
fructe și legume produc mai devreme, mai mult și mai
mult. Plantele de interior cu GEOS cresc, de
asemenea, mai luxuriante.
Domeniul său de acţiune este mt. 15 la minge. La
cerere, GEOS poate fi produs în așa fel încât să aibă o
gamă mai largă de acţiune.
Perioada de funcţionare 10 ani

SL-FOCUS

SL-FLUID

SL-HTRA

SL-GEOS

€ 59,00€ 25,00

€ 79,00

€ 79,00

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
79



11)) Cîmbracaminte
delicata
SSuperconcentrat

€ 11,99 APS1651

Îndepărtează murdăria de pe
articolele de îmbrăcăminte
delicate respectând în același
timp culorile acestora.
Compoziția sa chimică
specială împiedică transferul
culorii de la o îmbrăcăminte
la alta și, de asemenea,
împiedică amestecarea
diferitelor culori ale aceleiași
haine și să devină mai puțin
definite.

2) Înmuiere
Superconcentrat

€ 9,99 APS1671

Balsam pentru lenjerie și
articole de îmbrăcăminte
delicate care trebuie spălate
manual sau în mașini de
spălat. Formula sa respectă
natura tuturor fibrelor, chiar
și cele mai delicate, cum ar fi
lână și mătase. Pe lângă
faptul că are un efect anti-
împâslire, elimină
încărcăturile electrostatice de
pe articolele de
îmbrăcăminte din fibre
sintetice.

5 Containere
Goale 80 ml
€ 1,99 H-5cont80ml
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Produsele Halbea Casa
super-concentrate sunt
un ajutor valabil pentru
orice uz casnic și
profesional.



Cecuc

Detergent pentru
spălarea tuturor tipurilor
de rufe, ideal pentru
spălarea hainelor
colorate, deoarece este
eficient chiar și la
temperaturi scăzute.

3) Masina de spalat
Superconcentrat

€ 11,99 APS1611

Detergent lichid excelent
pentru spălarea manuală a
vaselor, datorită
concentrației sale ridicate
de materiale active
esențiale. Cu formularea sa
specială, garantează o
acțiune rapidă de
dezintegrare asupra
reziduurilor grase și a
murdăriei. În plus,
parfumul de lămâie
acționează asupra vaselor,
eliminând mirosurile rele.

4) Mașina de spalat vase
Superconcentrat

€ 7,99 APS3881

Datorită formulei sale
concentrate de detergent
lichid pentru spălarea în
mașina de spălat vase.
Potrivit pentru apa de
orice duritate. Previne
formarea depozitelor de
calcar.

5) Mașina de spalat vase

Superconcentrat
€ 17,99 APS0391

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

1 2 3 4 5
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2) Mâncator de praf
Profesional
antistatic
€ 9,99 APS0987

Detergent antistatic de
lustruire pentru mobilier
din lemn, lăcuit, laminat și
suprafețe dure în general.
Curăță și lustruiește
instantaneu, întârzie
redistribuirea prafului,
menține suprafața curată
și strălucitoare pentru mai
mult timp.1) Curatator de

geamuri
Superconcentrat

€ 7,99 APS3074

Detergent profesional
pentru sticlă și sticlă
sintetică, fără alcool sau
amoniac, fără halouri care
garantează transparența
perfectă. Curăță rapid și
temeinic ferestrele, sticla,
oglinzile, plexiglasul și
toate suprafețele lavabile
din plastic, metal și vopsit.
Îndepărtează praful,
amprentele, murdăria,
urmele de insecte,
grăsimile și filmele de
grăsime sau fum.

2
1

3

4) Igienizant
Superconcentrat

€ 11,99 APS1013

Detergent igienizant
potrivit pentru toate
suprafețele lavabile pe
care doriți să obțineți o
acțiune detergentă și
igienizare. Acțiunea sa
bacteriostatică permite
utilizarea acestuia pe
toate suprafețele utilizate
pentru contactul continuu
și diversificat cu
alimentele. Este utilizat
pentru suport și suprafețe
de lucru și pentru
suprafețe lavabile în
general. Solubilizează
rapid murdăria și se
usucă imediat.

3)Igiena Toaletei
Profesional

€ 7,99 APS1311

Produs pentru curățarea
periodică în profunzime a
vaselor de toaletă, pisoarelor
și bideurilor. Îndepărtează
incrustările, rugina și
depunerile de calcar.

Dispenser

de pulverizare

€ 0,99
140006

Dispenser de pulverizare
pentru utilizarea sticlelor dvs.
pentru casă. Certificat HACCP

the wellness home
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N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

7) Saiba de podea
Superconcentrat
€ 11,99 APS2061

Detergent lichid pentru
curățareamanuală a
pardoselilor, plăcilor și
toaletelor cu parfum
persistent și deodorant.

6) Spalarea parchetului

Superconcentrat
€ 13,99 APS1021

Detergent concentrat
pentru curățarea și
întreținerea parchetului, nu
deteriorează suprafețele
prin îndepărtarea murdăriei
și a grăsimii și conferind
podelei o strălucire nouă. A
se folosi fără clătire.

9) Degresant
Superconcentrat

€ 9,99 APS1587

Degresant universal eficient pe
toate tipurile demurdărie.
Pentru uz casnic și profesional.
Degresează, păteazăși curăță
binebucătăriile, blaturile de
lucru, podelele, obloanele,
materialeledinoțel și
țesăturile.

8) Degresant
Super puternic

€ 13,99 APS1022

Degresant specific pentru
curățarea plăcilor, plite,
grătare, cuptoare, filtre, hote,
pahare pentru șemineu și
blaturi din oțel inoxidabil. A nu
se utiliza pe aluminiu și aliaje
ușoare.

5) Decalcifiant
Superconcentrat

€ 9,99 APS149

Detergent pentru agent de
clătire formulat pentru
curățarea zilnică a aparatelor
sanitare, robinete, chiuvete,
pereți și pardoseli în gresie.
Îndepărtează urmele lăsate de
reziduurile de apă și săpun.

54 6 7
8

9
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12) Brillmobil
Detergent de lustruit

€ 13,99 1 Lt APS3070

PH neutru. Pentru birouri,
mese, rafturi, mobilier, usi si
toate tipurile de suprafete din
lemn. Curăță suprafața lăsând-o
strălucitoare și strălucitoare într-
un singur pas, este excelentă și
pentru întreținerea mobilierului
lăcuit și tapițat. Bogat în
substanțe emoliente și
hrănitoare pentru lemn,
respinge praful lăsând un
parfum plăcut și persistent în
mediu.

10) Detergent

Dezinfectant *
în gel cu înalbitor
€ 9,99 1 Lt APS3070

* igienizare prin acțiune
mecanica.
Produs gel caracterizat printr-
o acțiune de albire marcată
pentru curățarea suprafețelor
rezistente la clor, a plăcilor,
echipamentelor și utilajelor.
Nu utilizați pe marmură cu
plumb, lemn, plută, covor,
țesături colorate, aluminiu și
aliaje feroase.

1110 12

14) Floorwash
Detergent
parfumat
€ 13,99 1 Lt
APS3070

13) Luxbaie
Detergent pentru
detartrare
€ 10,99 1 Lt APS3070

11) Detergent

Dezinfectant *
cu eucalipt
€ 9,99 1 Lt APS3070

the wellness home

13

Spălarea fără clătire a gresiei,
ceramicii, teracotei, granitului,
podelelor, toaletelor și
suprafețelor lavabile. Parfum
placut.
Acțiune triplă: curăță,
dezodorizează mediul și
igienizează prin acțiune
mecanică. Nu necesită clătire.
Potrivit pentru aplicarea
planurilor de autocontrol HACCP.

Curata si indeparteaza calcarul
de la chiuvete, robinete,
obiecte sanitare, cabine de duș,
căzi, gresie, oțel inoxidabil. și
emailat etc. Produs caracterizat
printr-un efect de igienizare
(săruri cuaternare de amoniu),
un spectru larg de acțiune
împotriva proliferării
bacteriene. Îndepărtează
urmele lăsate de reziduurile de
apă și săpun, lăsând mediul
plăcut parfumat. Nu utilizați pe
marmură.

* sanitize prin acțiune
mecanica.
Produs pe bazăde săruri
cuaternare de amoniu, ideal
pentru curățare și igienizare, prin
acțiunemecanică, suprafețe și
echipamente, toalete, pardoseli,
blaturi de lucru,mese, rafturi,
dulapuri,
usi, ferestre si orice tip de
suprafata lavabila. Potrivit pentru
aplicarea planurilor HACCP.

84
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Cecuă

16) Spuma
activa
Super degresant
€ 10,99 1 Lt APS3070

Îndepărtează calcarul, rugina
și grăsimile, lăsând suprafața
strălucitoare. Ideal pentru
curățarea de bază a articolelor
sanitare și a pardoselilor. Nu
utilizați pe marmură.

18) Curatator

Degresant
pentru aparate de cafea
și fiare de călcat
€ 12,99 1 Lt APS3070

Detergent anticalcar pentru aparatele
de cafea și de călcat. Utilizare
profesională. Produs specific pentru
curățarea circuitelor interne, a
canalelor, a filtrelor, a suporturilor
pentru filtre și a cotierelormașinilor
de cafea, excelent pentru curățarea
plăcilor de fier.Moddeutilizare:
Agitați bine înaintedeutilizare,
pulverizați direct pe cotiere, guri etc.
Se lasă să acționeze câtevaminute și
se clătește cu apă caldă.

17) Îngrĳire
si protejare

pentru mașina de spălat
și mașină de spălat vase
cu spumă scazuta

€ 13,99 1 Kg APS3070

Performanta ridicata. Formula
anticalcar detartrat. Produs cu
spumă redusă pentru
detartrarea mașinilor de spălat
vase, a bobinelor cazanelor,
suprafețelor și blaturilor din oțel
inoxidabil, cazanelor, fierelor de
călcat etc.

15) Degresant

Eliminator de pete
Universal

Superconcentrat
cu citrice

€ 9,99 1 Lt APS3070

Produs pentru curățarea
oricărei suprafețe lavabile:
oțel, plastic, fier emailat,
fier galvanizat, ceramică,
lemn etc.

14 15 1716
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Spray
igienizant
CU OXIGEN

Ideal pentru
curățarea
suprafețelor,
blaturilor, plăcilor,
echipamentelor etc.
Pulverizați pe
suprafață, lăsați să
acționeze și ștergeți
cu o cârpăpentru a
îndepărtamurdăria.

€ 8,19
APSSPRAYIGCASA

1) Pânză super
microfibră
Halbea Casa
50 x 70 cm

€ 11,99
HC-LPMFS5070

1)

4) Pânză super
microfibră
Halbea Casa
38 x 40 cm

€ 3,90
HC-LPS3840

2) Pânză super
microfibră
Halbea Casa
32 x32 cm

€ 4,49
HC-LPMFS3232

2)

5) Burete
abraziv delicat
din fibre albe
Halbea casa

€ 2,49
HC-LPAD

3) Pânză super
microfibră dublu
strat
Halbea Casa
40 x 60 cm

€ 13,99
HC-LPMFS4060

3)

7)

5)

6)

6) Burete
puternic abraziv
Halbea Casa

€ 1,99
HC-LPAF

7) Mop din
microfibra
Profesional

€ 14,99
HC-MOP

Pânze super microfibre,
bureti si mop.
UTILIZARE PROFESIONALĂ

750ml
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Jupiter
€ 14,99
PRO-GIO

Floral oriental,
Musky,
Chihlimbar

Saturn
€ 14,99
PRO-SAT

Înflorit,
Aldehidă,
Musky

Venus
€ 14,99
PRO-VEN

Înflorit,
aromat,
lemnos,
oriental

Ultra concentrat!
250ml 25 de spalari

Esență parfumată pentru rufe cu
balsam ultra concentrat.
Esențele parfumate Sorgenta pentru rufe cu
balsam ultra-concentrat, sunt realizate numai
cu cele mai bune uleiuri esențiale, fără
substanțe toxice sau cancerigene, pentru a
vă oferi parfumuri unice și surprinzătoare.
Formularea exclusivă vă permite să păstrați
parfumul hainelor în viață pentru o lungă
perioadă de timp. Fiecare parfum a fost
realizat pentru a obține

Mars
€ 14,99
PRO-MAR

Floral,
Fructat,
Citric,
Spumante

Pluton
€ 14,99
PRO-PLU

Înflorit,
Poudre,
Musky, Lotus

armonii cu o personalitate inconfundabilă,
compusă din note parfumate înalte, medii și
scăzute capabile să ofere o experiență senzorială
de neegalat.
Produsul combinat cu balsamul de rufe oferă
plăcerea unică de a purta haine moi și parfumate
timp de până la șapte săptămâni.
Agitați întotdeauna înainte de utilizare.

Dozare: 10ml pentru 5 Kg de rufe
Înlocuiește balsamul.

Cecuc

PRODUSE PROFESIONALE DE CONCENTRARE ÎNALTĂ, DILUABILĂ PÂNĂ LA 3 ORE.
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pentru rufele tale.



Portocala si Scortisoara
HC-ESZ-ARCAN

Citrice
COD. HC-ESZ-AGR

Flori portocalii
HC-ESZ-FIORAR

Lavanda
HC-ESZ-LVD

Lemn de santal si
bergamota
HC-ESZ-SANBER

Vanilie
HC-ESZ-VNG

SPRAY PARFUMER
PENTRU TESUTURI

ESENTE

Oasis
de
desert
COD.
HC-PTS-OASI

Matase
si
Ametist
HC-PTS-SETMET

Roz
si Viola
HC-PTS-ROSVIO

Soarele
albastru
HC-PTS-SOLAZZ

Noapte
cu
luna
HC-PTS-NL

Briza
marina
HC-PTS-BM

€ 6,99

250 ml.
8,45 fl. oz.

20 ml.
0,7 fl. oz.
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: puneți
2 sau 3 capace esențiale pentru
mașinile de spălat direct în
compartimentul dedurizatorului.
Pentru a-ți parfuma hainele spălate
manual, adaugă esența mașinii de
spălat la ultima apă de clătire folosind
mănuși de protecție speciale.

PARFUMUL
MASINII DE
SPALAT CU
FORMULA
DETERGENTA
DE IGIENIZARE.
500 ml. 16,9 fl.oz.

Marea de
cristal
HC-PRL-MDC

Diamond
Star
HC-PRL-DS

Gold Rose
HC-PRL-GR

Tarile
Orientului
HC-PRL-TDO

Flori de mătase
si bumbac
HC-PRL-SFC

Rubin
HC-PRL-RUB

€ 24,99

AVERTIZĂRI: În caz de consultare cu un medic, păstrați
recipientul sau eticheta produsului la dispoziție.
Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. Nu este
un produs cosmetic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu este o
jucărie. În caz de contact cu pielea sau / și ochii: clătiți bine timp
de câteva minute, îndepărtați lentilele de contact dacă este ușor
de făcut. Dacă iritația persistă, consultați un medic. Eliminarea
conținutului / recipientelor în conformitate cu reglementările
locale. Nu vă dispersați în mediu.
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PARFUMER PENTRU SPALAREA
DETERGENTULUI DE IGIENIZARE
A MASINELOR
cu Aloe Vera
cu dedurizator

100 ml

Acvamarin
HC-PRL-AVAA-100

Ametist
HC-PRL-AVAMT-100

Agat
HC-PRL-AVAGT-100

Cuart
HC-PRL-AVQO-100

Jad
HC-PRL-AVGDA-100

Chihlimbar
HC-PRL-AVAMB-100

Opal
HC-PRL-AVOPL-100

Onix
HC-PRL-AVOX-100

€ 10,99
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250 ml
€ 20,99

Acvamarin
HC-PRL-AVAA-250

Ametist
HC-PTS-SOLAZZ

Agat
HC-PTS-SOLAZZ

Cuart
HC-PRL-AVQO-250

Jad
HC-PRL-AVGDA-250

Chihlimbar
HC-PRL-AVAMB-250

Opal
HC-PTS-SOLAZZ

Onix
HC-PRL-AVOX-250

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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PARFUMER
AMBIENT

INIMĂ DIVIN

500ml
Parfumde cameră cu persistență
ridicată, cu bețe de bumbac,

conținut într-unminunat cruet din
sticlă de cristal.

Parfumul său puternic, fructat, cu
note florale va conferi camerei tale
un parfum intens și îmbătător, cald

și relaxant.
HPF-PACD500

PARFUMER
AMBIENT
INIMĂ

PORTOCALIU ȘI CINNAMON

500ml
HPF-PACAC500

PARFUMER
AMBIENT
INIMĂ
RODIE

500ml
HPF-PACM500

€ 39,99
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Toamna
mușchi

APS1011

Halbèa Odorizant
Superconcentrat
500ml

€ 11,99
Deodorant spray fără gaz cu 4
parfumuri foarte plăcute, potrivit
pentru toate mediile. Unul sau două
spray-uri de produs sunt suficiente
pentru a deodoriza plăcut și pentru
multe ore, eliminând mirosurile
neplăcute. Ambalaj fără dozator de
spray vândut separat.

the wellness home

Iarna
orienta

APS1009

Vara
floaredelotus

APS1012

Primavara
lavanda

APS1010

Parfumuri
de acasa

PRODUSE PROFESIONALE DE CONCENTRARE ÎNALTĂ, DILUABILĂ PÂNĂ LA 3 ORE.
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INGREDIENTE: PROTEINE DIN WHEY LAPTE (HIDROLIZATE ȘI CONCENTRATE), PROTEINE DIN SOIE ISOLATE, DEXTRIN REZISTENT LA
ASIMILARE, EMULSIFICATOR: LECITINĂ, AROME, MALTODEXTRIN, ULEI DE FLORI DE SOARE CU UleiURI ÎNALTE, MAGNETIC PENTRU
GUST: FOSFAT EMULSIONAL, FOSFAT EMULSIONAT : SUCRALOZĂ, PIROFOSFAT FERIC, ACID ASCORBIC (VITAMINA C), ACETAT
DL-ALFA TOCOFERIL (VITAMINA E), SELENIT DE SODIU, NIACETINĂ (VITAMINA BIO3) A), PAPAINĂ, BROMELAIN, GLUCIN DE COPIN,
OXID DE ZINC , SULFAT DE MANGAN, MOLYBDATE DE SODIU, D-BIOTIN (VITAMINA B7), CHOLECALCIOFEROL (VITAMYRAMYRIN D),
HIDROXID 6), FITOMENADIONE (VITAMINA K), VITAMINA K, VITAMINA HIDROCLINICA (VITAMINA), VITAMINA B9), CIANOCOBALAMINA
(VITAMINA B12) GANODERMA S. LUCIDUM.

INDICAȚII: în loc de masă, amestecați 31g de
„PRINCE ONE” cu 250ml lapte gras 1,5% (lapte
parțial degresat) și bucurați-vă.

Informațiile nutriționale indicate sunt valabile
numai dacă preparatul se efectuează conform
instrucțiunilor cu lapte de 1,5 grăsimi

(lapte degresat).

A nu se lăsa la îndemâna copiilor cu vârsta sub
4 ani. Acest produs este destinat utilizării ca
parte a unei diete sănătoase și asociat cu o
activitate fizică adecvată. În timpul unei diete
cu conținut scăzut de calorii este important să
se mențină un aport adecvat de lichide; de
aceea se sugerează să beți cel puțin 2 litri de
apă pe zi. Este recomandabil să nu depășiți
doza zilnică recomandată.

P R E G ĂT I R E A N U T R I Ț I O N A L Ă
P E N T R U S H A KE R

C U G ANOD E RMA S . L U C I D UM ( R E I S H I )

M A S A I N L O C U I T O R A
P E N T R U CON T R O LU L G R E U TĂȚ I I

Pentru controlul greutății: Bea două „PRINCE
ONE” pe zi pentru a înlocui două dintre cele trei
mese. Pentru cele mai bune rezultate, pregătiți
shake-ul așa cum se indică cu 250 ml de lapte
gras 1,5% (lapte parțial degresat). Înlocuirea a 2
mese pe zi ca parte a unei diete hipocalorice cu
mese de înlocuire contribuie la pierderea în
greutate.

Pentru întreținerea greutății: Bea un „PRINCE
ONE” pe zi ca înlocuitor al unei mese. Pentru
cele mai bune rezultate, pregătiți shake-ul așa
cum se indică cu 250 ml de lapte gras 1,5%
(lapte parțial degresat). Înlocuirea unei mese pe
zi ca parte a unei diete hipocalorice cu o masă
de înlocuire contribuie lamenținerea în greutate
după pierderea în greutate. Mâncați o dietă
variată și echilibrată și faceți exerciții fizice în
mod regulat.

€ 59,99
PO-VAN

ARO
M DE

VAN
ILIE
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PASTO SOSTITUTIVO PER IL CONTROLLO PESO. CON DOLCIFICANTE.
O PORȚIE: 31g PACHET DE 30 DE PORȚII.
INFORMATII NUTRITIONALE PENTRU 100 g PORȚIE DE 31 g
VALORI TIPICE ccu adaos de 250ml lapte 1,5%

PUTERE (KJ/Kcal) 1474/350 981/236
GRASSO (g) 6 7,9
DIN CARE - GRASimi SATURATE (g) O.95 1,2
CARBOHIDRATI (g) 29 15,2
DIN CARE - ZAHARURI (g) 1,9 13
FIBRA (g) 12 5
PROTEINA (g) 39 21,3
SARE (g)** 1,1 O,7
** Sare (g) prezentă în mod natural

VITAMINA %EU VNR* %EU VNR*
VITAMINA A (µg) 741,9 93 276,4 3 5
VITAMINA B6 (mg) 1,5 111 0,6 4 3
VITAMINA B12 (µg) 1,3 54 0,9 3 7
VITAMINA C (mg) 80,6 101 25 3 1
VITAMINA D (µg) 5,2 103 1,6 3 2
VITAMINA E (mg) 11,3 94 3,6 3 0
VITAMINA K (µg) 80,6 108 25 3 3
BIOTIN (µg) 32,3 65 13,9 2 8
ACID FOLIC (µg) 121 61 39 2 0
NIACINA (mg) 23,2 145 7,5 4 7
ACID PANTOTENIC (mg) 5,8 97 2,7 4 5
RIBOFLAVIN (mg) 1,1 76 0,8 5 9
TIAMIN (mg) 1,1 97 0,4 39

MINERALE %EU VNR* %EU VNR*
CALCIUL (mg) 161,3 20 359 4 5
CROM (µg) 64,5 161 20 5 0
CUPRU (mg) 1,1 106 0,3 3 3
IOD (µg) 129 86 40 2 7
FIER (mg) 16,1 115 5,4 3 8
MAGNEZIU (mg) 274,2 73 113,3 3 0
MANGAN (mg) 2 100 0,6 3 1
MOLIBDEN (µg) 54,8 110 17 3 4
FOSFOR (mg) 483,9 69 407,5 5 8
POTASIU (mg) 419,4 21 490,5 2 5
SELENIU (µg) 53,2 97 16,5 3 0
ZINC (mg) 7,1 71 3,2 32

*VALORI DE REFERINȚĂ NUTRITIVĂ. Doza zilnică recomandată în UE pe porție de „PRINCE ONE”.

950 g

€ 59,99
PO-CIOCARO

M DE

CIOC
OLA

TA
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N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie
de disponibilitatea ambalajului.



1 lt

1 lt

SUPLIMENT ALIMENTAR PE
BAZĂ DE Rozmarin, măslin

și turmeric.
CU GANODERMA

S. LUCIDUM (REISHI)
Rozmarin: funcție digestivă.

Funcția hepatică. Reglați motilitatea gastro-
intestinală și eliminarea gazelor.

Antioxidant. Funcționalitatea regulată a
sistemului cardiovascular.

MASTRUL:metabolismul glucidic
și lipide. Circulația normală a sângelui.

Regularitatea tensiunii arteriale. Antioxidant
TURMERIC: Funcție digestivă.

Funcționalitatea sistemului digestiv.
Antioxidant. Funcția comună. Contrastul

tulburărilor ciclului menstrual.
OPUNTIA: Drenant, diuretic.

Dacă luați medicamente, trebuie
să solicitați sfatul medicului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor
sub 3 ani. Nu depășiți doza zilnică
recomandată. Suplimentele nu
sunt menite să înlocuiască o dietă
variată, echilibrată și un stil de
viață sănătos.

CANTITĂȚI
PENTRU DOZA ZILNICĂ
RECOMANDAT: 100 ml
Cum se utilizează:
Se recomandă administrarea
a 50 ml de produs
De 2 ori pe zi.

A se păstra într-un loc răcoros
și uscat, departe de sursele de
căldură.

INFORMATII NUTRITIONALE
Conținutul mediu de ingrediente
vegetale care caracterizează o doză
zilnică maximă de 100 ml_
Frunze de măslin 6 g________________________
Rizom de curcuma 5 g________________________
Frunze de rozmarin 5 g________________________
Olivactive 200 mg
dintre care oleuropeină 80 m g________________________
Opuntia ficus indica 200 mg________________________

SUPLIMENT ALIMENTAR PE
BAZĂ DE EXTRACTE DE

TITLU DE MĂSLIN, ANCHI ȘI
TAMARIND.
U GANODERMA

S. LUCIDUM (REISHI)
MASLIN:metabolismul glucidelor și

lipidelor. Circulația normală a sângelui.
Regularitatea tensiunii arteriale.

Antioxidant..
ANGHINARE: fufuncția digestivă.

Funcția hepatică.
Eliminarea gazelor intestinale.

Funcțiile purificatoare ale corpului.
Metabolizarea lipidelor. Antioxidant.
TAMARIND: regularitatea tranzitului

intestinal. Volum normal
și consistența scaunului.

RUBARBĂ: Acțiune digestivă, stomacică
PĂPĂDIE: Acțiune diuretică, coleretică.

_______________________
măslinul ES tit. 15%350 mg
dintre care oleuropeină 52,5 mg_______________________
Anghinare ES tit. 2,5% 286 mg
dintre care acid clorogenic 7.15 mg_______________________
Tamarindo 200 mg_______________________
Rabarbaro e.s. 5% Reina 150 mg_______________________
Tarassaco e.s. 5% inulin 100 mg_______________________
Cum se utilizează:
Diluați 20 ml de produs în
aproximativ 150 ml de apă,
De 2 ori pe zi.

A se păstra într-un loc
răcoros și uscat, departe de
sursele de căldură.

CANTITĂȚI PENTRU DOZA
ZILNICĂ
RECOMANDAT: 40 ml

Dacă luați medicamente, trebuie
să solicitați sfatul medicului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor
sub 3 ani. Nu depășiți doza zilnică
recomandată. Suplimentele nu
sunt menite să înlocuiască o
dietă variată, echilibrată și un stil
de viață sănătos.

€ 24,99
OLDEP1L
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€ 15,00
DRF

MOD DE UTILIZARE:
1 ambalaj pe zi diluat în 1 litru de apă.

MOD DE UTILIZARE:
3 comprimate pe zi, însoțite de apă.

DIUREFAST este un drenaj pe bază de ananas,
brusture, mesteacăn și coada calului, care sunt
utile pentru drenarea fluidelor corporale, pentru
funcționalitatea microcirculației contracarând
imperfecțiunile celulitei, pentru funcțiile de
purificare a corpului și pentru funcționalitatea
tractului urinar . Magneziul și potasiul contribuie
la reducerea oboselii și oboselii, la funcționarea
sistemului nervos și muscular și la menținerea
tensiunii arteriale normale. Fosforul ajută
metabolismul energetic. Acidul folic susține
sinteza aminoacizilor și reduce senzația de
oboseală și oboseală.

€ 9,90
KTL

30 comprimate
de 600 mg

20 stick-pack de 10ml
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AVERTIZĂRI: suplimentele nu sunt menite să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor sub 3 ani. Nu depășiți doza zilnică recomandată.
N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

KETOLIP este un supliment pe bază de guarana,
citrice și coleus, care activează metabolismul prin
accelerarea procesului de „ardere a grăsimilor” și,
de asemenea, datorită griffoniei, un
serotoninergic natural, contracarează foamea
nervoasă. Poate fi utilizat atât în primele două
faze, fie asociat cu o dietă hipocalorică.



MOD DE UTILIZARE:
Se dizolvă apoi într-un pahar cu apă la
temperatura camerei, se amestecă bine.
Să presupunem că odată ce conținutul
s-a topit.

Magneziu contribuie la reducerea oboselii și
oboselii, la favorizarea echilibrului corect al
electroliților, la metabolismul normal și
funcționarea sistemului nervos și muscular,
contribuie la funcțiile psihologice normale, la
sinteza proteinelor, la menținerea oaselor, a
dinților și a diviziunii celulare, a oboselii ,
funcționarea sistemelor nervoase și musculare
și menținerea tensiunii arteriale normale.
Fosforul ajută metabolismul energetic. Acidul
folic susține sinteza aminoacizilor și reduce
senzația de oboseală și oboseală.

€ 7,90
MGN

150gr

Amislim
AMISLIM este un supliment pe bază de
aminoacizi esențiali, care combinat cu o dietă cu
reaprovizionare treptată a carbohidraților, vă
permite să nu recuperați kilogramele pierdute în
prima fază (START UP care va fi întreprins cu linia
KETOS), evitând astfel yo- eu.
Disponibil în 3 arome

arancio ciocolată

14 bustine da 20gr

€ 25,00

AMC

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.98



Portocaliu

Căpșună

Neutru

14 plicuri de 20gr

Ciocolată

KETOS este un supliment alimentar pe bază de
proteine din zer îmbogățit cu semințe de in, săruri
minerale, alfa-cetoglutarat de ornitină, carnitină,
taurină și citrulină, care, combinat cu un regim
proteic, permite pierderea rapidă în greutate a
masei grase, conservarea și tonificarea masei
musculare .

Disponibil în 4 arome

MOD DE UTILIZARE:
2 plicuri pe zi dizolvate în apă sau lapte cu conținut scăzut de lactoză



CUPA DE CAFEA
ÎN PORȚELAN
€ 2,99 pz.
CSO-CAF-TAZALTRI

€ 17,94
6 pz
SO-CAF-6TAZ

€ 1,99
OCHELI, PALETĂ, KIT DE
ZAHAR
Pachet de 50 buc.
SO-CAF-kit50

CAFEA

€ 12,99
DECOFEINIZAT
SO-CAF-DEKNA

€ 12,99
INTENS
SO-CAF-INTNA€ 11,99

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNA

50 CAPSULE
SORGENTA
CAFEA
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MAȘINĂRIE
CAFEA
CU CAPSULE

€ 149,00
SO-CAF-MAC

Espresso
cu doze reglabile.
Suport reglabil pahar
Rezervor detașabil
pentru umplere comodă
Tava de recuperare a
capsulei detașabile
pentru o curățare
ușoară.

50 CAPSULE € 17,50
ORZUL SOLUBIL

cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFEA GINSENG

cod.SO-CAF-CafGinseng_na
CEAI DE LAMAIE

SO-CAF-TeLim_na
BLACK TEA

SO-CAF-TeNero_na
GREEN TEA

SO-CAF-TeVerde_na
Depurative HERBAL TEA

cod.SO-CAF-TisDepur_na
CEAI DE PLANTE ECHINACEA

cod.SO-CAF-TisEchin_na
CEAI DE FERBURI

cod.SO-CAF-TisFrut_na
Ceai de plante de relaxare

cod.SO-CAF-TisRelax_na

€ 1,75
ORZUL SOLUBIL
cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFEA GINSENG
cod.SO-CAF-CafGinseng_na
CEAI DE LAMAIE
SO-CAF-TeLim_na
BLACK TEA
SO-CAF-TeNero_na
GREEN TEA
SO-CAF-TeVerde_na
Depurative HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisDepur_na
CEAI DE PLANTE ECHINACEA
cod.SO-CAF-TisEchin_na
CEAI DE FERBURI
cod.SO-CAF-TisFrut_na
Ceai de plante de relaxare
cod.SO-CAF-TisRelax_na

5 CAPSULE
Gust

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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50 CAPSULE
COMPATIBIL
DOLCE GUSTO

€ 7,99
16 CAPSULE
COMPATIBIL
DOLCE GUSTO

€ 15,99
DECOFEINIZAT
SO-CAF-DECADG

€ 14,99
INTENS
SO-CAF-INTDG

€ 13,99
ESPRESSO
SO-CAF-ESPDG

Mărci | Source Caffè deține mărci comerciale aparțin unor terțe părți.Marcile Nespresso,Dolce Gusto,A Modo Mio is
Lavazza Espresso Point prezentate pe site sunt designed doar ca indicație pentru evaluarea tipului de sistem sau
capsulă folosită pentru extragerea cafelei.Marcă aparțin unele terțe parți, care nu poate fi legat în niciun fel de
producător independent Coffee source * Coffee source compatible "NESPRESSO" este conceput pentru cei care
utilizează aparate de cafea Nespresso. ** Aparatele de cafea Sorgenta Coffee "NESCAFÉ DOLCE GUSTO" sunt
concepute pentru cei care folosesc aparatele de cafea Nescafé Dolce Gusto

CORTADO
SO-CAF-CORTADO_DG

GINSENG
SO-CAF-GINSENG_DGCIOCOLATĂ

SO-CAF-CIOCCOLATO_DG

CAPPUCCINO
SO-CAF-CAPPUCC_DG
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42 CAPSULE
COMPATIBIL
A MODO MIO

50 CAPSULE
COMPATIBIL
NESPRESSO

PODS
COMPATIBIL
ESE 44

DECOFEINIZAT
SO-CAF-DEKMM

50 PODS
DECOFEINIZAT
SO-CAF-DEKMM

DECOFEINIZAT
SO-CAF-DEKNESP

ESPRESSO
SO-CAF-ESPMM

150 PODS
ESPRESSO
SO-CAF-ESPESE44

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNESP

INTENS
SO-CAF-INTMM

€ 10,49

€ 11,25

€ 23,99

€ 11,49

€ 10,75

€ 10,99

€ 11,49

€ 11,25

€ 26,99

150 PODS
INTENS
SO-CAF-INTMM

INTENS
SO-CAF-INTNESP

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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Capsule
compatibile
Bourbon,
propuse
la un preț foarte
convenabil.

* Marcile Lavazza AModoMio și Lavazza Espresso Point sunt deținute de LUIGI
LAVAZZA S.P.A. Producția acestor capsule este autonomă și nu este legată direct sau
indirect de LUIGI LAVAZZA S.P.A. Compatibilitatea acestor capsule este funcțională
pentru utilizarea pemașinile Lavazza AModoMio.

€ 17,50
AMSNERA100NDONCARLO

Capsule Borbone Don Carlo
Amestec NEGRU
100 pz.
Datorită dozei echilibrate
dintre Arabica și Robusta și
gradului perfect de prăjire,
acesta este amestecul perfect
pentru cei care, pe lângă
aromă, apreciază cremă de
cafea din ceașcă.

€ 22,50
AMSORO100NDONCARLO

Capsule Borbone
Don Carlo Amestec de aur
100 pz.
Cafea pentru adevărații
cunoscători, cu un gust clasic și
inimitabil, reprezentând tradiția
espresso-ului napolitan.

€ 11,50
AMSDEK100NDONCARLO

Capsule Borbone
Don Carlo
Amestec Decafeinizat
50 pz.
Delicat pe gust, dar fără a
renunța la trăsăturile tipice ale
unui espresso excelent,
amestecul verde Bourbon este
o surpriză plăcută pentru cei
care nu apreciază cofeina.
Conținut de cafeină care nu
depășește 0,1%.

€ 18,50
AMSRED100NDONCARLO

Capsule Borbone
Don Carlo
Amestec ROȘU
100 pz.
Cu o aromă puternică și
decisivă, acest amestec
reprezintă soluția potrivită
pentru a vă oferi o
încărcare de energie. € 20,50

AMSBLU100NDONCARLO

Capsule Borbone Don Carlo
Amestec ALBASTRU

100 pz.
Cafea echilibrată și plină de corp,

cremoasă și perfect dozată pentru a obține
o cafea unică demnă de barul de încredere.

Capsule DONCARLOCompatibile Lavazza AModoMio*
OSINGURADOZA

104



* Nespresso este omarcă înregistrată a SOCIETE
’DES PRODUITS NESTLE’ S.A. Producția acestor
capsule este autonomă și nu este legată direct sau
indirect de SOCIETE 'DES PRODUITS NESTLE' S.A.
Compatibilitatea acestor capsule este funcțională
pentru utilizarea pemașini cu sistemul Nespresso.

€ 17,50
REBNERA100N
100 pz.
Capsule Borbone Respresso
Amestec NEGRU

Datorită dozei echilibrate
dintre Arabica și Robusta și
gradului perfect de prăjire,
acesta este amestecul perfect
pentru cei care, pe lângă
aromă, apreciază cremă de
cafea din ceașcă.

€ 22,50
REBORO100N
100 pz.
Capsule Borbone
Respresso Amestec de
aur

Cafea pentru adevărații
cunoscători, cu un gust
clasic și inimitabil,
reprezentând tradiția
espresso-ului napolitan.

€ 11,50
REBDEK050N
50 pz.
Capsule Borbone Respresso
Amestec Decafeinizat

Delicat pe gust, dar fără a
renunța la trăsăturile tipice ale
unui espresso excelent,
amestecul verde Bourbon
este o surpriză plăcută pentru
cei care nu apreciază cofeina.
Conținut de cafeină care nu
depășește 0,1%.

€ 18,50
REBRED100N
100 pz.
Capsule Borbone Respresso
Amestec ROȘU

Cu o aromă puternică și
decisivă, acest amestec
reprezintă soluția potrivită
pentru a vă oferi o încărcare
de energie. € 20,50

Cod. REBBLU100N
100 pz.

Capsule Borbone Respresso
Amestec ALBASTRU

Cafea echilibrată și plină de corp,
cremoasă și perfect dozată

pentru a obține o cafea unică
demnă de barul de încredere.

CAPSULERESPRESSOCompatibile Nespresso*
OSINGURADOZA

* Marcile Lavazza AModoMio și Lavazza Espresso Point sunt deținute de LUIGI
LAVAZZA S.P.A. Producția acestor capsule este autonomă și nu este legată direct
sau indirect de LUIGI LAVAZZA S.P.A. Compatibilitatea acestor capsule este
funcțională pentru utilizarea pemașinile Lavazza AModoMio.

€ 18,50
KABRED100N

Capsule Borbone
Espresso Point
Amestec ROȘU
100 pz.
Cu o aromă puternică și
decisivă, acest amestec
reprezintă soluția potrivită
pentru a vă oferi o încărcare de
energie.

€ 20,50
KABLU100N

Capsule Borbone
Espresso Point
Amestec ALBASTRU
100 pz.
Cafea echilibrată și plină
de corp, cremoasă și
perfect dozată pentru a
obține o cafea unică
demnă de barul de
încredere.€ 11,50

KABDEK50N

Capsule Borbone Espresso Point
Amestec Decafeinizat
50 pz.
Delicat pe gust, dar fără a renunța la
trăsăturile tipice ale unui espresso excelent,
amestecul verde Bourbon este o surpriză
plăcută pentru cei care nu apreciază cofeina.
Conținut de cafeină care nu depășește 0,1%.

CAPSULECompatibile Lavazza Espresso Point*
OSINGURADOZA

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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Vă invităm să citiți cu atenție
aceste Condiții generale de vânzare înainte
de a continua orice achiziție.
Prin efectuarea oricărei achiziții, acceptați pe
deplin aceste Condiții generale de vânzare
pe care le găsiți pe site.

€ 24,99
90BORBDGBLU
Capsule Borbone Compatibili
Nescafè Dolce Gusto Amestec
ALBASTRU
90 pz.

€ 20,50
90BORBDGNERO

Capsule Borbone Compatibili
Nescafè Dolce Gusto Amestec NEGRU
90 pz.

€ 22,00
90BORBDGROSSO

Capsule Borbone Compatibili Nescafè
Dolce Gusto Amestec roșu
90 pz.

€ 26,00
990BORBDGORO

Capsule Borbone Compatibili
Nescafè Dolce Gusto Amestec de aur
90 pz.

Capsule de amestec BLU Caffè
Borbone compatibile cu Nescafè Dolce
Gusto *. Cafea echilibrată și plină de
corp, cremoasă și perfect dozată pentru
a obține o cafea unică demnă de barul
de încredere.

€ 26,00
90BORBDGDEK

Capsule Borbone Compatibili
Nescafè Dolce Gusto Amestec
Decafeinizat
90 pz.

Nescafé Dolce Gusto * ® este o marcă înregistrată a SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A La
producția acestor capsule este independentă, nici direct, nici indirect legată de SOCIETÈ DES
PRODUITS NESTLÈ S.A. Compatibilitatea acestor capsule este funcțională de utilizat
pe aparatele Nescafé Dolce Gusto * ® și nu înlocuiește utilizarea capsulelor originale produse de
SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A.

Delicat pe gust, dar fără a renunța la
trăsăturile tipice ale unui espresso
excelent, amestecul verde Bourbon este
o surpriză plăcută pentru cei care nu
apreciază cofeina.

CAPSULECompatibile Nescafè Dolcegusto*
OSINGURADOZA

€ 20,00
6TAZZECAPPUCCINOBORBONE
12 pz
Pachet format din n. 6 căni de cafea
Bourbon și n. 6 farfurioare.

BORBONECAPPUCCINOCUPE+
FARBUCI 6 PIESE

€ 3,99
100 pz

KIT100BICPOLZUCBORBONE

Kit 100 de pahare * Scoops și zahăr Bourbon.

* Culorile ochelarilor pot diferi de cele prezentate
în imagine

KIT 100OCHELI *
PALETĂȘI ZAHAR
OSINGURADOZA
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Cafea pentru adevărații cunoscători, cu
un gust clasic și inimitabil, reprezentând
tradiția espresso-ului napolitan.

Cu o aromă puternică și decisivă, acest
amestec reprezintă soluția potrivită pentru a
vă oferi o încărcare de energie.

Datorită dozei echilibrate între Arabica
și Robusta și până la gradul perfect de
prăjire, acesta este amestecul potrivit
celor care apreciază pe lângă aromă
cremozitatea cafelei din ceașcă.



€ 10,00
BORBONEREDVENDING1KG

Cafea Borbone
Boabe de cafea (boabe) Vending
Amestec roșu
1 Kg
Amestec Caffè Borbone RED
s-a născut pentru cei care iubesc o
cafea care poate da un impuls de
energie, cu o aromă puternică și
decisivă.
Gustul robust
și intens se naște
din dozare
atent studiat
și deci perfect
dintre cele mai bune noastre
calitatea cafelei.

Cafea Borbone
Boabe de cafea (boabe)
Vending
Amestec ALBASTRU
1 Kg
Caffe Borbone BLUE amestec
este amestecul potrivit pentru
palatele puternice și exigente,
pentru cei care preferă o cafea
cu un gust corpos și cremos.
Provine dintr-o doză perfectă și
precisă, care îmbină calitățile
Arabica și Robusta cu nivelul
potrivit
toastare. Este o cafea compactă
și echilibrată, plină de aromă
și cu un caracter decisivo
ed inimitabile.

€ 12,00
BORBONESUPERVENDING1kG

€ 4,00
MOKABORBONE

Cafea măcinată
Moka Amestec ALBASTRU
250 gr
Ideal pentru mocha și mașini automate.

FASOLEDECAFĂVENDINGȘI PământMoka
AMESTEC

Linia dedicată vânzării de Cafea Borbone este cel mai bun amestec de cafea pentru automatele de pe
piața națională și internațională.

€ 14,00
44BNERA100N

Capsule de filtru de hârtie
ESE 44 mm Caffè Borbone
Amestec NEGRU
100 pz.
Datorită dozei echilibrate între
Arabica și Robusta și până la
gradul perfect de prăjire,
acesta este amestecul potrivit
celor care apreciază pe lângă
aromă cremozitatea cafelei din
ceașcă.

€ 18,00
44BBLU100N

Capsule de filtru de
hârtie ESE 44 mm
Caffè Borbone
Amestec ALBASTRU
100 pz.
Cafea echilibrată și plină de
corp, cremoasă și perfect
dozată pentru a obține o
cafea unică demnă de barul
tău încredere.

€ 11,00
44BDEK50N

Capsule de filtru de
hârtie ESE 44 mm
Caffè Borbone
Amestec Decafeinizat

50 pz.
Delicat pe gust, dar fără a
renunța la trăsăturile tipice ale
unui espresso excelent,
amestecul verde Bourbon
este o surpriză plăcută pentru
cei care nu apreciază cofeina.
Conținut de cafeină care nu
depășește 0,1%.

€ 16,00
44BRED100N

Capsule de filtru de
hârtie ESE 44 mm
Caffè Borbone
Amestec roșu
100 pz.
Cu o aromă puternică
și decisivă, acest
amestec reprezintă
soluția potrivită pentru
a vă oferi o încărcare
de energie.

€ 22,00
4BGOLD100N

Capsule de filtru de
hârtie ESE 44 mm
Caffè Borbone
Amestec de aur
100 pz.
Cafea pentru adevărații cunoscători, cu un gust clasic și
inimitabil, reprezentând tradiția espresso-ului napolitan.

Vafe ESE 44mm
OSINGURADOZA

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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Sursă de
băutură
p e n t r u
sănătate.
Apă pură
pentru un
viitor durabil.

Pentru un viitor fără plastic.
Elimină fibrele de azbest, pesticidele,
hidrocarburile, metalele grele.
Sistem brevetat de evitat
creșterea bacteriană în fitinguri.

€ 2.550,00
WDTOP5
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®

Designmade in Italy
Sorgenta Wellness Drink
este special creat pentru orice tip de mediu.
Măsurile sale sunt ideale pentru a fi așezate pe
un blat de bucătărie.
cm (45,7 x 40,3 x 18,5)

• 30% mai puțin electricitate
• CERCETARE TEHNOLOGICĂ
• MANAGEMENTUL CU ANDROID ȘI IOS

.



3motive
pentru a
prefera

Sorgenta
Wellness

Drink.

Cel mai mic dozator
pentru 18 litri puri / oră de apă rece sau
ambiantă, naturală și spumantă.

1 Sustenabilitatea mediului
Eliminarea ambalajelor din plastic (PET) este un pas ecologic necesar
pentru a reduce poluarea îngrijorătoare a oceanelor. Este necesar să
avem o atenție constantă asupra bunăstării întregului ecosistem al
planetei, deoarece am ajuns la niveluri îngrijorătoare.
De fapt, Comisia Europeană, întâlnită la Strasbourg în ianuarie 2018, a
decis să facă din Europa liderul în lupta împotriva plasticului.
prezentarea de noi obiective anti-poluare.
Sorgenta Wellness Drink oferă contribuția sa la această nevoie
ecologică urgentă.
.
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Sănătate la Km0
Sorgenta Wellness Beauty folosește apă deja făcută potabilă din
alimentarea cu apă, dar clorul utilizat, cu funcția sa antibacteriană,
are adesea un gust neplăcut .. Sorgenta Wellness Drink o purifică mai
mult prin intermediul filtrelor de înaltă tehnologie 3M, obținând o
calitate bună, foarte pură apă sigură și disponibilă imediat la Km0,
evitând transportul inutil, foarte scump și obositor

.
Sensibilitate la economii
În primul rând, economiile economice, dar nu numai, Sorgenta
Wellness Drink sunt, de asemenea, sensibile la economisirea timpului,
economisirea energiei. Distribuitorul de apă Sorgenta Wellness Drink
este echipat cu 7 filtre 3M incluse în PRET cu o autonomie de 20.000
litri, pe o durată de 7/10 ani.

Sorgenta Wellness Drink
Este echipat cu un filtru de înaltă tehnologie
care realizează o nanofiltrare a apei fără a se
schimba
caracteristicile chimice, dar eliminând toți
poluantii.

Filtru 3M

NOU SISTEM HIDRONIC HERMETIC:
• TEHNOLOGIE REGRIGERANTĂ MAI EFICIENTĂ.
• Efectuarea răcirii
• MAI IEFTIN.
• APĂ RECE ÎN TIMP MAI MIC.

2

3

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



ULEIU DEMĂSline
EXTRA "FRAG"
extracție la rece
Produs 100% italian.
Se caracterizează prin aroma sa
de fructe de măsline, în special
în primele luni ale anului,
echilibrat în gust.

OLIO6

€83,99
Ambalare
6 sticle

Nu este filtrat, are un aspect dur
iar în pachete se va forma un
sediment pe fund, care va fi mai
accentuat dacă este achiziționat în
cadrul campaniei petroliere.
Potrivit pentru toate tipurile de
condimente și foarte potrivit
pentru bruschetta

ULEIU DE
MĂSINĂ
EXTRA
VIRGIN
ITALIAN

OLIO1

€13,99
750 ml

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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MERCHANDISING

€ 5,99
CUTIE
METAL
cm 21x16,5x8
cu surpriză

RED SMALȚ
BOXBEIGE211658

PIX
SORGENTA

€ 0,89
MER2

AGENDA 2021
SORGENTA

€ 4,99
AGENDA2021

€ 5,99
CUTIE
METAL BEIGE
BOXBEIGE211658

€ 6,99
CUTIE
METAL
ARGENTATA
cu surpriză

cm 36x23x8

BOXMETAL36238

cm 13x9,5x5
BOXARG13955

€ 2,69
SHOPPER
IDEA DE CADOU
cm 22x29
cu surpriză
Carcasă de 10
cm cu etichetă din
lemn cu diametrul de 5
cm
SHOPPERTAG

POLO
DONNA
UNIKA
MAKE UP
MILANO

MĂSTRE DE
FILTRARE DE
NEDICTAT
MODEL M1
10 / 20 / 40 / 100 pz

Visita il sito

www.sorgenta.it

€ 19,99
XS POLO-D-XS

S POLO-D-S

M POLO-D-M

L POLO-D-L

XL POLO-D-XL

POLO
UOMO
UNIKA
MAKE UP
MILANO
€ 19,99
S POLO-U-S

M POLO-U-M

L POLO-U-L

XL POLO-U-XL

XXL POLO-U-XXL

3XL POLO-U-3XL



APS Investments S.r.l. unipersonale
Via Verdello 16/C, 24040 Ciserano (BG)

Italy
info@sorgenta.it - www.sorgenta.it


