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Halbea Profumi Sublimi Parfume Halbea Sublime faqe 4
Luxury Silver Black faqe 6
Aromë "Cuore Divno" për mjedise faqe 10

Halbèa Farmacosmetics
Vaj i pastër Neem faqe 14
31 Barëra Vaj i Pastër - Vaj i Pastër Kastori / Aplikues Qerpiku faqe 15

Qumësht zbutës / Curl ringjall / Spërkatje për mbrojtjen termike
Linja e Artë e Bardhë Qumësht gomari faqe 16

faqe 19
Linja rigjeneruese me zhul kërmilli faqe 20
Linja qetësuese e Aloe Vera faqe 24
Linja Anti-Age Colostrum faqe 27
Linja Anti-Papastërti Neem faqe 30
Linja Antioksidante e Arganit faqe 33
Linja e kremit të trupit Special Line faqe 35
Linja e kremit të fytyrës Special Line faqe 36
Maskë fytyre Gold Mask Peel-off Special Line faqe 37
Serum intensiv i fytyrës Special Line faqe 38
Linja e efekteve kundër moshës Buzët / Sytë faqe 39
Krem tatuazh / Krem dore faqe 40
Linja e Acidit Hialuronik faqe 41
Krem aromatik për trupin faqe 42

the wellness beauty

the wellness food

the wellness home

Produkte kozmetike, suplemente, esenca të
larta parfumerie, produkte për mirëqenien
e trupit dhe ushqim cilësor.
Dhe përveç kësaj: produkte shtëpiake,
pastrues të ujit shtëpiak dhe pjesë
këmbimi.
Zbuloni botën e Sorgenta the wellness
group, zbuloni një mundësi unike për t'i
bërë vetes mirë dhe ... ofroni mirëqenie!

the wellness group
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Nuk testuar në kafshë
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Banjë Dushi Me Aromë faqe 43
HigieniGel faqe 44
HigieniSpray / Detergjent për dezinfektimin e duarve faqe 45
Linja Meshkuj faqe 46
Linjë serumi e pastër 100 ml faqe 48
Vajra esenciale të pastra faqe 50
Linja Black Detox faqe 54

faqe 57
faqe 58Banjë dushi RCM - ShampoGold

Linja 5 Aktive / Pasta dhëmbësh

Vaj Masazhi Aktiv / Kremë Freskues Forcues faqe 59
faqe 60
faqe 62

Linja 5 Aktive / Pastrim kafeje / Vaj bajame të ëmbël
Linja 5 Aktive / Pastrimi i Fytyrës / Deodorantët me llak
Dush për banjë / Sapunë të lëngët faqe 64
Maska / Shampo faqe 65
Multifunksionale Kremë faqe 66
Trajtimet me shampo faqe 67
Krem depilues/ Bio Pomate faqe 68
Linja “Solari” Summer faqe 70
Linja Ice Gel Trup freskues faqe 73
Linja E Pastrimit Të Trupit / Krem Sorbetit faqe 74
Linja Baby/ No Z Protection faqe 75
Linja Pet produkte me vaj Argani faqe 78
Linja Esteticalab me kërp faqe 80
Multifunksionale krem bazë faqe 83
Krem profesional për fytyrën faqe 84

Halbèa Shtëpia Lavanderi dhe enë higjienike / Kontejnerë bosh faqe 86
Për higjienën e shtëpisë tuaj faqe 88
Higjiena e shtuar faqe 90
Llak Dezinfektues / Lecka Dhe Sfungjerë faqe 92
I “Profumorbidi” për lavanderi faqe 93
Thelbi / Sprucues Parfumerësh Për Pëlhura faqe 94
Parfumerët sanitizues për lavatriçe faqe 95
Aromat e shtëpisë faqe 98

Suplemente Shufrat e proteinave BarrettOne faqe 99
Kontrolli i peshës "PrinceOne" faqe 100
Suplemente One faqe 102
Suplemente New Phargam faqe 106

Ushqim Makinë kafeje dhe kafe "Sorgenta" faqe 108
Wellness Drink faqe 112
Vaj ulliri ekstra i virgjer faqe 114

Merchandising faqe 115



UX
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the wellness beauty ®

KODIN
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

ÇMIMI
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

N

G
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FRYMËZUAR: *KODIN
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

132
6

143
1

140
130
20
5

32
19
82
131
31
28

101
108
109
17
24
50

133
13

129
149
151
100
14

ÇMIMI
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

the wellness beauty ®

KLASIFIKIMI I PARFUMEVE SIPAS FAMILJEVE TË NUHATJES
SHËNIME DOMINUESE|FRYMËZUAR LIRSHËM NGA PARFUMET E MËPOSHTËM NË TREG *

GRUA

128
22
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KODIN
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

ÇMIMI
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

144
30
37
16

148
146
142
118
145
150
10

134
52

139
135

"Markat dhe emrat e produkteve të treguar në këtë tabelë u përkasin pronarëve të tyre
legjitimë: referenca ndaj markës dhe emrit të të tjerëve përdoret vetëm për të nxjerrë në pah
dallimet me aromat e tregtuara dhe në përputhje me parimet e drejtësisë profesionale në

përputhje me" artin ". 21 c.p.i. Një reklamë e tillë përputhet me kërkesat e nenit 1bis nr.1
shkronja, d), e), g) dhe h), të Direktivës 84/450 / EC dhe nenit 4 të Dekretit Legjislativ.
145/2007 për reklamat krahasuese ".

Adventus Creed for her
Alien -Thierry Mugler
Amour Amour - Cacharel
Angel Tm -Thierry Mugler
Bamboo Gucci
Black Opium - Yves S. Laurent
Black Orchid - Tom ford
Blu di Bvlgari
Chance - Chanel
Chanel 5
Chloé
Coco Mademoiselle - Chanel
Dolce - Dolce & Gabbana
Elie Saab - Le parfum
Flora - Gucci
Si - Armani
My Burberry Donna
Paradiso - Roberto Cavalli
Fleur de Gardenia - Creed
Flower - Kenzo
For Her - Narciso Rodriguez
Gucci by Gucci
Guilty di Gucci
Hypnotic Poison - Dior
Hugo Boss
Idole di Lancôme- Lancôme
Imperatrice D&G
Infusion d’Iris - Prada
J’adore - Dior
Joy - Dior
Lady Million - Paco Rabanne
La vie est belle - Lancôme
Light blue - Dolce & Gabbana
L’or di J’adore - Dior
Mon Guerlain
Narciso Rouge - N. Rodriguez
Olympea - Paco Rabanne
Pleasures Este Lauder
Rem - Reminiscence Paris
Roma - Laura Biagiotti
Rush Gucci
Signorina Ferragamo
Tagete - Profumum Roma
The One D&G

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Oriental amber
Flowery, pure amber
Fresh flowered
Eastern amber sugar
Sweet musky floral fruity
Oriental amber musky
Oriental woody floral impact
Mossy woody flowery
Cipriata fiorita citrus
Flowery clean aldeyde
Tonic fruity flowery
Sweet oriental floral
Flowery flowery sweet
Oriental floral
Precious fruity floral
Delicate fruity flowery chypre
Enveloping woody chypre flower
Fine oriental floral
Flowery high range
Flowery flowery modern
Particularly floral musky
Tender fruity flowery chypre
Floral musky
Intoxicating woody chypre flower
Flowery woody
Amber floral fruity
Fruity floral
Enveloping woody chypre flower
Flowery flowery showy
Mossy floral citrus
Eccentric flowery fougère
Flowery woody chypre icon
Light woody fougère
Precious flowery
Woody aromatic citrus
Woody chypre flowery
Fruity floral oriental
Flowery green woody
Mossy woody flowery
Oriental amber mistress
Fruity floral
Strong fruity floral
Heady woody floral
Fruity floral



the wellness beauty
®

KODIN
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

KODIN
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

ÇMIMI
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

ÇMIMI
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

KLASIFIKIMI I PARFUMEVE SIPAS FAMILJEVE TË NUHATJES
SHËNIME DOMINUESE|FRYMËZUAR LIRSHËM NGA PARFUMET E MËPOSHTËM NË TREG *

6

KODIN
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

KODIN
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

ÇMIMI
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

ÇMIMI
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

KLASIFIKIMI I PARFUMEVE SIPAS FAMILJEVE TË NUHATJES
SHËNIME DOMINUESE|FRYMËZUAR LIRSHËM NGA PARFUMET E MËPOSHTËM NË TREG *

UNISEX

9
57
61
33

105
138
62
12

136
35
4

65
102
11
27
75
78

122
158
159

64
59

126
151
155
156
38

141
152
72

154
41

153
7

157
137

"Markat dhe emrat e produkteve të treguar në këtë tabelë u përkasin pronarëve të tyre
legjitimë: referenca ndaj markës dhe emrit të të tjerëve përdoret vetëm për të nxjerrë në pah
dallimet me aromat e tregtuara dhe në përputhje me parimet e drejtësisë profesionale në

përputhje me" artin ". 21 c.p.i. Një reklamë e tillë përputhet me kërkesat e nenit 1bis nr.1
shkronja, d), e), g) dhe h), të Direktivës 84/450 / EC dhe nenit 4 të Dekretit Legjislativ.
145/2007 për reklamat krahasuese ".

FRYMËZUAR: *
NJERI

FRYMËZUAR: *

Acqua di Gio’ Armani
Acqua di Parma Col. Assoluta
Bleu de Chanel - Chanel
Bottled - Boss
Dior Homme Sport - Dior
Eau Noir Dior
Eros - Versace
Fahrenheit - Dior
Hugo di Hugo Boss
Invictus - Paco Rabanne
Le Male - J.P .Gautier
Light Blue - Dolce & Gabbana
Luna Rossa - Prada
Roma - Laura Biagiotti
One million - Paco Rabanne
Sauvage - Dior
Terre d’Hermes - Hermes
Valentino
Guilty Gucci
Blu di Bulgary

Abercrombie & Fitch
Acqua di Sale - Profumum Roma
Acqua di Zucchero - Profumum Roma
Bois d’Argent - Dior
Chinatown - Bond N.9
Costume National - Scent Intense
Creed Adventus
Creed Silver Montain
Green Creed Irish Tweed
Intense cafè - Montale
Lost Cherry - Tom Ford
Naso Matto - Black Afgano
Neroli Portofino - Tom Ford
One - Calvin Klein
Oud - Reminiscence Paris
Oud Wood Tom Ford

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Original flowery fougère
Fresh flowery citrus fruit
Woody aromatic deep
Woody aromatic decisive
Active Fougère
Amber fern
Aromatic musky fougère
Woody warm powder
Amber fern
Bold aromatic hesperidate
Oriental delicate fougère
Pure fresh spiced
Woody aromatic
Eastern Fougère
Woody young chypre
Amber aromatic hesperidate
Cheerful fresh spice
Woody spicy citrus
Spicy woody amber
Citrus Flowery woody

Woody academic aromatic
Floral citrus marine
Citrus, fruity flowery musk
Spicy woody musky
Citrus, flowery, amber
Spiced, flowery, animal
Amber, woody, fruity
Citrus, woody, amber, precious
Woody flowery citrus
Oriental floral vanilla
Flowery, spicy, woody
Oriental, woody, impact
Citrus, floral musky
Woody light flowering
Citrus, fruity, oriental
Woody oriental



€ 11,99

UX

N
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KODIN
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

ÇMIMI
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

KLASIFIKIMI I PARFUMEVE SIPAS FAMILJEVE TË NUHATJES
REFILL

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 7

KULETË BOSH
LËKURË ARTIFICIALE

144 TESTER
COD. HAB-BST-BIG

€ 26,99

KULETË BOSH
LËKURË ARTIFICIALE

20 TESTER
COD. HAB-BST-SMALL

"Markat dhe emrat e produkteve të treguar në këtë tabelë u përkasin pronarëve të tyre
legjitimë: referenca ndaj markës dhe emrit të të tjerëve përdoret vetëm për të nxjerrë në pah
dallimet me aromat e tregtuara dhe në përputhje me parimet e drejtësisë profesionale në

përputhje me" artin ". 21 c.p.i. Një reklamë e tillë përputhet me kërkesat e nenit 1bis nr.1
shkronja, d), e), g) dhe h), të Direktivës 84/450 / EC dhe nenit 4 të Dekretit Legjislativ.
145/2007 për reklamat krahasuese ".

FRYMËZUAR: *
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Si - Arman
Black Opium - Yves S. Laurent
Chloé
Coco Mademoiselle - Chanel
Hypnotic Poison - Dior
J’adore - Dior
Light blue - Dolce & Gabbana
Roma - Laura Biagiotti
La vie est belle - Lancôme
For Her - Narciso Rodriguez
Narciso Rouge - N. Rodriguez
Lady Million - Paco Rabanne
Alien -Thierry Mugler
Angel Tm -Thierry Mugler
Acqua di Gio’ Armani
Bottled - Boss
Fahrenheit - Dior
Sauvage - Dior
Light Blue - Dolce & Gabbana
Le Male - J.P .Gautier
Terre d’Hermes - Hermes
Invictus - Paco Rabanne
One million - Paco Rabanne
Abercrombie & Fitch
Naso Matto - Black Afgano
One - Calvin Klein
Creed Adventus
Bois d’Argent - Dior
Acqua di Sale - Profumum Roma
Intense cafè - Montale

|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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Delicate fruity flowery chypre
Oriental amber musky
Tonic fruity flowery
Sweet oriental floral
Woody chypre flower
Flowery flowery showy
Light woody fougère
Oriental amber mistress
Flowery woody chypre icon
Particularly floral musky
Flowery flowery powdery woody
Eccentric flowery fougère
Flowery, pure amber
Eastern amber sugar
Original flowery fougère
Woody aromatic decisive
Woody warm powder
Amber aromatic hesperidate
Pure fresh spiced
Oriental delicate fougère
Cheerful fresh spice
Bold aromatic hesperidate
Woody young chypre
Woody academic aromatic
Oriental, woody, impact
Woody light flowering
Amber, woody, fruity
Spicy woody musky
Floral citrus marine
Oriental floral vanilla
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Testues praktik të xhamit kristal të rimbushshëm me kapak vidhos.
Ideale për ta mbajtur gjithmonë me vete dhe për ta rimbushur me
rimbushje nga katalogu i gjerë i parfumeve Sorgenta.

Përfshirë paketimin.

8
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SE SHPEJTI:
KUTI DHURATE

9
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BLU

ME AGRUMEAROMAT E
DHOMËS

“CUORE DIVINO”

500ml
HPF-PACD500

Aromë e dhomës me qëndrueshmëri
të lartë me shkopinj pambuku, e

përmbajtur në një xham të
mrekullueshëm kristali.

Aroma e tij e fortë, me shije frute me
nota lule do t'i japë dhomës tuaj një

aromë intensive dhe dehëse, të
ngrohtë dhe relaksuese.

€ 39,99

HPF-PACAGR500

HPF-PACA500

10

6 LARTË DIFUZIONIT
PAMBUKU SHKOPINJ

GJATËSI 34CM

€ 4,99
HPF-RICBAST

Zëvendësim praktik 6 shkopinj 34 cm të gjatë
në pambuk me difuzion të lartë, ideale për të

ringjallur altoparlantët tuaj duke rregulluar
madhësinë e tyre, nëse është e nevojshme,

duke prerë çdo tepricë.



1111

PORTOKALLI
DHE KANELLA SHEGË

TALK ERË DETI

KEDRI DHE LIMONI MYSHK

LIVANDO

ORKIDE
DHE VANILJE
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ME AGRUME
HPF-PACAGR500REF

PORTOKALLI DHE
KANELLA

HPF-PACAC500REF

CUORE DIVINO
ORIGINAL RED

HPF-PACD500REF

SHEGË
HPF-PACM500REF

ORKIDE
DHE VANILJE
HPF-PACORVAN500REF

AROMAT E
DHOMËS

REFILL

500ml

€ 29,99
LIVANDO

HPF-PACLAV500REF

FLLAD DETI
HPF-PACBM500REF

TALK
HPF-PACTLC500REF

BLU
HPF-PACA500REF

MYSHK
HPF-PACMSK500REF

KEDRI DHE LIMONI
HPF-PACCDRLM500REF

AROMATERAPI

Zgjidhjamë e lirë për dhomat e parfumeve,
duke ripërdorur ende shishet e bukura prej qelqi.
Ju gjithashtumund të zëvendësoni shkopinjtë e vjetër

®

sorgenta.it



Zgjidhjamë e zgjuar për të personalizuar
çdomjedis me aromatmë stimuluese.

OSETHJESHT PËRTËMBLEDHURTESTET E TËGJITHËGAMËS!
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ME AGRUME
HPF-PACAGRSPRY100

PORTOKALLI DHE
KANELLA

HPF-PACACSPRY100

CUORE DIVINO
ORIGINAL RED

HPF-PACDSPRY100

SHEGË
HPF-PACMSPRY100

ORKIDE DHE VANILJE
HPF-PACORVANSPRY100

LLAK
PARFUMESH

PËR MJEDISIN
100ml

LIVANDO
HPF-PACLAVSPRY100

FLLAD DETI
HPF-PACBMSPRY100

TALK
HPF-PACTLSPRY100

BLU
HPF-PACASPRY100

MYSHK
HPF-PACMSKSPRY100

KEDRI DHE LIMONI
HPF-PACCDRLMSPRY100

SHISHE SPËRKATËS
TË RIMBUSHSHME

250ml
HPF-PASPRRIC250

Aroma juaj e preferuar e shtëpisë
tani edhe në versionin praktik të

llakut për tu rimbushur me
preferencën tuaj

€ 0,99

€ 6,99



®

farmacosmetics

Vaji i pastër i Neem është një
kozmetik i shkëlqyeshëm i

përdorur i pastër ose si bazë,
ndihmon për ta mbajtur lëkurën
të shëndetshme dhe të ushqyer
mirë falë veprimit të tij të thellë

hidratues, vepron duke
zvogëluar shenjat e plakjes,

ndihmon nëmbrojtjen e lëkurës
nga agjentët atmosferikë dhe

radikalet e lira.
Ajo gjithashtu ka efekte të

dobishme në thonjtë dhe flokët.

Vaji me një mijë burime,
kundërvepron me

papërsosmëritë e lëkurës të
shkaktuara nga patologjitë e
psoriazës, akneve, dermatitit,
furunkulozës, ekzemës dhe
kërpudhave të lëkurës dhe

thonjve.

PASTËR 100%

€ 7,49 10 ml
HF-ONP10ML

€ 15,99 100 ml
HF-ONP100ML

€ 46,99 500 ml
HF-ONP500ML

14

Linea Halbèa Farmacosmetics,
natyrore, organike

në shërbim të bukurisë tuaj



Vaji i Pastër i Kastorit është
një vaj vegjetal që përdoret
në kujdesin e flokëve të

thatë, ka një veprim ushqyes,
forcues dhe lustrues, është
gjithashtu i dobishëm për t'i
dhënë vëllim dhe forcë

qerpikëve. Ndër përfitimet e
tjera, ajo trajton lëkurën e
përflakur, e hidraton atë dhe

zvogëlon aknet.

SI PERDORET: Flokët. Hidhni disa pika
direkt në flokë të lagur dhe të pastër para

tharjes.
Lëkurë.Nëmbrëmje, aplikoni disa pika
në fytyrë dhe dekolte, dhe bëni masazh.
Buzë.Aplikoni vaj ricini në buzë për të
hidratuar, ushqyer dhe trajtuar thatësinë,
ose fshini buzët me disa pika kur është e

nevojshme.
Qerpiku. Aplikoni vaj ricini në qerpikët,

duke shmangur futjen e tij në sy.
Përdorni furçën e larë mirë të një bojë për

vetulla.

PASTËR 100%

€ 14,99 100 ml
HF-OLRIC

€ 9,99
8ml

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 15

COD. HF-O31

€ 31,99
100 ml

Portokalli E Ëmbël, Pisha, Eukalipt,
Verbena Tropikale, Portokalli I Hidhur,
Limon, Pisha Skoceze, Pisha Malore,

Kopër, Mente, Nenexhik I Egër,
Mandarinë, Trumzë, Pemë Çaji, Kanellë,
Balsam Limoni, Rozmarinë, Dëllinjë,
Eukalipt Citriodora, Bergamot, Eugjeni

Caryophyllata, Livando, Patchouli,
Myshk Lisi, Sherebele, Mentol, Kanellë

Celion.

Vaji i pastër me 31
barëra është një produkt

i përshtatshëm për të
gjithë, shumë i dobishëm
për simptomat e ftohjes,

ose për ngrohjen e
muskujve.

SI PERDORET:
consulta il sito

sorgenta.it.

vaj i
pastër

BA
RI
SH

TE

Special për qerpikët 8ml me aplikues.
I bën qerpikët më të fortë, më të gjatë dhe
më të trashë. Mund të përdoret gjithashtu
për vetullat dhe flokët.
Si të përdorni: aplikoni duke
përdorur furçën speciale në qerpikët
e pastër, në mbrëmje ose kur të
dëshironi.
Vaji tenton të ngurtësohet.
Kaloni në një burim nxehtësie.
Shkundni produktin para përdorimit.

HF-OLRICCIGL



KREMFYTYRE
NATEN
50 ml
€ 24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVISNOTINT50ML

SERUM
FYTYRE
30 ml
€24,99 € 15,99
HF-LOBLATAS30ML

KREMFYTYRE
DITA
50 ml
€24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVG50ML

SI PERDORET:
Aplikoni kremin e fytyrës çdo mëngjes
pas pastrimit. Përhapeni atë me lëvizje të
buta rrethore nga brenda jashtë dhe nga
poshtë lart, derisa të absorbohet
plotësisht. Aplikojeni në lëkurë të
padëmtuar, duke shmangur zonën e syve.

SI PERDORET:
Aplikoni disa pika serum direkt në
fytyrë dhemasazhoni butësisht. Trajtoni
lëkurën tuaj rregullisht dy herë në ditë.

SI PERDORET:
Aplikoni kremin e fytyrës çdo mbrëmje
pas pastrimit. Përhapeni atë me lëvizje
të buta rrethore nga brenda jashtë dhe
nga poshtë lart, derisa të absorbohet
plotësisht. Aplikojeni në lëkurë të
padëmtuar, duke shmangur zonën e
syve.

Qumështi i gomarit quhet "ari
i bardhë" i kozmetikës.
Në fakt, ajo karakterizohet
nga prania e mineraleve dhe
proteinave të panumërta që i
japin lëkurës mëndafsh dhe
butësi.
Qumështi i gomarit është i
pasur me Vitaminë A dhe E,

të dyja këto janë shumë të
rëndësishme për
parandalimin e plakjes së
lëkurës sepse veprojnë
përkatësisht në rinovimin e
membranave dhe në
qëndrueshmërinë e
strukturave qelizore. Përmë
tepër, ajo karakterizohet nga

vitamina C e cila nxit
ngadalësimin e plakjes së
lëkurës dhe përshpejton
mekanizmat shërues.

LINJA E ARIT TË BARDHË
QUMËSHT GOMARI

16



SI PERDORET:
Pas dushit ose banjës, derdhni pak
produkt në pëllëmbën e dorës dhe
masazhojeni butësisht me lëvizje të
ngadalta rrethore, derisa produkti të
absorbohet plotësisht.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.

KREM
TRUPI
200 ml
€ 23,99 € 17,99
HF-LOBLATASCRCORP200ML

KREM
DUART
100 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRMAN100ML

KREM
KËMBË
100 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRPIE100ML

PASTRUES
INTIM
280 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASINT280ML

SI PERDORET:
Aplikoni kremin në duart tuaja sipas nevojës
dhemasazhoniderisa tëabsorbohet.

SI PERDORET:
Derdhni pastruesin intim në pëllëmbën e
dorës, pastroni pjesët e prekura dhe
shpëlajenimekujdes.
Vetëmpër përdorim të jashtëm.

SI PERDORET:
Pasi të keni pastruar plotësisht zonën që do
trajtohet, aplikoni një shtresë bujare kremi
dhemasazhojeni derisa të absorbohet.

17



DUSH
BANJO
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASDOC500ML

SHAMPO
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASSHMP500ML

MASKË
FLOKËT
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

SI PERDORET:
Vendoseni banjën me flluska në
pëllëmbën e dorës. Pastroni butësisht
trupin, duke masazhuar lëkurën e
lagurmë parë. Shpëlajeni me kujdes.

SI PERDORET:
Aplikoni shampon në flokë të lagur,
masazhoni butësisht lëkurën e kokës dhe
ndoshta shtoni pak ujë. Këmbëngulni në
vijën e flokëve, duke shtypur me majat e
gishtave dhe duke e alternuar këtë lëvizje
memasazhe rrethore.
Shpëlani flokëtme kujdes.

SI PERDORET:
Aplikojeni pas shampos dhe shpëlajeni.
Flokët tuaj ushqehen dhe nuk rëndohen.

LINJA E ARIT TË BARDHË
QUMËSHT GOMARI

18



Vëllimi dhe përcaktimi. Kohëzgjatje e gjatë.

Serumi ringjall kaçurrelat e Farmakosmetikës Halbea të
bazuara në keratin dhe vitaminë e ka një veprim elasticizues,
hidraton lëkurën e kokës dhe mbyll peshoret tipike për
flokët e thatë kaçurrelë. I jep volum, përkufizim dhe
shkëlqim flokëve me onde, kaçurrela natyrale ose të
mbushura për një flokë të butë dhe të sofistikuar.
SI TËPËRDORNI:
Shpërndani në mënyrë të barabartë 2 pika serum në majat e
lagura, lëreni të thahet natyrshëm ose përdorni
shpërndarësin.

E lëmuar dheme shkëlqim simëndafshi.
Kohëzgjatje e gjatë.

Halbea Farmacosmetics zbutjen lustrim qumësht për flokë
kaçurrel, i bazuar në vaj keratin dhe argan, ka një veprim
Plumping, penetron strukturën e flokëve, përhapet brenda
fibrave dhe rrit trashësinë e saj, duke krijuar një efekt heqjen. I
jep gjallëri dhe shkëlqim flokëve duke ruajtur një butësi
perfekte për ditë të tëra. Serumi mbron flokët nga nxehtësia
kur përdorni tharëse flokësh dhe ndreqës dhe eliminon
volumin e tepërt.
SI TË PËRDORNI:
Shpërndani në mënyrë të barabartë 2 pika serum në majat e
lagura, para ndreqësit për t’i mbrojtur nga nxehtësia ose pas
ndreqëses për t’i dhënë shkëlqim ekstrem.

Mbron flokët nga nxehtësia e tharëse flokësh dhe
ndreqës
E lëmuar dhe me shkëlqim si mëndafshi.

Spray mbrojtës termik i formuluar me një përzierje shumë
të pasur të ekstrakteve bimore si Liri, Mandola, Hithra,
Mallow dhe Sunflower, për t’i mbështjellë flokët në një
përzierje ushqyese dhe ristrukturuese të aftë për t’i mbrojtur
nga nxehtësia e tepërt kur përdorni një ndreqës dhe tharëse
flokësh. Produkti krijon një film mbrojtës në të gjitha gjatësitë,
duke i ruajtur ato nga nxehtësia e tepërt dhe duke ruajtur
natyrën.
MODOD’USO:
Pas larjes me shampo, aplikoni një llak mbrojtës të nxehtësisë
në flokët e lagur para se të vazhdoni me tharjen. Përndryshe,
spërkatni flokët e thatë para se të stiloni me përdorimin e
ndreqëses ose hekurit. Spërkateni produktin në flokë, duke
lënë jashtë rrënjët dhe duke u përqëndruar veçanërisht në
majat, të cilat janë më të prirura ndaj dëmtimeve të shkaktuara
nga nxehtësia. Shkëlqim.

REVIVE
CURLS
ME KERATIN DHE
VITAMINË E

200 ml
€ 22,99 € 14,99
HF-RR200ML

QUMËSHT
ZBUTJEN
LUSTRIM
ME KERATIN
DHE VAJ ARGANI

200 ml
€ 22,99 € 14,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

LLAK PËR
MBROJTJEN E
NXEHTËSISË
VEPRIM I DYFISHTË
me fara liri

200 ml
€ 22,99 14,99
HF-STPRT200ML

19N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.



Për të ruajtur shkëlqimin e saj natyror,
lëkura kanevojë jo vetëmpërhidratim, por
edhe mbrojtje efektive nga agjentët e
jashtëm (rrezatimi diellor, ndotja, stresi) në
baza ditore. Serumi Lifting për fytyrën, i
pasur me përbërës aktiv, llum kërmilli,
kripëra minerale dhe vitamina, është i
dobishëmpër lëkurën e dehidratuar dhe jo
elastike, ndërsa sistemi i ri i filtrimit mbron
në mënyrë efektive nga agjentët e jashtëm
të dëmshëm. Struktura e kristalit të lëngët
të këtij emulsioni që imiton strukturën e
filmit natyror hidrolipidik karakterizon
veprimin e tij "Efekti i dyfishtë": thithja e
menjëhershmedhe lëshimi i vazhdueshëm i
përbërësve aktivë. E butë dhe jo e
yndyrshme, shkrihet shpejt në lëkurë gjatë
gjithë ditës dhe është në gjendje të japë një
freski, shkëlqim dhe butësi të
jashtëzakonshme.

RIGJENERUESE LINJË
ZHUL KËRMILLI

KREM
FYTYRE
50 ml
€ 23,99 € 17,99 HF-CVBL

Për të ruajtur shkëlqiminesajnatyror, lëkura
ka nevojë jo vetëm për hidratim, por edhe
mbrojtje efektive nga agjentët e jashtëm
(rrezatimi diellor, ndotja, stresi) në baza
ditore.Kremi i Fytyrëskanjë veprimkundër
plakjes. Epasurmepërbërës aktivë, si llumi i
kërmillit, kripëra minerale dhe vitamina,
është ideale për lëkurën jo elastike dhe të
dehidratuar, me një sistem filtrues të
formulës inovative, mbron në mënyrë
efektive fytyrën nga agjentët e jashtëm të
dëmshëm. Emulsioni me një strukturë
kristali të lëngët të ngjashëm me filmin
hidrolipidik të lëkurëskanjëveprim"efekt të
dyfishtë": thithjen dhe lëshimin e
menjëhershëm të përbërësve aktivë. E
butë, jo e yndyrshme, shkrihet shpejt në
lëkurë dhe jep një butësi, freski dhe
shkëlqimtë jashtëzakonshëm.

SERUM
FYTYRE
30 ml
€ 23,99 € 16,99 HF-SVBL

GHOST
MASK
20 ml
€ 12,99 € 9,99 HF-GHBL

Maskë me veti astringente, veçanërisht e
përshtatshme për të gjitha lëkurat
problematike, vepron në lëkurën e fytyrës
dukedhënënjëefekt të lëmuar. AloeVeraka
veti qetësuese dhe freskuese, ruan hidratimin
qelizor. Ideale për lëkurë të thatë, zhul
kërmilli, shumë e pasur me
mukopolisaharide, ka veti formuese filmi,
mbrojtëse dhe hidratuese. Ekstrakt kamomili
me veti të njohura qetësuese dhe qetësuese.
Konsistenca e tij fluide lejon një aplikim të
shpejtë në fytyrë,megishta dhe kanjë aromë
të mirë, shumë delikate dhe të këndshme.
Përdoreni në të gjitha zonat problematike
përfshirëhundën,mjekrën,ballin.

SERUM I
PASTËR
20 ml
€ 23,99 € 19,99 HF-SPBV

Veprim hidratues i thellë, ushqyes,
ristrukturues. Formula e bazuar në një
kombinim të balancuar të përbërësve
aktivë që mbrojnë lëkurën nga
dehidratimi, përmirësojnë tonin e lëkurës,
qëndrueshmërinë dhe elasticitetin.
Acidi hialuronik i pastër është krijuar
posaçërisht me një peshë molekulare të
ngjashme me atë të lëkurës për të lejuar
që ajo të absorbohet lehtë dhe në mënyrë
efektive. Me një formulë ekskluzive dhe
cilësi të pasur, është shumë e dobishme në
rastet kur lëkura humbet tonin dhe
elasticitetin: shkaqe që çojnë në formimin
e rrudhave. Me përdorimin e tij të
përditshëm, lëkura është kompakte dhe e
forcuar.

farmacosmetics
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PASTRUES
INTIM
250 ml
€ 17,99 € 13,99 HF-DIBL

PASTRUES
FYTYRE
250 ml
€ 17,99 € 13,99 HF-DVBL

Pastruesi i fytyrës është një sapun i
lëngshëm me llum kërmilli, veçanërisht i
përshtatshëm për njerëzit me lëkurë të
thatëdhenervoze.
Llumi i kërmillit vepron në lëkurën e
fytyrës pa shteruar mbrojtjet natyrore
dhepandryshuarekuilibrinhidrolipidik.
Ideale kundër shenjave të para të plakjes.
Falë Aloe vera, e pranishme në formulë,
është e përshtatshme për lëkurën që
është skuqur dhe plasaritur nga dielli, era,
ndotja dhe përdorimi i detergjenteve
tepëragresivë,duke i kthyerbutësinëdhe
shkëlqimin lëkurës.

Pastruesi intim me llumin e kërmillit
tregohet për të gjitha fazat biologjike të
grave: adoleshencën, ciklin menstrual,
shtatzëninë dhe menopauzën. Pastron
butësisht duke respektuar mbrojtjet
natyrore të mukozave. Në formulë,
ekstraktet e mallow dhe calendula, për
vetitë e tyre specifike e bëjnë këtë
pastrues ideal edhe në prani të thatësisë
dhekruajtjes intime.
Cilësia e saj e lehtë dhe aroma e
këndshme lë menjëherë një ndjenjë të
mirëqenies gjatë gjithë ditës. Ajo
garanton një higjienë të saktë ditore,
duke respektuar ph fiziologjike të
pjesëve intime.

KREM
KËMBË
100 ml
€ 16,99 € 11,99
HF-CPBL

KREM
DUART
100 ml
€ 16,99 € 11,99
HF-CMBL

Një trajtim i trefishtë i thonjve të
duarve
Veprim, specifik për duart e
dehidratuara, të thata dhe lehtësisht të
skuqura.
E pasur me përbërës aktivë të veçantë,
të tilla si llumi i kërmillit, vaji i ullirit,
gjalpi shea, vitamina E dhe acidi
hialuronik, kremi i duarve i linjës
rigjeneruese të halbeas parandalon
agresionin nga agjentët e jashtëm, dhe
gjithashtumund të përdoret në prani të
çarjeve.
Vitaminat që përmbahen në formulën
e saj janë gjithashtu të dobishme për
mbrojtjen e thonjve.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 21

E pasur me përbërës aktivë si llumi i
kërmillit, allantoina, vitamina E, gjalpi
shea dhe acidi hialuronik.

Kremi i këmbëve është në gjendje të
japë një ndjesi të menjëhershme të
freskisë dhe mirëqenies. Komponentët
e tij natyrorë absorbohen nga lëkura e
këmbëve, duke i bërë ato të buta dhe
pak aromatike.



RIGJENERUESE LINJË
ZHUL KËRMILLI

KREM
TRUPI
200 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-CCBL

Për të ruajtur shkëlqimin e saj natyror,
lëkura ka nevojë jo vetëmpër hidratim,
por edhe mbrojtje efektive nga
agjentët e jashtëm (rrezatimi diellor,
ndotja, stresi) në baza ditore.
Kremi i Trupit Halbea i linjës
rigjeneruese është i pasur me përbërës
aktivë, si llumi i kërmillit, kripëra
minerale dhe vitamina, ideale për
skalpin e dehidratuar dhe të thatë,
ndërsa sistemi i ri i filtrimit e mbron atë
në mënyrë efektive nga agjentët e
jashtëm të dëmshëm.
Struktura kristalore e lëngët e këtij
emulsioni e ngjashme me filmin
hidrolipidik të lëkurës karakterizon
veprimin "Efekt i dyfishtë": thithja e
menjëhershme dhe lëshimi i
vazhdueshëm i përbërësve aktivë. E
butë dhe jo e yndyrshme, shkrihet
shpejt në lëkurë dhe i jep, gjatë gjithë
ditës, një freski dhe shkëlqim të
jashtëzakonshëm.

Për të ruajtur shkëlqimin e saj natyror,
lëkura ka nevojë jo vetëm për hidratim,
por edhembrojtje efektive nga agjentët
e jashtëm (rrezatimi diellor, ndotja,
stresi) në baza ditore.
Kremi i Trupit Halbea i linjës
rigjeneruese është i pasur me përbërës
aktivë, si llumi i kërmillit, kripëra
minerale dhe vitamina, ideale për
skalpin e dehidratuar dhe të thatë,
ndërsa sistemi i ri i filtrimit e mbron atë
në mënyrë efektive nga agjentët e
jashtëm të dëmshëm.
Struktura kristal likuid i këtij emulsioni
ngjashme me filmin hydrolipidic të
lëkurës karakterizon "dyfishtë efekt"
veprim: thithjen e menjëhershme dhe
lirimin e vazhdueshëm të përbërësit
aktiv. E kadife dhe jo e yndyrshme,
shkrihet shpejt në lëkurë dhe jep,
gjatë gjithë ditës, një freski dhe
shkëlqim i jashtëzakonshëm.

farmacosmetics
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E butë dhe e butë për lëkurën, ajo e
shndërron kohën e banjës në një pushim
të rehatshëm tëmirëqenies.
Përmban PURE SNAIL SLIME, një aleat i
çmuar për lëkurën e ndjeshme që ka
nevojë për mbrojtje. I përshtatshëm për
lëkurën e dehidratuar dhe joelastike.
Në harmoni me natyrën, SLES,
parabene, silikone, vajra minerale dhe
ngjyra nuk i shtohen Xhelit të Dushit
Snail Slime.

Ideale për flokë të dëmtuar dhe të
brishtë.
I jep butësi, mëndafsh dhe shkëlqim të
menjëhershëm flokëve tuaj.

GARGARË
500 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-COLBL

BALSAM
500 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-BALBL

Kondicioneri i flokëve me baltë kërmilli
është një produkt specifikme një veprim
ushqyes, zbërthyes dhe ristrukturues,
veçanërisht i përshtatshëm për flokët e
trajtuar ose të dobësuar. Llumi i kërmillit,
në sinergji me vajin e Arganit dhe
ekstraktet e gëlqeres dhe hibiskut, e bën
këtë balsam një trajtim intensiv të
bukurisë. Flokët menjëherë do të jenë
më me shkëlqim, të butë dhe të
gjallëruar.

SHAMPO
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-SHBL

Shpëlarja e gojës, me llum kërmilli dhe
Aloe Vera aktive në 25%, është formuluar
me një kombinim të përbërësve aktivë
natyral *. Prania e Snail Snail, e pasur me
Vitaminë E ushtron një veprim
antioksidues që mbron dhe zvogëlon
inflamacionin. Për shkak të veprimeve të
tyre specifike, aloe vera dhe ekstraktet e
Mallow dhe Calendula e bëjnë atë të
dobishëm në prani të mishrave të
dhëmbëve të ndjeshëm. Vaji esencial i
Melaleuca, ekstrakti i propolisit dhe
Xylitol, falë aftësisë së tyre për të
shmangur përhapjen e baktereve,
ndihmojnë në ribalancimin e florës
mikrobike të gojës. Vajrat esenciale të
Anise dhe Eukalipt rifreskojnë zgavrën me
gojë.

DUSH
BANJO
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-BDBL

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 23



PURE
ALOE
VERA
100 ml
€ 23,99 € 16,99
HF-AVPURE

KREM
TRUPI
200 ml
€ 19,99 € 15,99
HF-CCAV
Lëkura e butë gjatë gjithë ditës, dukshëm
më e ndritshme dhe e barabartë. Prania e
lëngut të Aloe, Mjaltit dhe Vitaminës E e
bën këtë produkt ideal për lëkurën e
dehidratuar dhe të thatë.
E shkëlqyeshme si një trajtim ditor për të
gjitha llojet e lëkurës, ka një cilësi të lehtë
dhe të mëndafshtë, një kënaqësi e vërtetë
që të jepetnëmëngjespër tëzgjuar shqisat!

Aloe Vera Pura in fresco gel, è formulato
con il 90% di succo di Aloe e sfrutta
appieno le straordinarie virtù di questa
pianta (lenitiva, addolcente, idratante).
La sua formula fresca e leggera, a rapido
assorbimento, è particolarmente indicata
per pelli stressate dall’esposizione agli
agenti esterni: caldo, freddo edetersivi.
Può essere utilizzato in molteplici
occasioni, anche dopo l’esposizione al
sole, dopo la rasatura o la depilazione.
Ideale per rinfrescare la pelle di tutta la
famiglia e donare comfort istantaneo.

Produkt shumë i freskët për zonëndelikate
rreth syve. Formuluar me 40% lëng Aloe
Vera,
e dobishme për lëkurën e dehidratuar dhe
joelastike. Cilësia e lehtë absorbohet
menjëherë, duke lëshuar mirëqenie të
freskët dhe një ndjenjë lehtësimi të
menjëhershëm. Aleat i shkëlqyer për të
mbrojtur dhembajtur pamjen e re!
SI PERDORET:
Aplikoni çdo ditë një herë në ditë në zonat
e prekura, duke masazhuar derisa të
absorbohet plotësisht.

KREM
FYTYRE
50 ml
€ 23,99 € 17,99
HF-CVAV

SERUM
FYTYRE
30 ml
€ 22,99 € 16,99
HF-SVAV

VIJË QETËSUESE
ALOEVERA

Lëkura shuhet gjatë gjithë ditës, dukshëm
më e ndritshme, më e butë dhe më
uniforme. Prania e lëngut të Aloe, Mjaltit
dhe Vitaminës E e bën këtë produkt ideal
për lëkurën e dehidratuar dhe të thatë. E
shkëlqyeshme si një trajtim ditor për të
gjitha llojet e lëkurës, ka një cilësi të lehtë
dhe tëmëndafshtë, një kënaqësi e vërtetë
që të jepet në mëngjes për të zgjuar
shqisat!
SI PERDORET:
Aplikoni çdoditë një herë nëditë në zonat
e prekura, duke masazhuar derisa të
absorbohet plotësisht.

farmacosmetics

®

24



Emulsioni delikat, falë formulës së tij të
bazuar në Aloe Vera, vaj esencial
Nenexhiku dhe vajra bimore të çmuara
dermofile, është ideal për të gjitha llojet e
lëkurës, madje edhe më të dëmtuarat ose
të plasariturat. Efektive si një trajtim
zbutës, freskues dhe gjallërues, është
treguar veçanërisht për të rikthyer
mirëqenien, elasticitetin dhe butësinë
origjinale dhe qetëson skuqjen dhe çarjet e
vogla.
SI PERDORET:
Shpërndajeni në këmbë të pastra dhe të thata
dhe masazhojeni butësisht derisa të përthithet
plotësisht.

Pastrim i freskët dhe delikat me këtë xhel
shpëlarës, i shpejtë dhe i këndshëm për
t’u përdorur. Falë Aloe Vera, e
pranishme në formulë, ky produkt është
ideal në prani të kokës së skuqur dhe të
plasaritur, të shkaktuar nga dielli, era,
ndotja dhe përdorimi i detergjenteve
tepër agresivë. Kthen butësinë dhe
shkëlqimin në lëkurë.
SI PERDORET:
Aplikojeni në fytyrë, pastrojeni dhe shpëlajeni.
Shmangni kontaktin me sytë.

KREM
DUART
100 ml
€ 16,99 € 12,99
HF-CMAV

KREM
KËMBË
100 ml
€ 16,99 € 12,99
HF-CPAV

PASTRUES
FYTYRE
250 ml
€ 17,99 € 13,99
HF-DVAV

PASTRUES
INTIM
250 ml
€ 17,99 € 13,99
HF-DIAV

Përmban një sasi të lartë të aloe verës
(40%). Parandalon agresionin nga agjentët e
jashtëm, mund të përdoret gjithashtu në
prani të çarjeve.
Me aromë delikate, absorbohet shpejt dhe
nuk është i yndyrshëm. Përmban përbërës
të zgjedhurme kujdesme origjinë natyrore.
Përmë tepër, për të ruajtur një natyralitet të
lartë, as parafina dhe as vajrat minerale nuk
përdoren në formulën e tij përbërëse. E
dobishme jo vetëm për duart, por në fakt
luan një veprim efektiv mbrojtës edhe në
thonjtë.
SI PERDORET:
Aplikoni çdo ditë një herë në ditë në zonat e
prekura, duke masazhuar derisa të absorbohet
plotësisht.

Formulë veçanërisht delikate e pH
fiziologjike për pastrimin e zonave intime.
Pastron butësisht duke respektuar
mbrojtjet natyrore të mukozave. E
pasuruar me lëng Aloe, jep një ndjenjë
freski të menjëhershme dhe promovon
mirëqenien intime.
SI PERDORET:
Aplikoni në pjesët e jashtme private, pastroni
dhe shpëlajeni.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 25



Krem anti-celulitit * është një xhel i freskët
që thith shpejt edhe pa masazh. Me një
efekt akulli, ai shfrytëzon vetitë e të ftohtit
i cili, siç dihet, nxit qarkullimin periferik dhe
kundërshton mbajtjen e ujit. E dobishme
kur papërsosmëritë e celulitit janë të
dukshme, për shembull prania e lëkurës
së lëvozhgës së portokallit dhe kur indet
janë atonike dhe joelastike. E pasur me
përbërës aktivë kozmetikë natyralë që
mbështesin efektin "të ftohtë".

KAFEIN, KARNITIN, EKSTRAKT
KOKA, LIPOLITIK, ESCIN, KRYESJE,
CENTELLA, BLUEBERRY, RUSCO:
Zbutës dhe MENTOLI mbrojtës: Efekt i
ftohtë.

SHAMPO
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-SHAV

DUSH
BANJO
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-BDAV

LLAK
I NDIHMËS
SË PARË
200 ml
€ 16,99
€ 12,99
HF-SAV99

Ideale për flokë të dëmtuar dhe të brishtë.
I jep butësi, mëndafsh dhe shkëlqim të
menjëhershëm flokëve tuaj.
SI PERDORET:
Derdhni një sasi të vogël produkti në flokë
të lagur.
Masazhoni dhe shpëlajeni me ujë të
ngrohtë.

Këndshëm i freskët dhe me aromë
delikate, e shndërron pastrimin në një
moment kënaqësie të mrekullueshme.
Formula me Aloe Vera funksionon duke
respektuar ekuilibrin e epidermës, për
një pastrim delikat dhe një lëkurë të
mëndafshtë dhe kadifeje. Në harmoni
me natyrën, SLES, parabene, silikone,
vajra minerale dhe ngjyra nuk i shtohen
xhelit të dushit me aloe vera.
SI PERDORET:
Hidhni një sasi të vogël produkti në sfungjer,
fërkoni secilën pjesë të trupit dhe shpëlajeni.

QETËSUES DHE
RIPARUES, EDHE PËR
LËKURË DELIKATE DHE
TËNDJESHME
Spray 99% Aloe Vera është
treguar për mbrojtjen e lëkurës së të gjithë
trupit.Ofronvijëneparëtëmbrojtjeskundër
inflamacionit, acarimit të lëkurës dhe pas
heqjes së flokëve.Difuzeri i spërkatjes ebën
produktin të lehtë për tu aplikuar kur lëkura
është shumë e lënduar për ta prekur,
veçanërisht në prani të prerjeve të vogla,
gërvishtjeve, djegieve, djegieve nga dielli,
pickimevetë insekteve,acarimitpërshkaktë
stresit (akneve). PH e balancuar. Efekt
qetësues edhe në lëkurën më të ndjeshme.
Mungesa totale e parfumeve, vajrave
esenciale, ngjyrave minimizon rrezikun e
alergjisë.
SI PERDORET:
Spërkateni në zonën që do të trajtohet dhe, nëse
është e nevojshme, masazhoni për të
përshpejtuar thithjen.
Indikacionet: ACARIM, KRUAJTJE, DJEGIE
NGA DIELLI, KAFSHIMET E INSEKTEVE,
DJEGIE NGADIELLI DHEHEQJEN EQIMEVE.

VIJË QETËSUESE
ALOEVERA

ANTI-
CELULITIT
200 ml
€ 22,99 € 17,99
HF-CAAV
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Kremi i ditës për fytyrën me kolostrum
dhe acid hialuronik është i përshtatshëm
për të gjitha llojet e lëkurës. Isshtë
formuluar me përqendrime të larta të
Colostrum dhe Vitamina E, të cilat
ndihmojnë në ribalancimin e nivelit të
hidratimit të lëkurës. Kremi i fytyrës i
ditës ushqen lëkurën e fytyrës, jep
elasticitet dhe një pamje të
shëndetshme gjatë gjithë ditës. Përmban
përbërësit e faktorit natyror të
hidratimit, ndihmon në ribalancimin e
nivelit të hidratimit dhe i jep shkëlqim
dhe uniformitet lëkurës.
SI PERDORET:
Aplikoni vazhdimisht në mëngjes, pas
një pastrimi të plotë të fytyrës, duke
masazhuar me gjeste delikate rrethore.

KREM
FYTYRE
NATEN
50 ml
€ 23,99 €17,99HF-CVNCOL

KREM
TRUPI
USHQYESE
100 ml
€ 22,99 € 15,99 HF-CCCOL

Kremi i fytyrës së natës Colostrum
optimizon procesin e riparimit natyror të
lëkurës gjatënatës. Shumëushqyese, është
një e vërtetë dy në një; mund të përdoret
si një trajtim nate, ose gjithashtu mund të
aplikohet një herë në javë si maskë. Ajo
stimulon prodhimin e kolagjenit gjatë
natës. Falë një kompleksi të ri përbërësish
aktivë, ajo ushqen, forcon, elasticizon
lëkurën dhe e bën atë më të ngritur, të
gdhendur dhe rrezatuese. Redukton
rrudhat, përfshirë rrudhat horizontale në
qafë.
SI PERDORET:Aplikoni kremin e natës
pas serumit. Mund të përdoret si maskë,
çdo javë: aplikoni një sasi bujare, lëreni për
10minuta, pastaj shpëlajeni.

Falë formulës speciale të pasur me
përbërës aktivë natyralë, i jep shkëlqim
dhe elasticitet lëkurës, duke garantuar një
pamje gjithmonë të freskët dhe të re.Nuk
përmban ngjyra dhe ruajtës. Formula
novatore është e përshtatshme për
stimulimin e rinovimit të qelizave me një
efekt qetësues, rigjenerues dhe
restaurues. Përbërësit aktivë të
përqendruar shumë të kolostrumit, gjalpit
Shea, vajit të Arganit dhe Vitamina E
ushqejnë dhe hidratojnë thellë, duke
rikrijuar kushtet optimale të tonit dhe
hidratimit.
SI PERDORET:
Pas një pastrimi të plotë të lëkurës,
shpërndani një sasi të vogël kremi në
pjesët që kanë nevojë për ushqim të
veçantë, me njëmasazh të lehtë.

SERUM
FYTYRE
30 ml
€ 23,99 € 16,99 HF-SVCOL

Serumi i fytyrës kolostrum, falë
përmbajtjes së lartë të kolostrumit dhe
acidit hialuronik, zvogëlon shenjat e
plakjes dhe jep një efekt forcues në
lëkurë. Promovon formimin e kolagjenit
të ri dhe fibrave elastike. Pas aplikimit,
lëkura bëhet më e butë dhe merr një
pamje natyrale. Serumi i kolostrumit për
fytyrë duhet të aplikohet në fytyrë dhe
qafë, i pastruar me kujdes dhe i thatë.
Rekomandohet ta përdorni para se të
aplikoni kremin e natës.
SI PERDORET:
Aplikoni nëmëngjes dhe nëmbrëmje në
fytyrë, qafë dhe dekolte. Merrni një sasi
të vogël produkti dhe përhapeni atë me
lëvizje që ndjekin linjat e fytyrës.

LINJË KUNDËR PLAKJES
KOLOSTRUM

KREM
FYTYRE
DITA
50 ml
€ 23,99 €17,99 HF-CVGCOL

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 27



Kremi kundër celulitit i kolostrumit (HOT
EFFECT) është krijuar për të luftuar
papërsosmëritë e celulitit dhe për të
rimodeluar zonat e prekura nga
akumulimet dhjamore dhe mbajtja e ujit.
Nuk lë mbetje të pakëndshme vajore, por
e bën lëkurën të butë dhe kadife. Ky krem,
falë përmbajtjes së përbërësve aktivë
natyralë të veçantë, është i shkëlqyeshëm
për një vetë-masazh lokal shumë
depërtues. Përbërësit aktivë favorizojnë
zvogëlimin e trashësisë së indit dhjamor,
pengojnë formimin e adipociteve të reja
duke favorizuar mobilizimin e tyre,
stimulojnë mikroqarkullimin sipërfaqësor
të gjakut, me një ndjesi të këndshme
ngrohtësie dhe skuqje të menjëhershme
dhe të vazhdueshme.
SI PERDORET: Aplikoni një sasi bujare
në pjesët e prekura dhe masazhoni derisa
të absorbohet plotësisht. E gjithë kjo
duhet të përsëritet dy herë në ditë, për të
paktën dymuaj.

ANTI-
CELULITIT
200 ml
€ 23,99 €17,99 HF-CACCOL

KREM
DUART
100 ml
€ 16,99 €12,99 HF-CMCOL

Kremi i kolostrumit të dorës është
efektiv në veprimin e tij riparues dhe
hidratues, jo vetëm falë përbërësit të tij
kryesor (kolostrumit), por edhe
proteinave të mëndafshit, gjalpit të shea
dhe vajit të orizit, të cilat ndihmojnë në
rikthimin e elasticitetit dhe butësisë së tij
origjinale. Produkti mund të përdoret si
një krem riparues dhe mbrojtës.

SI PERDORET:
Aplikoni kremin dhe masazhojeni derisa
të përthithet plotësisht. Përsëriteni disa
herë në ditë sipas nevojës.

KREM
KËMBË
100 ml
€ 16,99 €12,99 HFSVCOL

SAPUN
LIKUID
FYTYRË
250 ml
€ 18,99 €14,99 HF-SVLCOL
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Sapuni i lëngshëm i fytyrës Colostrum
është krijuar për lëkurë delikate dhe
shumë të thatë. Redukton rrezikun e
inflamacionit dhe dehidrimit të lëkurës.
Falë përbërësve aktivë dhe kolostrumit,
lë lëkurën të pastër dhe të freskët.
Gjithashtu mbron ekuilibrin natyror të
epidermës, duke shmangur ndjesinë e
lëkurës së shtrënguar.
SI PERDORET:
Aplikoni një sasi të vogël në fytyrë dhe
masazhojeni butësisht me lëvizje
rrethore.

Kremi i këmbëve Colostrum zvogëlon
kallot dhe kallot kokëfortë. Gjithashtu
vepron në zonat e dëmtuara të duarve
dhe bërrylave. Falë ure, zvogëlon
njollosjen, duke hidratuar lëkurën për
një kohë të gjatë për rehati intensive.
SI PERDORET:
Aplikoni 1 deri 2 herë në ditë në zonat e
prekura. Jo i përshtatshëm për fëmijët
nën moshën 3 vjeç

LINJË KUNDËR PLAKJES
KOLOSTRUM



TONICO

250 ml
€ 18,99 €14,99 HF-TONCOL

DUSH
BANJO
500 ml
€ 18,99 €14,99 HF-BDCOL

SHAMPO

500 ml
€ 18,99 €14,99 HF-SHCOL

Toniku i kolostrumit është ideal për të
përfunduar pastrimin e lëkurës,
freskimin dhe rigjallërimin e fytyrës.
Përmban një kombinim të ACIDEVE
HYALURONIC MULTILEVEL, duke
përfshirë një acid hialuronik me peshë të
ulët molekulare që depërton në shtresat
më të thella të epidermës, duke
ndihmuar në rritjen e elasticitetit të
lëkurës dhe minimizimin e dukshmërisë
së rrudhave. Cilësia e saj freskuese i jep
një ndjenjë mirëqenieje fytyrës, duke e
rigjallëruar atë dhe duke marrë një
lëkurë të ndritshme, të lëmuar dhe
elastike.
SI PERDORET:
Aplikohet me një jastëk pambuku për tu
prekur butësisht dhe pa fërkim.

Xhel dushi i pasur me kolostrum është
ideal për kujdesin e përditshëm të trupit
dhe është i përshtatshëm për të gjitha
llojet e lëkurës. Përmban kolostrum, vaj
makadamie dhe një përzierje
përbërësish natyralë të zgjedhur me
kujdes. Të gjithë përbërësit e përdorur
janë të biodegradueshëm dhe nuk janë
të dëmshëm për mjedisin.
SI PERDORET:
Aplikoni një sasi të vogël direkt në
sfungjerin e lagur, për të marrë një
shkumë të pasur dhe të butë pastrimi.

Shampo kolostrum me aromë delikate
pastron dhe pasuron flokët me lëndë
ushqyese aktive të bazuara në kolostrum
dhe vitaminë E, duke ndihmuar në
forcimin e flokëve të brishtë, si dhe
rikthen butësinë dhe shkëlqimin.
SI PERDORET:
Aplikoni një sasi të vogël, masazhoni
butësisht dhe shpëlajeni. Përsëriteni
procedurën nëse është e nevojshme.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 29



KREMFYTYRE
NATEN
50 ml
€ 23,99 € 18,49 HF-CVNN

KREM
TRUPI
200 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-CCN

Specifik për lëkurën me vaj, të papastër,
seborreike dhe akneike. Falë virtyteve të tij
restauruese dhe stimuluese të vajit Neem,
kremi rekomandohet edhe në rastin e
lëkurës sëdevitalizuardhe të lodhur,menjë
pamje të shurdhër dhe ngjyrë të shurdhër,
ajo ndriçon dhe ndriçon, duke rikthyer
freskinë, vitalitetin dhe tonin në lëkurë.
Aplikimi i tij i rregullt jep një fytyrë më të
freskëtdhemë tëndritshme, të lëmuardhe
kadife, një ndjesi shumë të këndshme të
butësisë, gjithashtu të perceptueshme në
prekje. Përveç kësaj, ky vaj i çmuar, në
sinergjime aloe verëndhe acidin hialuronik,
zbut rrudhat e imëta dhe lufton shenjat e
plakjes.
SI PERDORET: Aplikoni një herë në ditë
në të gjithë fytyrën, duke e masazhuar
derisa të absorbohet plotësisht.

Kremi i trupit Neem është i dobishëm në
rast të strijave, falë vajit Neem, i cili e bën
lëkurën elastike, të tonifikuar dhe të
hidratuar dhe shëron zonat e thata dhe të
llakuara. Efekti i tij përmirësohet kur
aplikohet pas një masazhi të kullimit
limfatik.Me përdorim të vazhdueshëm, ky
krem është në gjendje të eliminojë efektin
e "lëvozhgës së portokallit". Gjithashtu
perfekte si një pas diellit, falë pranisë së
Aloe vera e cila rikthen hidratimin dhe
parandalon acarimin dhe skuqjen.
SI PERDORET:
Aplikojeni në lëkurë dhe masazhojeni
derisa të përthithet, duke këmbëngulur
në kofshë, vithe, bark dhe bark, edhe dy
herë në ditë nëse është e nevojshme.

SERUM
FYTYRE
30 ml
€ 22,49 € 16,99 HF-SIN

KREMFYTYRE
DITA
50 ml
€ 23,99 € 18,49 HF-CVGN

Serumme efekte të mahnitshme. Lëkurë
më e ngushtë, e ndriçuar dhe e
përcaktuar me një prekje të vetme, falë
ekstrakteve të shumta natyrore të
përfshira si Carob, Neem, Argan,
Rosemary, Hops, Elderberry, Bearberry,
Cedar, Mallow, Althaea, Sage dhe
Blueberry të cilat, në mënyrë sinergjike,
luftojnë shenjat e plakjes duke ndihmuar
në zvogëlimin e rrudhave.
Glukonolaktoni kryen një trajtim të
rëndësishëm për foto-plakjen e lëkurës;
brenda formulës, kur kombinohet me
ujë, ai shndërrohet në acid glukonik i cili
ndihmon në rinovimin normal të qelizave
dhe është një hidratues i fuqishëm. Jo i
yndyrshëm.
SI PERDORET:
Aplikoni rreth syve dhe rreth gojës 1-2
herë në ditë. Masazhoni lehtë zonën dhe
lëreni të depërtojë.

Falë vajit Neem, kremi i fytyrës i ditës
përmban parime të rëndësishme
ushqyese si flavonoidet, polisakaridet dhe
komponimet fenolike, sulfurore dhe
terpenike, luan një veprim themelor
antiseptik, anti-inflamator, astringent,
ribalancues dhe shërues. Isshtë treguar
veçanërisht në prani të lëkurës së
yndyrshme dhe të papastër, madje edhe
me sëmundje specifike të lëkurës të
lidhura drejtpërdrejt ose indirekt me
kushte të tilla, të tilla si aknet, dermatiti
seborreik, ekzema ose folikuliti.
SI PERDORET:
Aplikojeni çdo ditë një herë në ditë në të
gjithë fytyrën, duke emasazhuar derisa të
përthithet plotësisht.

LINJA ANTI-PAPASTËRTI
NEEM
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ANTI-
CELULITIT
200 ml
€ 22,49 € 16,99 HF-CAN

Kremi i trupit Neem Anticellulite është i
dobishëm në rast të celulitit, falë vajit
Neem dhe Kafeinës, të cilat nga njëra anë
e bëjnë lëkurën të butë, të tonifikuar dhe
të hidratuar, dhe nga ana tjetër shëron dhe
ndez zonat e shkrira. Me përdorim të
vazhdueshëm, ky krem është në gjendje të
eliminojë efektin e "lëvozhgës së
portokallit".Mepraninë eAloe vera, kremi
rikthen hidratimin dhe parandalon
acarimin dhe skuqjen.
SI PERDORET:
Aplikojeni në lëkurë dhe masazhojeni
derisa të përthithet, duke këmbëngulur në
kofshë, vithe, bark dhe bark, edhe dy herë
në ditë nëse është e nevojshme.

KREM
DUART
100 ml
€ 16,49 € 12,99 HF-CMN

Kremi i duarve me vajin Neem hidraton
thellësisht lëkurën, duke rikthyer ngjyrën,
elasticitetin dhe tonin e saj natyral. Krijoni
një mburojë mbrojtëse kundër agjentëve
të jashtëm. E bën lëkurën të butë dhe ka
një veprim hidratues, ristrukturues dhe
mbrojtës. Ka një efekt riparues në thonjtë
e dobësuar, të brishtë dhe të thyer: forcon
strukturën, përmirëson elasticitetin.
Hidraton kutikulat dhe lehtëson rritjen e
thonjve të shëndetshëm dhe të fortë. E
dobishme në rast të psoriazës, pasi
lehtëson kruajtjen, djegien dhe
inflamacionin.
SI PERDORET:
Aplikoni çdo ditë në lëkurën e duarve. Në
rastin e lëkurës shumë të plasaritur,
rekomandohet kombinimi i kremës së
duarve me një trajtim të pastër me vaj
Neem, në mënyrë që të lehtësohet
rindërtimi i shtresësmë sipërfaqësore.

KREM
KËMBË
100 ml
€ 16,49 € 12,99 HF-CPN

Një ndihmës i shkëlqyeshëm në
rivendosjen e rigjenerimit normal të
lëkurës, shmang formimin e prerjeve dhe
çarjeve. Falë vajitNeemmeveti të njohura
antifungale dhe antibakteriale, ndihmon në
kurimin e mykozës dhe kërpudhave të
lëkurësqëndodhin veçanërisht teknjerëzit
që frekuentojnë vendet e zakonshme,
pishinat dhe palestrat. PërmbanAloe vera,
me një veprim hidratues, qetësues,
shërues dhe restaurues: qetëson, zbardh,
hidraton, duke e lënë lëkurën e këmbëve
kadife dhe të butë.
SI PERDORET: Aplikoni produktin në
këmbë të thata dhe pas larjes dhe
masazhoni derisa të absorbohet. Në rast
të kontaktit me sytë, lani menjëherë me
ujë dhe nëse është e nevojshme
konsultohuni memjekun tuaj.

SAPUN
LIKUID
FYTYRË
280 ml
€ 17,49 € 13,49 HF-SVN
Pastrues delikat, i përshtatshëm për
pastrimin e lëkurës së fytyrës, në rast të
thatësisë dhe plasaritjes; karakterizohet
nga një veprim i fuqishëm antiseptik, falë
pranisë së Neem Oil, i aftë për të
kundërshtuar përhapjen e baktereve
dhe kërpudhave. Ka veti hidratuese dhe
mbrojtëse, të cilat kundërshtojnë efektet
e dëmshme të agjentëve të jashtëm.
Aloe vera, e pranishme në formulë,
qetëson lëkurën e irrituar dhe lufton
skuqjen. Përdorur rregullisht, mbron
lëkurën e fytyrës, duke e lënë atë të butë
dhe kadife.
SI PERDORET:
Aplikoni një sasi të vogël produkti në
fytyrë dhe masazhoni për të krijuar një
shkumë të butë; pas pastrimit, shpëlajeni
me kujdes.
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LINJA ANTI-PAPASTËRTI
NEEM

PASTRUES
INTIM
280 ml
€ 17,49 € 13,49 HF-DIN

DUSH
BANJO
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-BDN

SHAMPO
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-SHN

Pastruesi intim Neem është formuluar
për të qetësuar skuqjen dhe acarimin e
zonave intime; formuluar për të luftuar
infeksionet më të njohura, me aktivitet
antifungal, kontribuon në ekuilibrin
mikrobik, pa ndryshuar florën bakteriale.
Shtë pasuruar me Aloe vera, e treguar
për qetësimin e zonave intime dhe
parandalimin e acarimit. Higjiena e plotë
intime bëhet një mjet i domosdoshëm
parandalues dhe përdorimi i një pastruesi
specifik, në fazën akute, është një
ndihmës i shkëlqyer në kundërveprimin e
simptomave. PH 4.0
SI PERDORET:
Pastroni zonën e prekur me një sasi të
vogël produkti. Shpëlajeni tërësisht për
të hequr të gjitha gjurmët e shkumës së
mbetur.

Xhel dushi Neem është i përshtatshëm
për lëkurën e thatë dhe strijat, duke e
lënë lëkurën më të butë dhe më
elastike. Kryen një veprim delikat
qetësues dhe është i përshtatshëm për
lëkurë të ndjeshme dhe delikate. Aloe
vera që gjendet brenda ndihmon për të
shmangur tharjen e lëkurës dhe për të
dhënë hidratim dhe freski.

SI PERDORET:
Aplikojeni në lëkurë, masazhoni një
dorezë produkti dhe më pas shpëlajeni
me kujdes.

Shampo Neem është e dobishme në
rast të flokëve të yndyrshëmme praninë
e zbokthit. Vaji i Neem ka veti të forta
dezinfektuese, elasticizuese, hidratuese,
qetësuese dhe anti-seborrheike. I jep
volum, energji dhe shkëlqim flokëve. Me
përdorimin e këtij shampo, flokët do të
jenë më të ndritshëm dhe më të fortë.

SI PERDORET:
Shpërndani një sasi të vogël shampo
në lëkurën e kokës; pastaj shpërndani
shkumën në të gjithë gjatësinë e
flokëve. Shpëlajeni tërësisht.
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N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.

LINJË ANTIOKSIDANTE
ARGAN

KREM
FYTYRE
NATEN 50 ml
€ 23,99 € 18,49
HF-CVNA

Kremi i fytyrës së natës, i butë dhe i zhytur
menjëherë, tonifikon lëkurën duke e lënë
atë të butë dhe kadife. Kontraston
dukshëm shenjat e plakjes. Një formulë
intensive që zbut goditjet, ridizajnon
ovalen dhe ngjyros indet. Prania e Acidit
Hialuronik e bën lëkurën e fytyrës shumë
të hidratuar. Tocopherol (Vit. E), nga ana
tjetër, ka një veprim antioksidues që
mbron nga plakja e lëkurës. Aloe vera dhe
allantoina kundërveprojnë me tharjen e
lëkurës së pjekur, stimulojnë
mikroqarkullimin dhe janë ideale për
lëkurënedevitalizuar. Perfectshtëperfekte
për ata me lëkurë të ndjeshme dhe të
prirur ndaj acarimit.

SI PERDORET:
Aplikoni nëmbrëmje butësisht në lëkurën
e pastruar në mënyrë të përsosur të
fytyrës dhe qafës. Gjithashtu e dobishme
si bazëmake-up.

KREM
FYTYRE
DITA 50 ml
€ 23,99 € 18,49
HF-CVGA

Krem me një strukturë të lehtë, jo të
yndyrshme, absorbohet shpejt dhe
ofron hidratim intensiv. Shtë krijuar
posaçërisht për të optimizuar
shpërndarjen e Omega 3 dhe 6.
Çehra është e njëtrajtshme dhe lëkura
duket e ushqyer dhe shkëlqyese
dukshëm.

SI PERDORET:
Aplikoni në mëngjes dhe në mbrëmje
në fytyrë dhe qafë, masazhoni butësisht
lëkurën, të pastruar dhe të thatë në
mënyrë perfekte. Gjithashtu ideale si
bazë make-up.

SERUM
FYTYRE
30 ml
€ 22,49 € 16,99
HF-SIA
Serum multi-aktiv me një cilësi të lehtë
dhe të freskët. Ai kombinon vetitë e
njohura kundër plakjes së vajit Argan me
kombinimin specifik të Omega 3 dhe 6.
Ndihmon për të rifituar dritën natyrale,
hidratimin dhe tonin e lëkurës së fytyrës
dhe zonës delikate të syve.

SI PERDORET:
Aplikoni në mëngjes dhe në mbrëmje në
fytyrë dhe masazhoni butësisht lëkurën,
derisa serumi të pastrohet dhe thahet në
mënyrë perfekte.
Gjithashtu ideale si bazë make-up.

KREM
TRUPI
200 ml
€ 19,99 € 15,99
HF-CCA

Trajtim kozmetik me një veprim të thellë
hidratues të përshtatshëm për lëkurën e
ndjeshme, me skuqje ose skuqje ose
shfaqjen e shenjave të para të plakjes. Ky vaj
eliksiri i çmuar i pazëvendësueshëm i
bukurisë është i pasurmevitaminaA, E, F, si
dhe acide yndyrore esenciale, Acid Linoleik,
Omega3 dhe Omega 6, Flavonoide dhe
Karotenoide. Ekstrakti i kamomilit jep një
shpërthimenergjie dhe freski, përveç vetive
të njohura qetësuese dhe ndriçuese. Një
ndihmës i shkëlqyer kundër njollave të
celulitit, ai gjithashtu përmban vaj bajame të
ëmbël, glicerinë vegjetale dhe tokoferol, të
cilat ndihmojnë në rivendosjen e mantelit
hidro-lipid natyral të lëkurës për një lëkurë
që është gjithmonë e re dhe e hidratuar.

SI PERDORET:
Aplikojeni disa herë në ditë, duke e
masazhuar derisa të përthithet plotësisht.
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LINJË ANTIOKSIDANTE
ARGAN

KREM
DUART
100 ml
€ 16,49 € 12,99
HF-CMA

Ideale si një mbrojtje e përditshme nga
agjentët e jashtëm. Formula e tij e pasur
dhe e absorbueshme lehtë i bën duart të
buta dhe kadife. Mbron dhe forcon
thonjtë.
SI PERDORET:
Aplikojeni disa herë në ditë, duke e
masazhuar derisa të përthithet plotësisht.

KREM
KËMBË
100 ml
€ 16,49 € 12,99
HF-CPA

Kremi i këmbëve me vaj Argani rikthen
mirëqenien te këmbët dhe këmbët e
rënda dhe të lodhura. Falë pranisë së
Vajit të Arganit, ai hidraton dhe mbron
lëkurën e këmbëve, duke përmirësuar
pamjen e tyre të përgjithshme estetike,
duke i lënë ato të kujdesura në mënyrë
perfekte në çdo aspekt që nga aplikimet
e para. E pasuruar me Shea Butter dhe
Aloe Vera, është ideale për thembra të
plasaritura dhe këmbë të thata.
Gjithashtu e dobishme për djegiet, mbi
të cilat kryen funksionin e saj qetësues
dhe stimulues të dermisit.
SI PERDORET:
Aplikojeni çdo mbrëmje duke e
masazhuar me kujdes. Për të rritur
thithjen, vishni çorape pambuku gjatë
natës. Mos e përdorni në rast të plagëve
të hapura. Përthithet shpejt.

Indikohet për të gjitha fazat biologjike të
grave: adoleshenca, menstruacionet,
shtatzënia dhe menopauza. Pastron
butësisht duke respektuar mbrojtjet
natyrore të mukozave. Në formulë,
ekstraktet e Mallow dhe Calendula
ushtrojnënjë aktivitet zbutës dheqetësues,
duke luftuar acarimin, thatësinë dhe
kruajtjen intime. Cilësia e saj e lehtë dhe
aroma e këndshme lë menjëherë një
ndjenjë të mirëqenies gjatë gjithë ditës. Ajo
garanton një higjienë të saktë ditore, duke
respektuar ph fiziologjike të pjesëve intime.
PH 4.0
SI PERDORET:
Aplikoni të jashtëm privat pjesë, pastruar
dhe pije.

PASTRUES
INTIM
280 ml
€ 17,49 € 13,49
HF-DIA

SAPUN
LIKUID
FYTYRË
280 ml
€ 17,49 € 13,49
HF-SVA

Veçanërisht i përshtatshëm për
njerëzit me lëkurë të thatë dhe
nervoze.
Vaji i arganit vepronnë lëkurën
e duarve pa e varfëruar
mbrojtjen e tyre natyrore dhe
pa ndryshuar ekuilibrin
hidrolipidik të lëkurës.
I jep lëkurës mbrojtje për të
mbrojtur veten kundër humbjes së tonit
dhe fillimit të plakjes. Falë Aloe vera, e
pranishme në formulë, lufton në mënyrë
efektive skuqjen dhe plasaritjet e
shkaktuara nga dielli, era, ndotja dhe
përdorimi i detergjenteve tepër agresivë,
duke i kthyer butësinë dhe shkëlqimin
lëkurës.
SI PERDORET:
Aplikoni në të gjitha rastet kur keni nevojë
të pastroni duart. Shmangni kontaktin me
sytë.
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Ky aromë me aromë delikate, me një
cilësi shkrirëse që absorbohet shpejt
është ideale pas banjës ose dushit.
Kolagjeni, përbërësi kryesor i lëkurës
sonë, depërton thellë në shtresat e
lëkurës duke balancuar praninë e ujit
dhe duke mbrojtur lëkurën nga agjentët
e jashtëm.
SI PERDORET: Aplikojeni në lëkurën
e pastruar dhe të thatë, duke e
masazhuar derisa të absorbohet
plotësisht.

Kjo formulë që absorbohet shpejt është
pasuruar me një koncentrat prej 10 vitamina
që i jep gjallëri dhe energji lëkurës.
Prania e ekstrakteve të lëngut të portokallit,
karotës dhe limonit krijon një efekt sinergjik
për një pamje më të shëndetshme dhe më
të ndritshme.

SI PERDORET: Aplikojeni në lëkurën e
pastruar dhe të thatë, duke e masazhuar
derisa të absorbohet plotësisht.

ANTI-
CELULITIT
200 ml
€ 22,49 € 16,99
HF-CAA

DUSH
BANJO
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-BDA

E butë dhe e butë për lëkurën, ajo e
shndërron kohën e banjës në një pushim të
rehatshëm të mirëqenies. Përmban vaj të
pastër Argan, një aleat i çmuar për një
veprim mbrojtës, hidratues dhe zbutës.
Në harmoni me natyrën, xhel dushi Argan
nuk përmban SLES, parabene, silikone, vajra
minerale dhe ngjyra.

SI PERDORET:
Hidhni një sasi të vogël produkti në sfungjer,
fërkoni secilën pjesë të trupit dhe shpëlajeni.

SHAMPO
500 ml
€ 18,99
€ 13,99
HF-SHA

Ideale për pastrimin dhe kujdesin edhe
për flokët më të dëmtuar dhe të
brishtë, shampoja me vaj Argan i jep
butësi, mëndafsh dhe shkëlqim të
menjëhershëm flokëve.

SI PERDORET:
Hidh një sasi të vogël të
produkt në flokë të lagur. Masazh
dhe shpëlajeni me ujë të ngrohtë.SPECIAL LINE

KREM TRUPI

KREMTRUPI
MULTI-VITAMINË

RCM-CCMULTIV300ML

KREM TRUPI COLLAGENE
RCM-CCCOLL300ML

300 ml
€ 24,99

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 35

Kremi anti-celulit i trupit është receta
perfekte për lëkurë të shëndetshme
dhe me shkëlqim. Falë veprimit të
kafeinës dhe vajit të Arganit, ai
ushqen, forcohet, zbut dhe nuk është
i yndyrshëm. Vaji i arganit i jep lëkurës
elasticitet dhe butësi. Ndihmon në
parandalimin e shfaqjes së strijave,
nxit tonin dhe relakson muskujt e
tensionuar.

SI PERDORET:
Aplikojeni në lëkurë dhe masazhojeni
derisa të përthithet, duke
këmbëngulur në kofshë, vithe, bark
dhe bark, edhe dy herë në ditë nëse
është e nevojshme.



KREM FYTYRE
VAJ ULLIRI
HF-CVSLOLIOL_50ML

KREM FYTYRE
KAMOMIL
HF-CVSLCAMO_50ML

KREM FYTYRE
CALENDULA
HF-CVSLCAL_50ML

KREM FYTYRE
BOTULIFE3
efekt pengese
RCM-CVBARR50ml

KREM FYTYRE
QUMËSHTGOMARI
HF-CVSLAS_50ML

KREM FYTYRE
PEPTID VIPER
HF-CVSLVIPR

KREM FYTYRE
ROSEHIP

HF-CVSLROSCAN_50ML

Si perdoret:
Aplikoni kremin e fytyrës çdo
mëngjes pas pastrimit. Përhapeni
atë me lëvizje të buta rrethore nga
brenda jashtë dhe nga poshtë lart,
derisa të absorbohet plotësisht.
Aplikojeni në lëkurë të padëmtuar,
duke shmangur zonën e syve.

50 ml
€ 24,99
€ 14,99

€ 11,99

KREM FYTYRE
MULTI-VITAMINË

HF-CVSLVITAM_50ML

Si perdoret: Kthejeni kokën
pak mbrapa dhe aplikoni kremin,
duke masazhuar butësisht nga
klavikula në pjesën e sipërme të
qafës në secilën anë, derisa të
absorbohet plotësisht.

KREM FYTYRE
DECOLLÈTÈ
(Qafa dhe nën mjekër)

HF-CVSLCOLL_50ML

KREM FYTYRE
GJALPË SHEA
HF-CVSLBK_50ML

KREM FYTYRE AL
KOENZIMAQ10

HF-CVSLQ10_50ML

KREM FYTYRE
ME KOLAGJEN

DETAR
RCM-CVCOLLMAR50ml

SPECIAL LINE
KREM FYTYRE
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KREM FYTYRE
ROSAMOSQUETA

HF-CVSLROSMOSQ50ML

KREM FYTYRE
HELM BLETËSH

HF-CVSLAPE



Gold Mask Peel-Off
ZHUL KËRMILLI
VAJ ULLIRI
HF-GMSLOLIOL_50ML

Gold Mask Peel-Off
ZHUL KËRMILLI
KAMOMIL
HF-GMSLCAMO_50ML

Gold Mask Peel-Off
ZHUL KËRMILLI
QUMËSHTGOMARI
HF-GMSLAS_50ML

Gold Mask Peel-Off
CALENDULA
HF-GMSLCAL_50ML

Gold Mask Peel-Off
ZHUL KËRMILLI

ROSEHIP
HF-GMSLROSCAN_50ML

Silver Mask
Peel-Off

HF-SM_50ML

Gold Mask Peel-Off
ZHUL KËRMILLI

MULTI-VITAMINË
HF-GMSLVITAM_50ML

Si perdoret:

Pastroni dhe thajeni tërësisht fytyrën ose dekoltenë.Aplikoni
maskën me bujari me ndihmën e gishtërinjve tuaj në zonat
problematike, duke shmangur: konturin e syve, pjesët me
flokë dhe pjesët me dëmtime serioze ose plagët e fundit.
Lëreni maskën të veprojë për 30 minuta në mënyrë që të
thahet dhe të bëhet elastike.
Në këtë periudhë kohore, përbërësit aktiv depërtojnë në
lëkurë, duke kryer veprimin e tyre.
Hiqeni maskën me një lëvizje të butë të dorës, nëse ka
mbetje, hiqini ato me ujë të ngrohtë. Rekomandohet të
përdorni maskën 3 herë në javë.

MASKË FYTYRE SPECIAL LINE
GOLD MASK Peel-Off

Gold Mask Peel-Off
ZHUL KËRMILLI
GJALPË SHEA
HF-GMSLBK_50ML

Gold Mask Peel-Off
ZHUL KËRMILLI
KOENZIMAQ10
HF-GMSLQ10_50ML

Gold Mask Peel-Off
ZHUL KËRMILLI
DÉCOLLETÉ
Qafa dhe nën
mjekër
HF-GMSLCOLL_50ML

GreenMask
Peel-Off
HF-GRM_50ML

50 ml
€ 25,99
€ 16,99

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 37



Serum intensiv
i fytyrës
ACID

HYALURONIC
HELM BLETËSH

HF-LSCS-APE

Serum intensiv i
fytyrës
ACID

HYALURONIC
CALENDULA

HF-LSCS-CAL

Serum intensiv i fytyrës
ACIDHYALURONIC

ROSEHIP
HF-LSCS-7

Si perdoret:

Aplikoni serumin e fytyrës çdo mëngjes pas pastrimit, para
kremit hidratues. Përhapeni atë me lëvizje të buta rrethore nga
brenda jashtë dhe nga poshtë lart, derisa të absorbohet
plotësisht. Aplikojeni në lëkurë të padëmtuar, duke shmangur
zonën e syve.

SERUM FYTYRE SPECIAL LINE
INTENSIVE

Serum intensiv
i fytyrës
ACID
HYALURONIC
PEPTID VIPER
HF-LSCS-VIPR

Serum intensiv
i fytyrës
ACID
HYALURONIC
QUMËSHT
GOMARI
HF-LSCS-AS

Serum intensiv i fytyrës
ACIDHYALURONIC
Qafa dhe nën mjekër
(DÉCOLLETÉ)
HF-LSCS-DECOLT

Serum intensiv
i fytyrës
ACID
HYALURONIC
KAMOMIL
HF-LSCS-8

Serum intensiv i fytyrës
ACIDHYALURONIC

GJALPË SHEA
HF-LSCS-K

30 ml
€ 24,99 € 14,99

Serum intensiv i fytyrës
ACIDHYALURONIC

KOENZIMAQ10
HF-LSCS-Q10

Serum intensiv i fytyrës
ACIDHYALURONIC

MULTI-VITAMINË
HF-LSCS-MV

Serum intensiv i fytyrës
ACIDHYALURONIC
VAJ ULLIRI
HF-LSCS-8

Kthejeni kokën pak mbrapa dhe aplikoni serumin,
dukemasazhuar butësisht nga klavikula nëmajë të
qafës në secilën anë, derisa të absorbohet
plotësisht.
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I freskët dhe super i absorbueshëm,
produkti ushtron një efekt ndriçues
të menjëhershëm dhe në pak çaste
zbut konturin e syve, zbut rrudhat e
vogla, minimizon qeset dhe rrathët e
errët.

Falë një kompleksi të veçantë të
bazuar në fitoekstraktet kulluese, të
cilat stimulojnë mikroqarkullimin
kapilar, duke zbutur dhe parandaluar
papërsosmëritë tipike të zonës
periokulare.

EFFETTO ANTI-AGE
INTENSIVO

SERUMI
I KONTURIT
TË SYVE
20 ml

€ 16,99
HF-SCO

SERUM
KONTUR
BUZËSH
20 ml
€ 16,99
HF-SCL

Serum i çmuar për konturin e
buzëve, me një veprim intensiv,
mbushës dhe kundër plakjes. Trajtim
ideal që i jep rininë e re zonës së
konturit të buzëve.
Falë përzierjes së përbërësve aktivë
natyralë, ajo ushqen lëkurën, zbut
dhe parandalon rrudhat. I
përshtatshëm për të gjitha llojet e
lëkurës. Hidraton dhe ushqen
lëkurën, duke stimuluar procesin
natyror të rinovimit të lëkurës.
Riparon, rigjeneron dhe parandalon
plakjen e konturit të buzëve.
Formula e saj ekskluzive zbut
rrudhat, duke rivendosur volumin
dhe tonin.

Si perdoret:Aplikoni serumin çdo ditë,
në mëngjes dhe në mbrëmje, në zonën
e pastruar në mënyrë perfekte të
konturit të buzëve. Prekni butësisht për
të nxitur thithjen. Përdorni vetëm ose
para kremit të buzëve.

Pasi produkti është aplikuar, hedh me
një tifoz apo një tharëse flokëshme ajër
të ftohtë. Rrjedha e ajrit vepron mbi
produktin duke përshpejtuar,
përmirësuar dhe rritur efektet e tij.
Mbani rrjedhën e ajrit për të paktën 2-3
minuta dhe vazhdoni derisa të
absorbohet plotësisht.

Si perdoret:Mëngjes dhe në mbrëmje,
përhapur në zonën e syve me kujdes
përgjimi me majat e gishtave. Produkt
kozmetik për përdorim të jashtëm.
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75 ml
€ 14,99
HF-TATTOO1

Tattoo Cream është kremi tatuazh i
përdorur edhe nga profesionistët.
Falë veprimit të kombinuar të Shea
Butter, Aloe Vera, Snail Slime dhe
Panthenol, zbut dëmtimet nga rrezet
UV dhe agjentët e jashtëm, ushqen
dhe e lë lëkurën të butë dhe mban
gjallë ngjyrën origjinale të Tatuazhit
tuaj.

TattooCream u krijua për përdorim
para, gjatë dhe pas tatuazhit.

Lehtëson kruajtjen dhe promovon
procesin e shërimit të lëkurës.

Redukton skuqjen dhe parandalon
formimin e kore.

KREM
DUART

50 ml
€ 12,49
HF-CMAABL

Krem i pasur dhe i butëme një aromë të
ngrohtë dhembështjellëse, i jep lehtësim
të menjëhershëm edhe duarve më të
thata dhe më të dehidratuara, duke i
bërë menjëherë të butë dhe të
mëndafshtë dhe duke ruajtur bukurinë e
tyre duke i mbrojtur ato.
Formula mbrojtëse, hidratuese,
ushqyese dhe zbutëse përmban vaj
argani, aloe vera dhe zhul kërmilli, të
shkëlqyera për trajtimin e lëkurës së
thatë dhe të dehidratuar.

Si perdoret: Masazh një çelës të
krem në duart tuaja si shpesh si ju
ndjeni nevojën ...

Ju gjithmonë do të mbajtur ata të
butë dhe i butë!

VAJ ARGANI, ALOE VERA
DHE LLUME KËRMILLI

ME PANTHENOL, ALOE VERA,
GJALPË SHEA, ZHUL KËRMILLI.

CREAM

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.40



KREM FYTYRE
ACID HYALURONIC

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

SERUM FYTYRE
ACID HYALURONIC
ANTI-AGE

Serum me një strukturë të lehtë dhe
të mëndafshtë e cila falë pranisë së
acidit hialuronik ofron një trajtim
intensiv hidratues, gjallërues dhe
kundër plakjes për lëkurën e fytyrës
dhe qafës. Formulimi i serumit lejon
hidratim më të thellë dhe mund të
përdoret si vetëm ashtu edhe para
aplikimit të kremit të fytyrës.
Acidi hialuronik promovon hidratimin
epidermik dhe prodhimin fiziologjik të
kolagjenit, duke ndihmuar në
rivendosjen e barrierës së lëkurës.

Idealshtë ideale për t’i dhënë një

pamje më të re dhe më kompakte
lëkurës më të thatë dhe më të pjekur.
Përveç kësaj, ekstrakti i algave të kuqe
ka veti formuese, hidratuese, zbutëse
dhe zbutëse. Mënyra e përdorimit:
Aplikoni produktin, dy herë në ditë, në
mëngjes dhe në mbrëmje, në lëkurën e
pastruar dhe të thatë të fytyrës dhe
lëreni që të përthithet plotësisht.
Paralajmërime: produkt kozmetik
vetëm për përdorim të jashtëm, të
mbajtur jashtë mundësive të fëmijëve.

50 ml
€ 21,49
HF-SVAIAA50

Si të përdorni: Aplikoni në fytyrë në
mëngjes dhe nëmbrëmje pas pastrimit.
Paralajmërime: produkt kozmetik
vetëm për përdorim të jashtëm, të
mbajtur jashtë mundësive të fëmijëve.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 41



Krem
trupi
200 ml

"Markat dhe emrat e produkteve të treguar në këtë tabelë u përkasin pronarëve të tyre legjitimë: referenca ndaj markës dhe emrit të të tjerëve përdoret vetëm për të nxjerrë në pah dallimet
me aromat e tregtuara dhe në përputhje me parimet e drejtësisë profesionale në përputhje me" artin ". 21 c.p.i. Një reklamë e tillë përputhet me kërkesat e përcaktuara në shkronjën neni
1bis nr. 1, d), e), g), dhe h), të Direktivës 84/450 / EC dhe nenit 4 të Dekretit Legjislativ. 145/2007 për reklamat krahasuese ".

SHËNIME DOMINUESE E PARFUME
HALBEA EAU DE PARFUM FRYMËZUAR NGA: *

KLASIFIKIMI I DUSHIT TË BANJËS PËR FAMILJET
NJERI / GRUA / UNISEX

KREM
TRUPI

FRAGRANZATA

€ 14,99

Zbutës dhe
pastrues, falë
përbërësve aktivë
të Aloe vera, Acid
Hyaluronic dhe
Vitamina E.
Zgjidhni aromat
për gratë, burrat
dhe unisex, nga
parfumet 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-64

HF-CCF-78

HF-CCF-142
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|Acqua di Gio’ Armani

|Hypnotic Poison - Dior

|J’adore - Dior

|For Her - Narciso Rodriguez

|One million - Paco Rabanne

|Chloé

|La vie est belle - Lancôme

|Creed Adventus

|Acqua di Sale - Profumum Roma

|Abercrombie & Fitch

|Terre d’Hermes - Hermes

|Narciso Rouge - N. Rodriguez

Me Aloe Vera,
Acid Hialuronik
Dhe Vitaminë E

2 0 0 m l

Original flowery fougère

Woody chypre flower

Flowery flowery showy

Particularly floral musky

Woody young chypre

Tonic fruity flowery

Flowery woody chypre icon

Amber, woody, fruity

Floral citrus marine.

Woody academic aromatic

Cheerful fresh spice

Woody chypre flower



Kokosit me
ekstrakt
papaja

Luleshtrydhe dhe
vanilje me aloe vera,
vaj neem dhe vaj
organik argani

Manaferrat me
ekstrakte
kastraveci dhe
grejpfrut

Havjar i zi Qumësht dhe
vanilje me aloe
vera, vaj neem dhe
vaj organik argani

Bajame me
propolis dhe
ekstrakte kamomili

Karamele pambuku
me aloe vera, vaj
neem dhe vaj
organik argani

Talc me
ekstrakt
kamomili

Pishë e egër me
ekstrakt
elderberry

Aloe vera
dhe llumi i
kërmillit

Me helmin
e nepërkës

Agrumet me
ekstrakt
organik limoni

Mjaltë dhe limon
me aloe vera, vaj
neem dhe vaj
organik argani

€ 11,99 € 6,99
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HF-BDCCPPY HF-BDFVC2-500 HF-BDFRDB HF-BDCN HF-BDLVC2-500 HF-BDMNDRL00

HF-BDZFC2-500 HF-BDTLC HF-BDPNSLV HF-BDBLC2-500 HF-BDVVPR HF-BDAGRM HF-BDMLC2-500

XHEL
DUSHI

5 0 0 m l
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100 ml
€ 9,99

HF-GELMANI100

100ml
SHISHE

100ml
TUBE

HIGIENI-
GEL
XHEL MBROJTËS
PASTRUES DORE

ALOE VERA DHE
LLUMI I KËRMILLIT

500 ml
€ 24,99

HF-GELMANI500

Absorbim i Shpejtë - Përdorimi Pa Ujë
-Veprim Bakteriostatik Hidratues dhe
Mbrojtës.

HIGIENI-GEL Xhel dezinfektues i
krijuar posaçërisht për të mbrojtur dhe
sanizuar plotësisht duart. Shtë një produkt
që duhet përdorur pa shpëlarje kur jeni
larg shtëpisë dhe nuk keni sapun dhe ujë
(transport publik, udhëtime, vende të
mbushura me njerëz, manipulim të
parave). Aktiv me veprim bakteriostatik
dhe polimere me veprim mbrojtës,
formues filmi dhe hidratues.
Vepron shpejt, nuk është i yndyrshëm dhe
i lë duart të buta dhe aromatik. Si të
përdorni: Aplikoni një sasi të vogël
produkti në duar të thata dhe fërkojeni
derisa të absorbohet plotësisht.
Paralajmërime: Përdorimi i jashtëm. Mos e
përdorni në sy, në rast kontakti me sytë
shpëlajeni tërësisht me ujë. Mos e gelltit.
Mbajeni larg fëmijëve.
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280 ml
€ 14,99
Cod.
HF-SAPigien

Pastrues i butë i duarve, me
antibakterial. (PeptiPhen)

Projektuar posaçërisht për të pastruar
plotësisht duart tuaja. Ashtë një produkt
që do të përdoret kur doni të pastroni
dhe siguroni higjenën e duhur të duarve
në një mënyrë të butë dhe të sigurt.

(PeptiPhen) është një përzierje e
Lactoferrcina + Chlorphenesina e cila, në
shoqërim me detergjentë delikatë dhe
polimere me veprim mbrojtës, formues
filmi, lejojnë pastrim efektiv dhe i lënë
duart të buta dhe të pastra, të
parfumosura, duke garantuar higjienë të
saktë.

Si të përdorni: Lagini duart mirë me ujë,
aplikoni një sasi të mjaftueshme të
detergjentit të butë për të mbuluar të
gjithë sipërfaqen e duarve tuaja dhe
fërkojini duart mirë pëllëmbë me
pëllëmbë për të paktën 60 sekonda.

DETERGJENT DEZINFEKTUES
DUART SAPUN LIKUID ME ANTIBAKTERIAL

100 ml
€ 12,49
HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY është një sprej
pastrues me bazë alkooli pa shpëlarje,
i krijuar posaçërisht për pajisjet
mbrojtëse dhe veshjet.
E dobishme për dezinfektimin e
objekteve të vogla të përdorimit ose
ndarjes së zakonshme: dorezat,
paneletmebutona,dorezaekarrocave
të blerjeve, çelësat, telefonat celularë
dhe telefonat, mjetet e palestrës,
stilolapsat, osendenjësene transportit
publik.

Me shumë qëllime.
Bazuar në alkool.
Pa shpëlarje. Si të përdorni: Mbajeni drejt dhe

shpërndajeni në një distancë prej
rreth 30 cm nga sipërfaqja që do
të trajtohet.
Avvertenze : Lëng dhe avull shumë
i ndezshëm. Mund të shkaktojë një
reaksionalergjik të lëkurës.Edëmshme
për jetën ujore me efekte afatgjata.
Përmban surfaktantë jonikë <1%,
parfum, alergji.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.

LLAK PASTRIMI
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100ml
€ 17,99 € 14,99

HF-LUCERA100

50ml
€ 24,99 € 14,99

HF-CRINTVSUOM50

DYLLI ME BAZË UJI PËR FLOKËT
WATER HAIR

EKSTRAEFORTË. AROMËSENSUALE
Modelimi i dyllit të ujitmeefekt ekstra të fortë, unik
dheekskluziv për aromëne tij tëmrekullueshme

dhembështjellëse.
Si të përdorni. Aplikoni dyllin pasi ta keni ngrohurme
duart tuaja. Dritë emenjëhershmedheefekt natyral.
Mund tëaplikohet nëflokë të thatë, të lagur ose të

lagur.
Shpëlahet lehtë.

KREM PËR RRUAJTJEN E
MJEKRËS

Kremi i rruajtjes sëmjekrës, delikat në lëkurë,
kanjë formulëqëebënatë veçanërisht të
pasur dhekremoze. Lejonnjë rruajtje të

rehatshmedhe të saktë, dukendihmuarnë
zbutjeneflokëve tëmjekrësdhemustaqeve.

Efekti qetësuesndihmonpër të luftuar
acarimindheskuqjen.Nukështë testuar në

kafshë. Vegan. Paparabene.Mënyrae
përdorimit: Lagni fytyrëndheshpëlajenimeujë
tëngrohtë. Aplikoni pakkremrrojemjekrenë
furçëdheshpërndajenime lëvizje rrethorenë
fytyrëderisa tëmerret një shkumëe lehtë. Ose

punoni kremine rruajtjesme furçënnë
pëllëmbënedorës, pastaj aplikojeni direkt në
mjekër. Përbërësit aktivë: vaji i farësJojoba,

Ginko, Bilboa.

MULTIFUNKSIONALE
KREM TRUPI

Falë vetive të tij zbutëse, ushqyese,
antioksiduesedhehidratuese, Kremi Fluid

Multifunksional ështënjë kozmetikëe
shkëlqyer për kujdesin e tëgjithë trupit.
Falë vetive të tij tëfilmimit dhefiltrimit,

mund tëndihmojënëmbrojtjen e lëkurës
edhengashfaqja e rrudhave tëpara.

Aplikojenimenjëmasazh tëbutë rrethor.
Parimet aktive:

VitaminaEAcidi Hialuronik. Kolagjenit

KREM INTENSIV PËR FYTYRËN
FORMULËMBROJTËSE, HIDRATUESE,

USHQYESEDHEZBUTËSE.
Si të përdorni: Aplikoni kremin intensiv të

fytyrës çdomëngjespaspastrimit. Përhapeni
atëme lëvizje të buta rrethorengabrenda

jashtëdhengaposhtë lart, derisa të
absorbohet plotësisht. Aplikojeni në lëkurë të
padëmtuar, duke shmangur zonënesyve.

100ml
€ 12,99
€ 9,99

HFP-CREBARB100

250ml
€ 24,99

€ 14,99
HFP-CRMLTFNZUOM

100ml
€ 12,99
€ 9,99

HFP-BALSDBARB100

BALSAM PAS RROJE
ANTI AGE

Balsamipas rruajtjes,me formulëne tij
natyrore tëpasuruarmeVitaminëE, AloeVera,
Panthenol dheAllantoin, e bën lëkurën tëbutë
dhe tëmëndafshtë, ndihmonnëqetësimine

acarimeve të voglapër shkak të rruajtjes duke
ebërë lëkurën të lëmuar, të hidratuar dhe të
butëmenjëndjesi delikate freski. Nukështë
testuar nëkafshë. Vegan. Paparabene. Si të

përdorni: aplikojeni në fytyrë të thatë
menjëherëpas rruajtjes, dukebërënjëmasazh

të lehtë, derisa tëabsorbohet plotësisht.
Përbërësit aktivë: VitaminaE, AloeVera,

Panthenol, Allantoin.

L I N J A M E S H K U J
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SERUM FYTYRE ANTI AGE

Si të përdorni: Aplikoni serumine fytyrës çdo
mëngjespaspastrimit, parakremit hidratues.
Përhapeni atëme lëvizje të buta rrethorenga
brenda jashtëdhengaposhtë lart, derisa të
absorbohet plotësisht. Aplikojeni në lëkurë të
padëmtuar, duke shmangur zonënesyve.

KREM HIDRATUES INTIM
ZBUTËS, HIDRATUES.

Si të përdorni: Aplikoni kremin hidratues intimçdo
mëngjesdhembrëmje paspastrimit. Depozitoni një
copë kremdirekt në zonëneprekur dhemasazhoni

derisa të absorbohet plotësisht. Vetëmpër
përdorim të jashtëm.

MJEKËR DHE VAJ PAS RRUAJTJES
LËKURËDHEMJEKËRTËLËMUAR,

TËHIDRATUARDHETËBUTË.
Si të përdorni: Aplikoni vajin emjekrës çdomëngjes
paspastrimit. E depozitoni në pëllëmbënedorës,

dhemëpas epërhapnime lëvizje të buta
qarkulluese, derisa të përthithet plotësisht.

XHEL DUSHI

Për tëfilluar një ditë nëmënyrënmë tëmirë,
osepër tëpërfunduar një ditë të zënë.
Eliminonpapastërtitë për një lëkurëmë
shkëlqyese, të tonifikuar dhe të rinuar.

Si të përdorni: Vendoseni xhelin edushit në
pëllëmbënedorës.

Pastroni butësisht trupin, dukemasazhuar
lëkurëne lagurmëparë.

Shpëlajenimekujdes.

SHAMPO
VËLLIMITDHEFUQISË

Flokëmë tëndritshëmdhemë të fortë, të
lehtëpër tu krehur.

Butësi dhebutësi emenjëhershme
Si të përdorni: Aplikoni shamponnëflokë të
lagur,masazhoni butësisht lëkurënekokës

dhemundësisht shtoni pakujë.
Këmbëngulni në vijëneflokëve, duke

shtypurmemajat e gishtavedhedukee
alternuar këtë lëvizjememasazhe rrethore.

Shpëlani flokëtmekujdes.
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30ml
€ 25,99 € 14,99

HF-SVAAUOM30

100ml
€ 14,99

€ 12,99
HF-CRGENUOM100

100ml
€ 16,99

€ 13,99
HF-OLBRBDPBRBUOM100 500ml

€ 14,99 € 9,99
HF-BDOCUOM500

500ml
€ 14,99 € 9,99

HF-SHMPUOM50



KUNDËR PLAKJES
RIGJENERUESE
USHQYESE

ELASTICIZING
HF-SIEROCOLL100ML

HIDRATUES
QETËSUES

ELASTICIZING
HF-SIEROCAMO100ML

RISTRUKTURIMI
ZBUTËS

HF-SIEROSEMLIN100ML

HIDRATUES
USHQYESE

HF-SIEROCOCC100ML

RISTRUKTURIMI
ELASTICIZING
RESTAURUESE
USHQYESE

HF-SIEROCHR100ML

ANTI-INFLAMATOR
SHËRIMI

ANTIOKSIDANT
HF-SIEROPROP100ML

ANTIOKSIDANT
HIDRATUES
USHQYESE

HF-SIEROBRKAR100ML

ANTIOKSIDANT
ELASTICIZING

ANTI-INFLAMATOR
HF-SIEROKIGAFR100ML
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Si të përdorni: 
Aplikoni dhe 
masazh në mënyrë 
të zgjatur deri 
zhytur plotësisht.
Masazhi duhet të 
bëhet në kuptimin 
centripetal.

ANTIOKSIDANT
ANTI-AGE

HF-SIEROVA100ML

QETËSUES
ANTI-INFLAMATOR

HIDRATUES
ELASTICIZING

HF-SIEROPAN100ML

RIBALANCIMI
PASTRUESE
ANTI-AGE

HF-SIEROVH100ML

DUKE RIGJALLËRUAR
PARANDALIMI I RRUDHAVE

HIDRATUES
HF-SIEROVC100ML

HIDRATUES
USHQYESE
QETËSUES

HF-SIEROCAN100ML

ANTI-INFLAMATOR
FORCIM

PASTRUESE

HF-SIEROVB00ML

ANTIOKSIDANT
ANTI-AGE

HF-SIEROVE100ML

100 ml
€ 22,99
€ 16,99

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 49
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€ 9,99
Portokalli e ëmbël

HFP-OEP10ML-ARDO

€ 16,49
Bergamot
HFP-OEP10ML-BER

€ 11,49
Lemongrass

HFP-OEP10ML-CITR

100% E PASTËR
10 ml

Vajrat esenciale, që është grupi i
substancave aromatike përgjegjëse për
aromën e bimëve, janë njohur dhe janë
përdorur që nga kohërat e lashta.

Gjatë shekujve ata kanë përjetuar një
alternim lavdie dhe harrese, por duke
filluar nga vitet '90, vajrat esenciale
janë kthyer në objekt hetimi dhe, në
veçanti, ka pasur një përdorim gjithnjë
e më të gjerë të asaj që quhet
Aromaterapi. Ky term i referohet
përdorimit të vajrave esenciale në
mënyrë që të përmirësojë cilësinë dhe
ndjenjën e shëndetit dhe mirëqenies në
një nivel fizik, emocional dhe mendor.



5151

€ 17,49
Mandarina
HFP-OEP10ML-MAN

€ 13,99
Melisa

HFP-OEP10ML-MEL

€ 17,99
Verbena

HFP-OEP10ML-VER

€ 12,99
Portokalli e
hidhur

HFP-OEP10ML-ARAM

€ 11,49
Eucaliptus

HFP-OEP10ML-EUC

€ 11,99
Karafil

HFP-OEP10ML-CHGAR

€ 11,49
Limon

HFP-OEP10ML-LIM

€ 20,99
Livando

HFP-OEP10ML-LAV

€ 11,49
Mente

HFP-OEP10ML-MENPIP

€ 11,49
Tea Tree

HFP-OEP10ML-TEATREE

€ 21,49
Trumzë e bardhë

HFP-OEP10ML-TIBI

€ 20,99
Pisha Malore

HFP-OEP10ML-PINMUG

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.
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€ 15,99
Bredhi i bardhë

HFP-OEP10ML-ABTBNC

€ 19,99
Dafinë

HFP-OEP10ML-ALLR

€ 12,99
Anise

HFP-OEP10ML-ANC

€ 19,99
Basil

HFP-OEP10ML-BSLC

€ 17,99
Cajeput

HFP-OEP10ML-CJPT

€ 10,99
Kamfuri

HFP-OEP10ML-CANF

€ 19,99
Kanellë

HFP-OEP10ML-CNNL

€ 23,99
Estragone

HFP-OEP10ML-ESTRGN

€ 16,99
Karafil

HFP-OEP10ML-GRFN

€ 19,99
Barbarozë
HFP-OEP10ML-GRN

€ 17,99
Dru kedri

HFP-OEP10ML-LEGNCED

€ 19,99
Maggiorana
HFP-OEP10ML-MGGRN

100% E PASTËR
10 ml
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€ 14,99
Nenexhik

HFP-OEP10ML-MAHO

€ 19,99
Arrëmyshk

HFP-OEP10ML-NOCMOSC

€ 16,99
Origan

HFP-OEP10ML-ORGN

€ 16,99
Patchouly
HFP-OEP10ML-PTCL

€ 19,99
Petit Grain
HFP-OEP10ML-PTTGR

€ 18,99
Pishë skoceze

HFP-OEP10ML-PINSILV

€ 19,99
Grejpfrut

HFP-OEP10ML-POMP

€ 17,99
Rozmarinë
HFP-OEP10ML-RSMR

€ 24,99
Clary Urtë

HFP-OEP10ML-SALVSCLAR

€ 24,99
Ylang Ylang
HFP-OEP10ML-YLGYLG

€ 19,99
Xhenxhefil
HFP-OEP10ML-ZENZ

€ 11,99
Selvi

HFP-OEP10ML-CIP

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.



HF-SHBD5A HF-COLBLACK

50 ml

400 ml

5
AKTIVE

Xhel Dushi
Black Detox
Me Aloe , Mal low, Kamomil ,
Dël l in jë të Zezë , çaj jeshi l .

€ 19,99 €13,99
Xhel dushi Black Detox është rezultat i
bashkimit të përbërësve të çmuar
natyrorë, përfshirë qymyr druri, çaj
jeshil dhe dëllinjë të cilat, të
kombinuara me veprimin tonifikues të
Mallow, ruajnë hidratimin e lëkurës,
duke e bërë atë të shkëlqejë në dritë
natyrale. Ideal për të filluar një ditë në
mënyrën më të mirë të mundshme, ose
për të përfunduar një ditë të zënë, Xhel
Dushi Black Detox pastron substratin e
lëkurës, duke punuar në papastërtitë
dhe duke vepruar në një mënyrë
detoksifikuese. Falë përdorimit të
rregullt të produktit, lëkura juaj do të
jetë më e shndritshme dhe e trashë, e
favorizuar gjithashtu nga veprimi
tonifikues që rinon qelizat.

HF-BDBD5A

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

€ 19,99 €13,99

Krem fytyrë
Black Detox
Me Qymyr Druri

€ 24,99 € 17,99

ME
QYMYR
DRURI

Shampo Black Detox me një formulë
delikate neutrale PH, ideale për
kujdesin e përditshëm të të gjitha
llojeve të flokëve. Falë Ginkgo Biloba
rikthen forcën dhe tonin duke zvogëluar
praninë e nyjeve dhe duke i bërë flokët
të lehtë për tu krehur. Cilësi e lehtë
respekton fibrat e flokëve dhe pastron
butësisht. Me shtimin e Hops dhe
Panthenol, ajo ushqen flokët dhe
freskon lëkurën e kokës. Përqendrimi i
lartë i përbërësve aktivë të bimëve
garanton rezultate të dukshme dhe
afatgjata. Flokët janë më të fortë dhe
lëkura rifiton ekuilibrin e saj natyror.

Krem për fytyrën me një cilësi të
lehtë, absorbohet shpejt dhe ofron
hidratim intensiv. Çehra është e
njëtrajtshme dhe lëkura duket e
ushqyer dhe shkëlqyese dukshëm.

SI PERDORET: A p l i k o n i
kremin e fytyrës në mëngjes dhe në
mbrëmje pas pastrimit me lëvizje
rrethore derisa të absorbohet
plotësisht. për një lëkurë të pastruar
dhe të thatë. Gjithashtu ideale si
bazë make-up.

DETOX

ME
QYMYR
DRURI
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QYMYR DRURI
ALOE BARBADENSIS
JARGAVANI
KAMOMIL
DËLLINJË E ZEZË
ACID HIALURONIK
TEA TREE

veprim detoksifikues
veprim qetësues
veprim qetësues
qetësues
antiseptik natyral
restauruese
antiseptik natyral



HF-CRFLCRPBDTX HF-DVBDTX HF-ACQMICBDTX

200 ml

250 ml

Krem trupi
Black Detox
Me Qymyr Druri

€ 19,99 €15,99

Pastrues
fytyre
Black Detox
Me Qymyr Druri

€ 17,99 € 13,99

Acqua
micellare
Black Detox
Me Qymyr Druri

€ 19,99 € 16,99

ME
ALOE
VERA

E pasur me përbërës aktivë natyralë, i
jep shkëlqim dhe elasticitet lëkurës,
duke garantuar një pamje gjithmonë të
freskët dhe të re. Nuk përmban ngjyra,
ose ruajtës. Qetësues, rigjenerues dhe
restaurues. ushqen dhe hidraton thellë,
duke rikrijuar kushtet optimale të tonit
dhe hidratimit.
QYMYR DRURI, ALOE BARBADENSIS,
MALLOW, KAMOMIL.

SI PERDORET: Aplikoni kremin e
fytyrës në mëngjes dhe në mbrëmje pas
pastrimit me lëvizje rrethore derisa të
absorbohet plotësisht. për një lëkurë të
pastruar dhe të thatë. Gjithashtu ideale si
bazë make-up.

Pastrim i freskët dhe delikat, i
shpejtë dhe i këndshëm, që do të
përdoret falë Aloe Vera -s të
pranishme në formulë.Ky produkt
është ideal në prani të kokës së
skuqur dhe të plasaritur, të shkaktuar
nga dielli, era, ndotja dhe
përdorimi i detergjenteve tepër
agresivë. Kthen butësinë dhe
shkëlqimin në lëkurë. QYMYR
DRURI, ALOE BARBADENSIS,
VITAMINA E.
SI PERDORET: Aplikoni në
mëngjes dhe në mbrëmje në fytyrë,
qafë dhe dekolte. Merrni një sasi të
vogël produkti dhe përhapeni atë me
lëvizje që ndjekin linjat e fytyrës.

Uji micellar detox është produkti ideal
për kujdesin e lëkurës kur keni pak kohë
dhe durim për një pastrim më të plotë
dhe të plotë. Prandaj një gjest i shpejtë
dhe i përditshëm është i mjaftueshëm
për një pastrim të plotë të fytyrës dhe
dekoltesë, duke lejuar që lëkura të ruajë
nivelin e duhur të hidratimit. QYMYR
DRURI, ALOE BARBADENSIS,
KARROTA.

SI PERDORET: Për pastrimin e
përditshëm të lëkurës. Gjithashtu ideale
për përdorim si pastrues make-up.
Lyejeni një top pambuku dhe fshijeni
atë në fytyrë, sy, qafë dhe dekolte.
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PEMË E GJELBËR
KSILITOL
NENEXHIK
HOP
HITHËR
XHINKO BILOBA

antiseptik natyral
mbron nga pllakë
freskuese natyrore
freskuese
anti-inflamator natyral
forcimi natyrore



HF-BLACKMASK

100 ml

100 ml

Pastë dhëmbësh
Black Detox
Efekt zbardhues i zi
Me aloe organike dhe ekstrakte
organike limoni dhe mallow.

€ 14,99 €12,99
HF-DN

Black Mask
Black Detox
Peel-Off

Collutorio
Black Detox
Me Qymyr Druri

€ 18,99 €14,99

Il collutorio, con carbone attivo vegetale
e aloe vera attiva al 25 % è formulato
con una combinazione di ingredienti
naturali attivi.
Particolarmente indicato in presenza di
macchie superficiali sui denti, causate da
caffè, tè, fumo e per gengive sensibili.
Contribuisce ad evitare la proliferazione
batterica e a svolgere un’azione di
riequilibrio della flora microbica della
bocca rinfrescando il cavo orale.
Gusto: menta forte.
SI PERDORET: dopo la pulizia dei
denti, versare 20 ml in un tappo
dosatore e sciacquare la bocca per
circa 30 secondi due volte al giorno.
Non ingerire.

HF-COLBLACK

BLACK TEETH përmirëson shëndetin e
mishrave të dhëmbëve me Cilësinë
Premium të Karbonit. Efektive për
zbardhjenedhëmbëveduke thithurpllakën
dhe hollësitë mikroskopike që njollosin
dhëmbët. Ndihmon në heqjen e njollave
tëkafesë,çajit, verësdhe tymit.Aindryshon
ekuilibrin e pH në gojë, duke ndihmuar në
parandalimin e erës së keqe të gojës dhe
sëmundjeve tëmishrave të dhëmbëve.
100% NATYRAL, ORGANIK DHE
VEGANFRIENDLY

FAZA 1: Lani dhe thani fytyrën
tërësisht, aplikoni maskën duke
shmangur zonën rreth syve, zonat me
dëmtime serioze ose plagët e fundit.
FAZA 2: Prisni 30 minuta. Maska do
të thahet duke u hequr, domethënë
elastike.
FAZA 3: Hiqeni maskën me një
lëvizje të butë të dorës. Për rezultate
më të mira ju rekomandojmë të
përdorni maskën të paktën 3 herë në
javë.

30 gr
€ 27,99 €19,99
HF-WSC
Nuk gërvisht dhëmbin dhe nuk
dëmton smaltin. Nuk përmban
fluor.
SI TË PËRDORET: lani dhëmbët
dhe mishrat e dhëmbëve me lëvizje
vertikale në murin e përparmë dhe
me një lëvizje rrotulluese brenda,
për të paktën dy minuta pas çdo
vakt ose rostiçeri.

Pastë dhëmbësh në pluhur me qymyr
dhe jamball, e përshtatshme për mishrat
delikate. Pa përbërës shkumëzues. Ai
respekton smaltin dhe ndihmon në
ruajtjen e bardhësisë natyrale të
dhëmbëve, për higjenën e duhur orale.
Karakteristikat qetësuese dhe mbrojtëse
dhe një aromë delikate dhe e
këndshme.

WHITE SMILE CARBO në Pluhur
PASTË DHËMBËSH ME EFEKT ZBARDHUES

500 ml

DETOX

ME
QYMYR
DRURI
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Pastë dhëmbësh
Me shije mente
€ 9,99 HF-DAM

Pastë
dhëmbësh
për fëmĳë
me Luleshtrydhe
€9,99

Pasta e dhëmbëve nenexhik përmban
lëng të pastër aloe vera dhe një
kombinim të përbërësve natyralë për
mirëqenien e të gjithë zgavrës me
gojë.
Nuk dëmton smaltin e dhëmbëve dhe
ndihmon të mos irritojë mukozën e
gojës dhe mishrat e dhëmbëve. Falë
përdorimit të vazhdueshëm, Citrati i
Zinkut ndihmon në parandalimin e
formimit dhe eliminimit të pllakës dhe
gurit. Formuluar me një sheqer natyral
që parandalon formimin e zgavrave.
Ekstraktet e mallow, calendula dhe
echinaceandihmojnënëparandalimin
e acarimit të mishrave të dhëmbëve
duke siguruar një frymë të freskët dhe
aromatik çdo ditë.
Përbërësit aktivë biologjikë: Aloe vera,
Luleradhiqja, Sherebela e trumzës,
Rozmarina, Vaji esencial i mentes.

Pastë dhëmbësh
me Argjilë të gjelbër dhe propolis

€ 12,99 Pasta e dhëmbëve e krijuar për dhëmbët
e foshnjës dhe mishrat e dhëmbëve të
ndjeshëm të fëmijëve. Shija e këndshme
e luleshtrydhes favorizon përdorimin e saj
të përditshëm. Përbërja e veçantë e ulët e
gërryerjes pastron butësisht dhëmbët,
duke shmangur acarimin dhe duke e
lënë gojën e foshnjës të pastër dhe të
freskët.
Formuluar me një sheqer natyral që
parandalon formimin e zgavrave.
Përdorimi i vazhdueshëm ndihmon në
eliminimin e pllakës.
Përbërësit aktivë biologjikë: Aloe vera,
Dardhë, Mallow, Kamomil, Boronica.

HF-DBF

Balta jeshile dhe pasta e dhëmbëve
propolis kombinojnë vetitë epropolisit
(antibakterial natyral) me fuqinë
antiseptike dhe zbardhuese-gërryese
të argjilës për të hequr plotësisht
pllakën dhe mbetjet e ushqimit; me
formulim krejtësisht natyral. Përsëriteni
operacionin pas çdo vakt ose
rostiçeri.
Përbërësit aktivë biologjikë:
Argjila jeshile dhe Propolisi.

HF-AVP

5
AKTIVE

SI PERDORET: Pas pastrimit të dhëmbëve, derdhni 20 ml
në një kapak matës dhe shpëlajeni gojën për rreth 30
sekonda dy herë në ditë. Mos e gelltit.

HF-COLALOE

Gargarë me Aloe Vera
Shpëlarja e gojës, 25% aloe vera aktive është formuluar
me një kombinim të përbërësve aktivë natyralë. Aloe vera
në kombinim sinergjik me ekstraktet e Mallow dhe
Calendula e bëjnë larjen e gojës veçanërisht të
përshtatshme për mishrat e dhëmbëve të ndjeshëm.
Ndihmon për të ribalancuar florën mikrobike të gojës duke
freskuar zgavrën me gojë. Shije: nenexhik i fortë.
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ALOE BARBADENSIS
NGJYRË VJOLLCE
KARBOKSIMETI
CHITOSAN
TEA TREE OIL
KSILITOL
NENEXHIK

veprim qetësues
veprim qetësues
veprim detoksifikues
veprim restaurues
antiseptik natyral
mbron nga pllaka
freskuese natyrore

ME
ALOE
VERA

ALKOOL
FALAS

GARGARË

€ 18,99
€ 15,99

500 ml



Xhenseni dhe Rozmarina i bëjnë flokët
me shkëlqim dhe shkëlqim, ndërsa Vaji i
Arganit i mbron ato. Vitamina E, një
antioksidant natyral dhe i fuqishëm,
ndihmon në luftimin e plakjes dhe mbron
flokët nga radikalet e lira. Vaji i
avokados, me një përmbajtje të lartë të
acideve yndyrore dhe tokoferol,
përfaqëson një mbrojtje natyrale kundër
plakjes. I jepbutësi dhe volum flokëve, në
mënyrë që t’i bëjë ato të lëmuara dhe të
lehta për tu krehur.

SI PERDORET: Hidhni një sasi
të vogël produkti në sfungjer,
fërkoni secilën pjesë të trupit
dhe shpëlajeni.

€ 23,99 € 11,99 300 ml
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Vaj Masazhi Aktiv

€ 19,99
Kundër papërsosmërive të celulitit.

Vaj esencial i trumzës, vaj esencial i rozmarinës, vaj esencial i
sherebelës, vaj esencial i limonit
Vitamina E - Ekstrakt lisi i detit.
Si të përdorni:
bëni masazhin me lëvizje nga poshtë lart. Veprimi mund të stimulojë
kthimin venoz nga i cili varen shumë shpesh çrregullimet e qarkullimit të
dobët dhembajtja e ujit. Vendosni sasinë e duhur të produktit në
pëllëmbën e dorës dhe aplikojeni në pjesët e prekura me lëvizje
rrethore. Për të marrë rezultate të dukshme, ne rekomandojmë
përdorimin e produktit rregullisht të paktën një herë në ditë, duke e
masazhuar për rreth 15/20minuta.

HF-OLMASSAT

200 ml

HF-CRG

Krem
per

Vithe
Me Aloe Bio

€ 26,99
Trajtim kozmetik me efekt ngritës
tonifikues dhe forcues. Kremi
specifik për rimodelimin e vitheve
është krijuar për të përmirësuar
elasticitetin e lëkurës, duke
kundërshtuar relaksimin dhe
butësinë e indeve. Falë përdorimit
të një molekule të re me efekt të
ftohtë / të nxehtë, ky krem vepron
në mënyrë të synuar dhe
vendimtare në zonën e aplikimit.
Kombinimi i veçantë i Snail Slime
dhe African Kigelia, Quillaja
saponaria favorizon procesin e
forcimit dhe i jep lëkurës një pamje
më të tonifikuar dhe kompakte.

Xhel Freskues
Dhe Kundër
Lodhjes
Me Aloe Organike

€ 26,49
Xhel freskues dhe kundër
lodhjes, i formuluar për të
lehtësuar ndjenjën e rëndimit në
gjymtyrët e poshtme, duke
dhënë një ndjenjë të shpejtë
freskie. Si të përdorni: aplikoni
xhelin në këmbë një ose më
shumë herë në ditë, duke
masazhuar në mënyrë rrethore
nga poshtë lart.

HF-GRD

Aloe Vera
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200 ml

Pastrim të trupit 5 AKTIVE
HF-SCRCOR-200

Me acid hialuronik, aloe vera, vaj argani, vaj
bajame, kajsi kajsi, kokërr ulliri, guaskë
bajameje.

€ 19,99

Pastrim Trupi Me Kafe
Eksfolues trupi
Eliminoni lëkurën e thatë dhe të plasaritur
Si të përdorni Përdorni 3/5 herë në javë.
Shpëlajeni në dush dhe shpërndani një
sasi produkti në të gjithë trupin,
masazhoni fuqishëm. Shpëlajeni me
kujdes me ujë të ngrohtë.
PARALAJMRIM Produkt kozmetik.

Përdorimi i jashtëm. Në rast kontakti me
sytë, shpëlajeni tërësisht.
Mbajeni larg fëmijëve.

HF-SCC

250 ml

€ 24,99

30 ml

Xhel serumi
Kontura e Syve
5 AKTIVE
Me Acid Hyaluronic, Vaj Neem,
Hypericum, Borzilok, Mallow.

€ 21,49
I freskët dhe super i
absorbueshëm, produkti ushtron
një efekt ndriçues të
menjëhershëm dhe në pak çaste
zbut konturin e syve, zbut rrudhat
e vogla, minimizon qeset dhe
rrathët e errët.
Falë një kompleksi të
veçantë të bazuar në
fitoekstraktet kulluese,
të cilat stimulojnë
mikroqarkullimin
kapilar, duke zbutur
dhe parandaluar
papërsosmëritë tipike
të zonës periokulare.
M HNYRA E P
USRDORIMIT: Në mëngjes dhe në mbrëmje,
përhapeni në zonën e syve duke goditur
butësisht me majat e gishtave.
SI PERDORET:Në mëngjes dhe në
mbrëmje, përhapeni në zonën e syve
duke trokitur lehtë me majat e
gishtërinjve.

HF-SGCO5A
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Crema Mani 5 AKTIVE HF-CM5A

Me Aloe Vera, Vaj Ulliri, Vaj Embrioni Gruri,
Vaj Trëndafili, Gjalpë Shea.

€ 19,99

Krem Trupi 5 AKTIVE HF-CC5A

Me Aloe Vera, Vaj ulliri, Vaj kajsi, Vaj
bajame, Vaj embrion gruri.

€ 29,99
150 ml280 ml

5
AKTIVE
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OMD-PRO
OMD-NOPRO

Vaj bajameje të ëmbël me presion të ftohtë. Vaji i Bajames së
ëmbël ndihmon për ta mbajtur lëkurën të butë dhe elastike, duke
luftuar papërsosmëritë e lëkurës. Karakteristikat e tij delikate
zbutësedhetolerancaelartëebëjnëatëveçanërishttëpërshtatshme
për masazhimin e lëkurës më të ndjeshme.
Me aromë delikate, e shndërron masazhin në një moment të
këndshëm relaksi. Vaji i Bajames së ëmbël është i pasuruar me
vitaminë E për të luftuar radikalet e lira që kontribuojnë në plakjen
e lëkurës.
Nuk përmban substanca artificiale të tilla si ngjyra dhe ruajtës.
Metoda e përdorimit: konsultoni faqen e internetit sorgenta.it.

Vaj
bajame
i ëmbël € 24,99



Krijuar për të gjitha gratë që kanë një jetë plot tension, të plotë, të përbërë nga daljet në
mbrëmje, pushimet, udhëtimet e biznesit. Këto gra që kanë pak kohë dhe durim për t'u kujdesur

për lëkurën e tyre, më në fund mund të kenë një produkt të përshtatshëm për to.
Formula gjithashtu karakterizohet nga prania e acidit hialuronik (HYALURONATE SODIUM) i cili

lejon lëkurën të mbajë shkallën e duhur të hidratimit.

SI PERDORET: Përdorni mëngjes dhe mbrëmje për pastrimin e përditshëm të lëkurës.
Gjithashtu ideale për përdorim si pastrues make-up.

Lyejeni një top pambuku dhe fshijeni atë në fytyrë, sy, qafë dhe dekolte.
Falë vetive qetësuese, qetësuese dhe mungesës së surfaktantëve agresivë, ruajtësve, ngjyrave, silikoneve dhe
parfumeve, është ideale për të gjitha llojet e lëkurës, madje edhe ato më delikate dhe më të ndjeshme.

Cleansing
Milk
5 AKTIVE
€ 17,99

Tonik
5 AKTIVE

€ 17,99

Uji
Micellar
5 AKTIVE
€ 12,49

HF-LD25 HF-TV250 HF-AM5A

250 ml

nga bujqësia
organike.

Me Aloe Vera, Mallow, Kamomil, Vaj Argani, Rosa Mosqueta.

5
AKTIVE
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150 ml

Spërkat
deodorant Gratë
5 AKTIVE € 17,49

Deo Roll-on
Gratë 5 AKTIVE
€ 14,99

Spërkat
deodorant Burrat
5 AKTIVE € 17,49

Deo Roll-on
Burrat 5 AKTIVE
€ 14,99

Spërkat deodorant
Neutral
5 AKTIVE € 17,49

Deo Roll-on
Neutral 5 AKTIVE
€ 14,99

HF-DEOSPR-DONNA

HF-RODONNA

HF-DEOSPR-UOMO

HF-ROUOMO HF-RONEUTRO

Alum kaliumi në llak është krejtësisht natyral: nuk përmban gaz, kimikate apo alkool.
Jo i yndyrshëm, jo ngjitës dhe nuk lë vija në rroba, madje as ato të zeza.

INDIKACIONET: Indikohet për të zbutur djersitjen e tepërt, parandalon formimin e ngarkesës bakteriale që lejon
formimin e aromave të këqija. Pa alkool, nuk përmban parfum.
Gjithashtu rekomandohet për lëkurë të ndjeshme dhe delikate.

SI PERDORET: Përdorni llak në pjesët e prekura të trupit.

INDIKACIONET: Indikohet për të zbutur djersitjen e tepërt, parandalon formimin e ngarkesës bakteriale
që lejon formimin e erërave të këqija. Pa alkool, përmban një aromë të këndshme të freskët dhe

delikate të rekomanduar për të.
Gjithashtu rekomandohet për lëkurë të ndjeshme dhe delikate.

SI PERDORET: Përdorni rrotullën në pjesët e prekura të trupit.

70 ml

Me xhenxhefil, koriandër, Aloe Vera, kamomil, urtë.

HF-DEOSPR-NEUTRO
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Non
contiene
profumo

Piacevole
profumo fresco

e delicato
consigliato
per lei.

Piacevole
profumo fresco

e delicato
consigliato
per lui.
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Karamele
pambuku

€ 17,99
HF-BDZF

Qumësht
dhe vanilje
€ 17,99

HF-BDLV

Baltë
kërmilli
€ 17,99
HF-BDBL

Luleshtrydhe
dhe Vanilje
€ 17,99
HF-BDFV

Xhel Dushi
ME ALOE VERA,
VAJ NEEM DHE VAJ
ORGANIK ARGANI.

500 ml

Mjaltë dhe limon
€ 17,99
HF-BDML

Aloe Vera, Mallow, Limon,
dhe vajrat Argan dhe Neem,
janë përbërës nga bujqësia
organike, për një kozmetikë

shumë profesionale.
(perdorim i jashtem)

280 ml

Sapun për
duarve
Me vaj Neem,
bergamot dhe
Zhul Kërmilli

€ 12,49

Sapun intim
Me vaj Neem dhe

Bergamot

€ 12,49
HF-DI280

farmacosmetics

®

HF-SL280
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Flokë të Brishtë dhe të Shurdhër
Me Aloe Organike dhe Vaj Organik Neem

HF-SCFS

Kjo maskë i kushtohet
flokëve të thatë dhe të
dëmtuar. Formulimi i tij
është i pasur me
përbërës bimorë. Në
veçanti, vaji i Arganit
sjell përfitime të
jashtëzakonshme për
flokët tanë, të shkatërruar
shpesh nga zakonet e
këqija, të tilla si
përdorimi i tharëseve
dhe drejtuesve të flokëve
dhendotja: Vaji i arganit
hidraton dhe ushqen
thellë flokët, si dhe i bën
ato të buta dhe të
ndritshme. E pasur me
acide yndyrore dhe
vitaminë E, ajo gjallëron
lëkurën dhe ushqen
flokët e brishtë, të brishtë
dhe të thatë.

HF-MCFS

Maskë për flokë të
brishtë dhe të shurdhër.
Formulimi i tij është i
pasur me përbërës
bimorë. Në veçanti,
vaji Neem ka veti
shumë hidratuese;
acidet yndyrore që janë
pjesë epërbërjes së këtij
vaji ushqejnë flokët dhe
lëkurën e kokës.
Efekti hidratues i Neem
rigjallëron dhe rikthen
flokët e thatë, të brishtë
dhe të shurdhër.
Gjithashtu ka veti
ushqyese, zbutëse dhe
zbutëse falë përmbajtjes
së lartë të acidit oleik.

HF-MCSDFlokë të Thatë dhe të Dëmtuar
Me Aloe Organike dhe Vaj Argani Organik

Shampo kushtuar flokëve
të thatë dhe të dëmtuar.
Formulimi i tij është i
pasur me përbërës
bimorë. Në veçanti, vaji
i Arganit sjell përfitime të
jashtëzakonshme për
flokët tanë, të shkatërruar
shpesh nga zakonet e
këqija, të tilla si përdorimi
i tharëseve dhe
drejtuesve të flokëve dhe
ndotja: Vaji i arganit
hidraton dhe ushqen
thellë flokët, si dhe i bën
ato të buta dhe të
ndritshme. E pasur me
acide yndyrore dhe
vitaminë E, ajo gjallëron
lëkurën dhe ushqen flokët
e brishtë, të brishtë dhe të
thatë.

HF-SCSD

Shampo & Maskë
400 ml

Shampo kushtuar flokëve
të brishtë dhe të shurdhër.
Formulimi i tij është i
pasur me përbërës
bimorë. Në veçanti, vaji
Neem ka veti shumë
hidratuese, acidet
yndyrore që janë pjesë e
përbërjes së këtij vaji
ushqejnë flokët dhe
lëkurën e kokës. Efekti
hidratues i Neem
rigjallëron dhe rikthen
flokët e thatë, të brishtë
dhe të shurdhër, duke i
kthyer ato nënjë ngjyrë të
fortë dhe një cilësi të
fortë. Gjithashtu ka veti
ushqyese, zbutëse dhe
zbutëse falë përmbajtjes
së lartë të acidit oleik.

€ 17,99cad

€17,99cad
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I çmuar për kujdesin e lëkurës dhe flokëve, vaji monoi tiare
është një burim që duhet përdorur në çdo kohë të vitit për
të parandaluar njollat që shfaqen me kalimin e kohës, për
të mbrojtur shëndetin dhe bukurinë e flokëve. Promovon
rrezitje dhe hidraton thellësisht, duke parandaluar tharjen e
epidermës për shkak të ekspozimit ndaj dritës së diellit.
Aplikojeni me një masazh të butë rrethor.

I përshtatshëmpër të gjithë trupin, falë formulës së tij të bazuar
në moringa, siguron mbrojtjen e lëkurës, duke parandaluar
plakjen dhe veprimin e dëmshëm të radikalëve të lirë. Vetitë e
dobishme të moringës janë për shkak të përbërjes së saj
shumë të pasur: 9 aminoacide esenciale, 27 vitamina, 46
antioksidantë të ndryshëm dhe shumë kripëra minerale.
Aplikojeni me një masazh të butë rrethor

Falë acidit oleik, vitaminës A dhe likopenit, RosaMosqueta
konsiderohet si një nga elementët më të çmuar për
rigjenerimin e lëkurës. I vlerësuar për efektin e tij kundër
plakjes, ndihmon në zvogëlimin e rrudhave sipërfaqësore
dhe zvogëlimin e njollave të diellit. Hidraton lëkurën dhe
trajton njollat për shkak të akneve, rosacea, psoriazës.
Rigjeneron duart ose zonat veçanërisht të plasaritura.
Aplikojeni me një masazh të butë rrethor.

Falë vetive zbutëse, ushqyese, antioksiduese dhe
hidratuese, Gjalpi Shea është një kozmetikë e shkëlqyer
natyrore për kujdesin e lëkurës dhe flokëve. Falë vetive të tij
të filmimit dhe filtrimit, mund të ndihmojë në mbrojtjen e
lëkurës nga rrezatimi diellor dhe shfaqjen e rrudhave.
Aplikojeni me një masazh të butë rrethor.

Krem Shumëfunksional
Gjalpë Shea'
€ 18,99

HF-CMBK

Krem Shumëfunksional Monoi
€ 18,99

HF-CMM

I përshtatshëm për të gjithë trupin, falë formulës së tij me
bazë jojoba fiton veti zbutëse dhe mbrojtëse për PH-në e
lëkurës. Vaji jojoba ka veti hidratuese dhe rregulluese të
yndyrës, si dhe ka veti kundër rrudhave dhe dezinfektuese.
Alsoshtë gjithashtu e pasur me Vitaminë E, B2 dhe B3 dhe
minerale, kundërvepron dhe qetëson problemet që lidhen
me lëkurën, të tilla si lëkura e thatë dhe skuqja.
Aplikojeni me një masazh të butë rrethor.

Krem Shumëfunksional Jojoba
€ 18,99 HF-CMJO

Krem Shumëfunksional Moringa
€ 18,99 HF-CMMO

I përshtatshëm për të gjithë trupin, falë formulës së tij të
bazuar në vajin e arganit dhe përmbajtjes së lartë të
antioksidantëve si vitamina E, acide yndyrore dhe
flavonoide, tregohet si një krem kundër plakjes. Vaji i arganit
kundërvepron formimine radikalëve të lirëdukepërfituarnga
shtresat nënlëkurore, duke e bërë lëkurën më elastike dhe
rezistente. Aplikojeni me një masazh të butë rrethor.

HF-CMA

Krem Shumëfunksional Argan
€ 18,99

farmacosmetics

®

Krem Shumëfunksional
Rosa Mosqueta
€ 18,99

HF-CMRM

200 ml

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.66



HF-SCCSA

Shampo
keratine
Trajtim për
flokë të thatë
dhe të tharë.

HF-SPAAF

Shampo
pastruese
Trajtimi me
përbërës aktiv
kundër zbokthit

HF-SVECTC

Shampo me
vitaminë E
Trajtim për
flokët e trajtuar
dhe të lyer.

HF-SRBGB

Shampo për flokë
të bardhë dhe gri
Trajtim rigjallërues.

HF-SPGCM

Shampo me
proteina gruri
Trajtim i përzier
i flokëve.

HF-SCCFD

Shampo
kolagjeni
Trajtimi për
gjobë dhe me
flokë delikate.

Trajtimet me Shampo
ME ALOE VERA, VAJ NEEM DHE
VAJ ORGANIK ARGANI.

€ 14,99 300 ml

farmacosmetics

®

HF-SBCG

Hawthorn
Shampoo
Trajtimi për
flokët me vaj.
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€ 23,99

€ 16,99
BioPomata TEA
TREE 30%
Produkt novator me veti
natyrore antibakteriale dhe
antifungale në sinergji me Vajin
e Arganit.
Indikohet në rastet e
kafshimeve të ndjeshme të
lëkurës dhe insekteve.
HF-BPTEAT

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
PROPOLI 30%
Veprim intensiv pastrues,
rigjenerues dhe restaurues i
lëkurës.
Particularlyshtë veçanërisht i
përshtatshëm për lëkurat
problematike, të papastra, ose
ato që kanë nevojë për
aktivitet intensiv të rinovimit.
HF-BPPROP

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
ZHUL KËRMILLI 30%
Veprim intensiv restaurues,
riparues, kundër skuqjes dhe
qetësues. Zbut njollat e errëta,
në sinergji me vajin e Arganit,
ndihmon për ta mbajtur lëkurën
të ushqyer dhe të hidratuar, të
tonifikuar dhe të lëmuar.
HF-BPBVLM

KREM
DEPILUES

ME DYLL TË PASTËR BLETËSH
HF-BPALOE

€ 15,99
Krem depilues i shpejtë për fytyrën dhe

trupin, efektiv në 5 minuta,
me dyll të pastër bletësh.

Si të përdorni: Aplikoni një sasi të mjaftueshme për
lëkurë të pastër, e thatë për të mbuluar flokët mirë.
Prisni 5 minuta dhe më pas provoni në një zonë të

vogël për të hequr kremin dhe flokët. Nëse flokët kanë
rënë, vazhdoni me të gjithë zonën: përndryshe prisni
edhe 2 minuta. Pasi të keni hequr kremin dhe flokët,

zonën e rruar e shpëlani mirë me ujë të ftohtë.

PARALAJMËRIME: Mos e përdorni produktin në lëkurë të djersitur, të plagosur, të plasaritur
dhe në mukozën e jashtme (goja, organet gjenitale). Në rast kruajtjeje gjatë aplikimit, hiqeni
produktin menjëherë duke e shpëlarë me ujë të ftohtë. Pas depilimit, mos përdorni sapun,
parfume dhe deodorantë alkoolikë në zonën e depiluar. Shmangni kontaktin me sytë. Nëse
produkti bie në kontakt me sytë, shpëlajini ato menjëherë. Përmban kripëra të acidit thioglikolik.
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Bio Pomate
ME VAJ ARGANI

100 ml

Si të përdorni
Aplikoni BioPomata në pjesët e interesuara.
Masazhoni butësisht derisa produkti të absorbohet plotësisht.

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
ALOE VERA70%
Veprim intensiv zbërthyes,
qetësues, qetësues dhe
restaurues në sinergji me vajin
e Arganit. Rigjeneron indet,
është eudermik dhe mbrojtës.
HF-BPALOE

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
ARNICA 30%
Arnica Montana BioPomata, në
sinergji me vajin e Arganit, ka
një veprim qetësues,
degjenerues dhe qetësues. I
jep lehtësim pjesëve të
trajtuara.
HF-BPARNI

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
CALENDULA 30%
Ajo kryen një veprim anti-
inflamator, ndihmon në
rigjenerimin e lëkurës së
dëmtuar nga veprimi i
radikalëve të lirë, të copëtuar
dhe të dehidratuar.
HF-BPCALE

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
KTHETRA
E DJALLIT 30%
Kryen një veprim qetësues
efektiv të lokalizuar.
Ndjenjë e fortë e mirëqenies.
Përqendrimi i lartë i
substancave funksionale mund
të shkaktojë një ndjenjë të
nxehtësisë dhe skuqjes.
HF-BPARTD

farmacosmetics

®
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7 BioPomates nga Halbea
Farmacosmetics me një
përqendrim të lartë të
përbërësve aktivë, janë
krĳuar posaçërisht për

nevoja specifike.
(perdorim i jashtem)



me vaj argani,
vaj jojoba,
gjalpë shea

dhe acidi hialuronik

Krem
kundër
diellit
150 ml

POMADË
PËR RREZITJE SUPER

100 ml € 13,99
me lëvore arre, karrota, me vaj

bajame të ëmbël

Kremmbrojtës nga dielli me veprim
zbutës dhe ushqyes. Ndihmon në
parandalimin e dehidratimit dhe plakjes
së lëkurës për shkak të ekspozimit në
diell.
KUJDES: Abuzimi me diellin është i
rrezikshëm. Shmangni ekspozimin ndaj
diellit gjatë orëve më të nxehta. Një
produkt me krem dielli nuk siguron 100%
mbrojtje.

Theksuesi pas diellit e bën lëkurën të
butë, duke krĳuar një efekt vizual me
perla dhe me shkëlqim. Perlat dhe
shkëlqimet e përmbajtura rrisin nxirjen,
duke e bërë lëkurën të shkëlqejë.
Ideale për verën, por gjithashtu
rekomandohet për përdorim në të gjitha
stinët.
E çmuar është prania e vitaminës E dhe Aloe
Vera për një lëkurë të mëndafshtë dhe të
hidratuar.
Si të përdorni: Aplikoni nga fërkoni gjithë
trupin.
KUJDES: tundeni fuqishëm para përdorimit.

SPREJ
PAS

DIELLIT
GLITTER

250 ml
vaj hidratues
€ 32,99 € 24,99

HF-ILLDOPSOLGLOILIDR250

Si të përdorni:
Aplikoni bujarisht në të gjithë trupin para
ekspozimit në diell. Ripërdorni shpesh
produktin veçanërisht pas larjes ose pas
tharjes ose nëse jeni djersitur shumë.
Nëse produkti nuk aplikohet
mjaftueshëm, niveli i mbrojtjes nga dielli
do të ulet ndjeshëm.

HF-UNGABBCARCCMND100

HF-UNGABBMALNCCARMND100
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mbrojtje e
mesme
€ 19,99

HSOL15SPF

15
FiltraUVAdheUVB

SPF 30
FiltraUVAdheUVB

mbrojtje e
lartë
€ 27,99

HSOL30SPF

SPF

mbrojtje
shumë të lartë

€ 32,99
HSOL50SPF

50
FiltraUVAdheUVB

SPF



t

UJË
DIELLOR

250 ml
te husku i arrëve

€ 14,99
HSOLABB

VAJ
DIELLOR

150 ml
te husku i arrëve

€ 14,49
HSOLOIL

me lëvore arre
me aloe vera,
argan dhe
vitaminë E

Vaji për rrezitje nga dielli me lëvore arre dhe
wort St. Kjo substancë reagon me
keratinën e pranishme në epidermë, duke
formuar një kompleks pigmenti ngjyrë kafe,
falë pranisë natyrore të karotenit dhe
flavonoideve. Efekti që ka hiperikumi në
lëkurë jo vetëm që ndihmon për të pasur
një nxirje të artë, por falë vetive zbutëse,
arrin t’i japë lëkurës një ngjyrë të errët pa e
dëmtuar atë, duke favorizuar procesin
natyror të nxirjes gjatë ekspozimit ndaj
Diellit.

Emulsioni pas diellit i pasur me substanca
të tilla si vitamina, ekstrakte bimore, Vaj
Bajame, Aloe Vera dhe Argan.
Falë formulimit të tĳ ekskluziv të thithjes
së shpejtë, llak qetësues pas diellit i jep
lehtësim tëmenjëhershëm lëkurës, duke e
hidratuar thellësisht, duke qetësuar
acarimin dhe skuqjen. pasuruar me Aloe
Vera, Vitaminë E dhe Argan të cilat
stimulojnë dhe përshpejtojnë rigjenerimin
e qelizave në indet e dëmtuara, promovon
proceset e riparimit të lëkurës, duke
rikthyer funksionin barrierë të lëkurës pas
ekspozimit në diell. perfekte për vendosjen
e nxirjes dhe zvogëlimin e ndjesisë së
nxehtësisë, jep një ndjesi të këndshme të
freskisë dhe mirëqenies, duke e kthyer
lëkurën në një nivel ideal të hidratimit.

LLAK
QETËSUES
PAS

DIELLIT
250 ml

te husku i arrëve
€ 16,99

HSOLDOPOS

Mirëseerdhët
verë

Sorgenta

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 71

the wellness beauty

Uji i rrezitjes së diellit me arrë dhe wort Shën
Gjonit ështënjë agjent i fortë për rrezitje, duke
pasur parasysh praninë e lëvores së arrës e
cila përdoret tradicionalisht për të mbrojtur
dhe nxirë lëkurën. Ajo gjithashtu ka një veprim
kundër kripës, duke ndihmuar në heqjen e
mbetjeve tëbezdisshme tëkripësnga lëkura.
I avulluar në trup, zvogëlon ndjesinë e
nxehtësisë për një ndjesi të këndshme
freskuese.Nukpërmban filtra dielli.
Si të përdorni: rekomandohet ta përdorni me
një faktor mbrojtës të përshtatshëm për llojin
e lëkurës tuaj. Shmangni ekspozimin ndaj
diellit gjatë orëve më të nxehta të ditës dhe
për një kohë tëgjatë.



Kremtrupimenjë formulëtëveçantëtëpasurmekripëramineraletë
çmuara, kontributi i të cilit kontribuon në ushqimin e lëkurës, duke e
mbajtur atë të butë dhe kadifeje pas një ekspozimi të gjatë në diell.
Camargue fleurdesel, njëkripëshumëeçmuarequajturedhehavjar
deti dhe ekstrakt vanilje i cili përmban kalcium, fosfor, natrium,
magnez, rrisin vetitë e vajit të ullirit, bisabololit dhe acidit hialuronik
për ushqimmëtëmadh të lëkurës.Meperla të vitaminësE.

Camargue, ekstrakt vanilje, vaj ulliri, bisabolol.

Vaji i flokëvemeefektmëndafshi - 100ml
Flokë tëushqyer dhemeshkëlqim.
FILTËRDIELLORNATYRAL

Aplikoni para dhe gjatë ekspozimit. I
papërshkueshëm nga uji.
Parandalon efektin e valëzimit dhe tharjes së
diellit, kripës së klorit dhe erës.

KREM
TRUPI
300 ml

€ 21,99
me kripë

camargue,
ekstrakt vanilje
dhe perla të
vitaminës E.

HF-CCSALVANVIT_E_LE

Limited
edition

PAS
DIELLIT

vaj floku
250 ml
efekt

mëndafshi
€ 13,99
HF-OILCAPST100

KREM FYTYRË
50 ml

acid hialuronik
me vitaminë e

€ 21,49
HF-CAJVIT_E_LE

Formula, e pasuruar me Vitaminë E, lëng karrote, lëng limoni, lëng
portokalli dhe Çaji jeshil, rikthen energji dhe energji në lëkurën e
stresuar dhe të tharë ngaekspozimi në rrezet ediellit.
Aroma e tĳ me gaz përkëdhel butësisht lëkurën, duke e lënë atë të
butë, të hidratuar dhekadife.

xhel dushi
500 ml

me vitaminë e
€ 21,99

HF-BDVIT_E_LE

Formulë shumë delikate dhe zbutëse e
pasuruar me ekstrakt mimoze me veti të
veçantahidratuesedhembrojtësepër lëkurën.
Ideale për higjenën e flokëve pas ekspozimit
në diell, e lë lëkurën të butë dhe elastike. I
testuar dermatologjikisht.
Aromëpasubstancapotencialisht alergjike
Përdorimi: dozoni në dorë me shpërndarës
special dhe më pas pastroni flokët dhe
lëkurën.
Shpëlajeni tërësisht.

SHAMPO
E BUTË
250 ml

me ekstrakt
mimoze
€21,99

HF-SDM_LE
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kamomil
HF-IGRMCCA
Ekstrakti i kamomilit, i
pranishëm në formulë, është i
njohur për vetitë e tij
qetësuese dhe ndriçuese.

Xhel freskues shumëfunksional
Sorgenta, përmban 15% Aloe Vera,
me veti qetësuese dhe freskuese.
Gelshtë një xhel që përhapet lehtë
dhe absorbohet shpejt. Bazuar në
Aloe dhe mentol, është ideale për
rehidratimin e lëkurës së skuqur nga
dielli, ose si freskues pas dushit në të
gjitha stinët në përgatitje për

FRESKUESE SHUMËFUNKSIONALE

përgatitjen e një kremi për trupin.
Mukopolisaharidet, vitaminat dhe
mineralet që përmbahen në aloe
vera, ofrojnë veti qetësuese dhe
riparuese në rastet e djegies nga dielli
dhe djegieve nga dielli. Mentoli jep
një ndjesi të këndshme të freskisë
dhe vepron si një analgjezik dhe
dekongestant.

SI TË PËRDORNI: Aplikoni pas dushit
në lëkurë të pastër dhe të thatë.
Përdorni në sasi të vogla dhe shmangni
zonat e ndjeshme (pjesët private,
sqetullat, zona e syve).

calendula
HF-IGRMCCAL
Ekstrakti i kamomilit, i
pranishëm në formulë, është i
njohur për vetitë e tij shëruese
dhe anti-inflamatore.

arnica
HF-IGRMCAR
Arnica, e pranishme në
formulë, është e njohur
për vetitë e saj anti-
inflamatore.

aloe vera
HF-IGRMCALV
Aloe Vera, e pranishme në
formulë, është e njohur për
vetitë e saj analgjezike dhe
dekongestante.

200 ml
€ 18,99

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 73



PORTOKALLI DHE MANDARIN
HF-IGRSCAM

Me Scrub Trupit me portokall dhe
mandarinë lëkura do të jetë e butë
dhe kadifeje: kokrrizat e silicës
aktivizojnë qarkullimin e qelizave
dhe stimulojnë qarkullimin. Vitamina

C i jep lëkurës elasticitet,
homogjenitet dhe ushqim.

BUONA AVVENTURA
HF-IGRSCBA

Me Scrub Trupit “Buona Avventura”
lëkura do të jetë e butë dhe
kadifeje: kokrrizat e silicës

aktivizojnë qarkullimin e qelizave
dhe stimulojnë qarkullimin.
Aloe vera i jep elasticitet dhe

homogjenitet lëkurës.

SWEET FIRE
HF-IGRSCSWF

Me Scrub Trupit Sweet Fire lëkura
do të jetë e butë dhe kadifeje:
kokrrizat e silicës aktivizojnë

qarkullimin e qelizave dhe stimulojnë
qarkullimin. Ekstrakti i havjarit të kuq

i jep lëkurës elasticitet,
qëndrueshmëri dhe homogjenitet.

KRISTALORE
HF-IGRSCC

Me Scrub Trupit Kristalore lëkura do
të jetë e butë dhe kadifeje: kokrrizat
e silicës aktivizojnë qarkullimin e

qelizave dhe stimulojnë qarkullimin.
Vitamina E i jep lëkurës mbrojtje dhe

ushqim.

SCRUB
LINJAEPASTRIMITTËTRUPIT: LËKURËELËMUAR, EHIDRATUARDHEEPARFUMUAR.

SENSUAL FRESH
HF-IGRSCSF

Me Scrub Trupit Sensual Fresh
lëkura do të jetë e butë dhe
kadifeje: kokrrizat e silicës
aktivizojnë qarkullimin e
qelizave dhe stimulojnë

qarkullimin. Ekstrakti i algave
Macrocystis Pyrifera me një
përmbajtje të lartë të jodit,
vitaminave dhe mineraleve

parandalon acarimin dhe shëron
lëkurën nga dëmtimet e diellit.

€ 25,99
€ 17,99
250ml

SI PERDORET:
Masazhoni pastrimin e trupit në

lëkurën e lagur me lëvizje
rrethore, shpëlajeni tërësisht me

ujë të ngrohtë.
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PORTOKALLI DHE MANDARIN
HF-IGRSCAM

Vitamina C është e pranishme në
kremin e sorbetit të portokallit dhe

mandarinës i cili zvogëlon
veprimin e enzimave që

shkatërrojnë kolagjenin, duke i
dhënë elasticitet, homogjenitet

dhe ushqim lëkurës.

BUONA AVVENTURA
HF-IGRCSBA

Kremi i sorbetit "Buona
Avventura" përmban aloe vera e

cila promovon sintezën e
kolagjenit dhe elastinës, duke i
dhënë hidratim dhe elasticitet

lëkurës.

SWEET FIRE
HF-IGRCSSWF

Kremi sorbetik Sweet Fire
përmban ekstrakt havjar të kuq i
cili është i pasur me aminoacide
të tilla si threonine, leucine, lysine,
arginine, të cilat promovojnë
sintezën e kolagjenit dhe

elastinës, duke i dhënë ton dhe
ushqim lëkurës.

KRISTALORE
HF-IGRCSC

Në kremin e sherbetit kristalor
gjendet vitamina E e cila është një
antioksidant i fuqishëm natyror
me aftësinë për të rigjeneruar
lëkurën, aq sa lëkura do të jetë
më e hidratuar, e mbrojtur dhe e

ushqyer.

SENSUAL FRESH
HF-IGRCSSF

Kremi i sherbetit Sensual Fresh
përmban ekstraktin e algave
Macrocystis Pyrifera i cili,

me përmbajtjen e tij të lartë të
jodit, vitaminave dhe mineraleve,
parandalon acarimin dhe shëron

lëkurën
nga dëmtimi i diellit.

LINJËKREMSORBET: BUTËSI DHEFRESKI.

€ 24,99
€ 15,99
250ml

SI PERDORET:
Masazhoni kremin e sherbetit
me lëvizje rrethore, derisa të

përthithet plotësisht.
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Kremi hidratues për fytyrën dhe trupin është një zgjidhje e veçantë qetësuese,
ideale për hidratimin e lëkurës së foshnjave dhe fëmijëve. Kremi përmban Vajin e
Arganit të çmuar i cili, me vetitë zbutëse dhe hidratuese, ushqen lëkurën delikate të
fëmijëve që në ditët e para. Formula revolucionare, e pasur me përbërës aktivë
natyralë, siguron që kremi ta mbajë lëkurën të butë dhe të hidratuar. Formulimi i
veçantë i papërshkueshëm nga uji zvogëlon kontaktin me pelenën e lagur.
Ushqyes, qetësues, hidratues, zbutës, jep një ndjesi të këndshme të freskisë.

Krem Fytyre dhe Trupi
Vaj Argani, Gjalpë Shea, Calendula.
€ 22,49

Linja Baby

HF-BCI

Kremi Foshnjor Zbutës Oksid Zinku është krijuar për të mbrojtur lëkurën delikate
dhe të brishtë të foshnjave dhepër të ndërtuar njëmburojëmbrojtëse ku epiderma
nukmund tëmbrohet nga plasjet dhe acarimet. Sistemi i papërshkueshëm nga uji
gjeneron një shtresë hidrofobike që parandalon kontaktin me pelenën e lagur,
shpesh shkakton acarim dhe skuqje. E gjithë kjo favorizohet nga prania e gjerë e
përbërësve natyralë si Vaji i Arganit, Vaji i Bajames dhe Jojoba të cilat gjithashtu
kryejnë një veprim freskues, në simbiozë me oksidin e zinkut i cili neutralizon
acarimin. Formulimi i veçantë i papërshkueshëm nga uji zvogëlon kontaktin me
pelenën e lagur. Ushqyes, mbrojtës, jep një ndjesi të këndshme të freskisë dhe
thatësisë.

Krem Qetësues
me oksid zinku. € 22,49

HF-BCL

150 ml

farmacosmetics

®

76



77

HF-BBD

300 ml

Shampo e butë
Vaj Rajs, Mallow *, Altea *, Lavender *.
€ 22,49
Shampo delikate për foshnje pastron flokët e të vegjëlve, duke i lënë
ata të këndshëm të pastër dhe aromatik. Formula pa lot me vajin e
orizit dhe ekstrakte të tjera natyrore hidraton flokët delikate dhe të
brishtë. Formula ka veti zbutëse, mbrojtëse dhe qetësuese dhe
gjithashtu respekton lëkurën e ndjeshme të fëmijëve që në ditët e
para. Pa parabene, SLS dhe SLES. Nëmungesë të plotë të ngjyrave
dhe përbërësve alkoolikë. Vaj Rajs, Ekstrakt Mallow *, Ekstrakt Altea
*, Vaj esencial Lavender *, Vitaminë A, Vitaminë E. Formulë pa lot.

HF-BSD

NoZ
Protection
Mbrojtja Natyrore
me Geranium dhe Citronella
€ 17,99
NOZ-PRO

150 ml

Emulsioni i lëngshëm, shumë
delikat, i krijuar posaçërisht
për të mbrojtur lëkurën nga
agresionet e jashtme. Krijon
një film të padukshëm të aftë
për të zhvilluar, në mënyrë
efektive dhe të qëndrueshme,
aktivitetin specifik të
përbërësve aktivë kozmetikë
të përfshirë. Formulimi
bazohet në: Ekstraktet e
barbarozës: mbrojtëse dhe
ribalancim të lëkurës,
Citronella: thelbi aromatik i
aftë për të larguar insektet,
Sherebela, Borziloku dhe
Eukalipt: bimë deodorant dhe
balsamike, Vaj Jojoba: vaj
zbutës që nuk lë ngjitës dhe
jep një veprim të dyfishtë .
Hidratues dhe i mëndafshtë
në lëkurë.

Xhel dushi
Vaj argani, Aloe Vera dhe Calendula.
€ 22,49
Baby Bath është një pastrues shumë miqësor ndaj lëkurës, i
veçantë për lëkurën e ndjeshme të foshnjave dhe fëmijëve. E
pasur me ekstrakte bimore, lë lëkurën e foshnjës tuaj të butë dhe
të mëndafshtë. Me veprimin e vajit të çmuar të arganit, i
kombinuar me një trajtim të rregullt, ajo ushqen lëkurën dhe e
pastron atë nga mikrobet dhe bakteret. Shkuma e dendur dhe
kremoze pastron trupin në thellësi duke respektuar përbërjen
natyrale epidermale të lëkurës delikate të të vegjëlve.Ajo
gjithashtu ka formulën e veçantë pa lot që e bën banjën e
foshnjës tuaj edhe më të këndshme dhe relaksuese.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 77



LINEA PET
ME VAJ ARGANI

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

HFP-SMS

€ 19,99 € 16,99
SHAMPO QENI
SPECIFIKE PËR
QENTË E ERRËT

Shampo specifike për veshjet e
errëta (e zezë, kafe, sofër, e
mbushur me fino). Veprimi ringjall
ngjyrën dhe rikthen shkëlqimin dhe
shkëlqimin në lesh të errët.
Përmban vaj Argani i cili ka një
veprimforcuesdhe ristrukturuesnë
flokë, së bashku me përbërës të
tjerë me një veprim zbutës, ata
kryejnë një funksion mbrojtës,
ushqyes dhehidratues.

HFP-SDPL

€ 19,99 € 16,99
DETANGLING SHAMPO
PËR QENTË ME FLOKË TË GJATË
ME ARGAN

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.78

Kryennjëveprimqëheqnyjet, duke i
bërë flokët të butë dhe të lehtë për
tukrehur. PërmbanvajArgani i cili ka
një veprim hidratues dhe
ristrukturues në flokë dhe përbërës
të tjerëmenjëveprimzbutësmenjë
funksionmbrojtës.
Si të përdorni:
Aplikoni shampon në flokë të lagur,
masazhojeni dhe lëreni për disa
minuta. Shpëlajeni tërësisht.
Përsëriteni operacionin nëse është
e nevojshme.

Me veprim zbërthimi dhe lustrimi i
përshtatshëm për palltot kaçurrelë.
Falë vetive të përbërësve të tij i mban
flokët me shkëlqim. Veprimi i tij i
dyfishtë i zbërthimit dhe lustrimit e
mban pallton e qenit të pastër dhe të
shëndetshëm. Substancat specifike i
bëjnë flokët të lehtë për të krehur,
duke i mbajtur ato më voluminoze
dhemeshkëlqim.
Si të përdorni:
Aplikoni shampon në flokë të lagur,
masazhojeni dhe lëreni për disa
minuta. Shpëlajeni tërësisht.
Përsëriteni operacionin nëse është e
nevojshme.

Shampo zbardhuese delikate,
pastron papastërtitë dhe yndyrën pa
sulmuar lëkurën dhe flokët, duke i
kthyer shkëlqimin dhe bardhësinë
manteleve të bardha. Për pjesët
veçanërisht të zverdhura,
rekomandohet ta përdorni, duke e
lënë të veprojë për disa minuta.
Formulimi i tij delikat gjithashtu e bën
atë të përshtatshëm për larje të
shpeshta. Përbërja specifike e këtij
produkti ju lejon tëmerrni një efekt të
bardhëpatharëstrukturëneflokëve.

HFP-SMB

€ 19,99 € 16,99
SHAMPO QENI
SPECIFIKE PËR
QENTË TË QARTA

HFP-SDMR

€ 19,99 € 16,99
DETANGLING SHAMPO
PËR QENTË KAÇURRELË
ME ARGAN



500 ml

500 ml
500 ml

150 ml

HFP-SLSR

€ 19,99 € 16,99
SHAMPO SPRAY
LUSTRIM DHE
DEZINFEKTIM
PA SHPËLARJE
Kryen një veprim pastrues dhe
dezinfektues në lëkurë dhe pallto. I
përshtatshëm për të gjitha llojet e
flokëve dhe i aromatizuar me një
aromë delikate, do t'ju ndihmojë të
pastroni shpejt qenin tuaj edhe kur
jeni larg shtëpisë ose nuk keni kohë
për larje tradicionaleme shampodhe
ujë. Shtë projektuar posaçërisht për
të ristrukturuar, rigjallëruar flokët e
dëmtuar, për të dhënë butësi,
elasticitet dhe menaxhueshmëri,
duke i lënë flokët të pastër dhe me
shkëlqim.
Nuk është produkt i yndyrshëm dhe
nuk lë mbetje të yndyrshme, kur
aplikohet e thatë ose e lagur i jep
flokëve një aspekt shkëlqyes dhe të
mbrojtur kundër agjentëve
atmosferikë. Falë pranisë së vajit
Argan është një ndihmës i shkëlqyer
përflokët e brishtë.

HFP-CZTT

€ 19,99 € 16,99
KREM OKSIDI I ZINKUT
DHE VAJI I TEATRIT

Ai imbanmajat e gishtërinjve të butë
dhe për këtë arsye i mbron ata nga
veprimet e mundshme gërryese.
Mbron ngaveprimi dëmtues i asfaltit
të nxehtë në verë ose akullit dhe
kripës në rrugënëdimër.Të aplikohet
në pickimin e mushkonjave dhe
insekteve të tjera. Për të qetësuar
skuqjen ose acarimin. Gjithashtu e
shkëlqyeshme për kafshimet e
mizave që synojnë majat e veshëve
gjatëverës.
Në rastin e majave të gishtave
tashmë të ndryshuar (prerje të vogla,
gërvishtje,mavijosje ...) oksidi i zinkut
ndihmon në shërimin dhe Vaji i
Teatree ndihmon në sanitizimin e
plagës.
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HFP-BRAC

€ 19,99 € 16,99
BALSAMME
SHPËLARJE
ME ARGAN DHE KOKOS
Balsamime shpëlarje është një
kondicioner i shkëlqyer i pasurme
substanca zbutësemefuqi tëmadhe
shpërthyese dhe ristrukturuese për
qentëmeflokë të gjatë. Duke
përfituarnga proteinat e kokosit, ajo i
ushqenflokët nëmënyrë optimale
dhe imbronnga agjentët infektues të
jashtëmsi smogu.
E pasurme substanca ushqyese dhe
ristrukturuese si kokosi, hopla,
allantoina. HOPS i jep elasticitet dhe
ristrukturonflokët; allantoina zbut
dhe i jep trupflokëve.Të gjithë këta
përbërës aktivndihmojnë pallton ta
bëjë atë të butë dhemeshkëlqim.

HFP-BSSR

€ 19,99 € 16,99
SPRAY BALSAM
PA SHPËLARJE

Lehtë për t’u përdorur jo vetëm pas
larjesmeshampo,poredhedisaherë
gjatë javës në pallto të thatë për të
ringjallur flokët, për të ndihmuar
krehjen dhe shmangien e formimit të
nyjeve.
Lecitinadheproteinatvegjetalemetë
cilat është e pasur ushqejnë dhe
ristrukturojnë flokët duke i bërë ato
më të forta dhe dukshëm të
shëndetshme dhe të fuqishme. Ka
një aktivitet të lartë kondicionimi,
ruan strukturën e flokëve dhe rrit
elasticitetin, formëndhe strukturën e
tyre. Në këtë mënyrë flokët janë të
butëdhetë lehtëpërtu krehurnë çdo
kohë. Nëse përdoret vazhdimisht
ndihmon në krehjen dhe shmang
formimin e nyjeve.



Rigjallëron dhe rinovon epidermën. Ajo
ushqen, e bën lëkurën e trupit të butë
dhe rrezatuese falë vajit të tij të çmuar të
kërpit dhe pranisë së përbërësve aktivë.
Krem eksfolues intensiv por delikat:
eliminon qelizat e vdekura dhe
papastërtitë e lëkurës, duke
përmirësuar oksigjenimin e lëkurës dhe
stimuluar rigjenerimin e saj.
Cilësia e këndshme dhe prekja e qetë
lejojnë aplikimin e lëngjeve, duke e bërë
lëkurën të butë dhe kadife, duke e
përgatitur atë për trajtimet pasuese.
Efekti i zgjatur i hidratimit.
SI PERDORET:
Aplikoni memasazhe rrethore dhe të buta në zonat
që do të trajtohen. Hiqeni butësisht me ujë të
ngrohtë ose një sfungjer të lagur.

E lehtë për tu absorbuar, ky krem trupi
është projektuar për të rikompaktuar,
ushqyer dhe hidratuar thellësisht
epidermën me një veprim të zgjatur
me kalimin e kohës, falë pranisë së
acidit hialuronik, zhulit të kërmillit dhe
panthenolit, të cilat kryejnë një veprim
sinergjik.
Trajtim efektiv, i treguar për lëkurën e
lodhur dhe të lodhur, antioksidant të
lartë, veprim kundër plakjes dhe
rigjenerues. Përdoret çdo ditë falë
pranisë së vajrave vegjetale të çmuar
jep elasticitet dhe shkëlqim.
Vitaminat dhe acidet yndyrore i japin
lëkurës ushqim dhe freski.
SI PERDORET:
Aplikoni çdo ditë një herë në ditë në zonat e
prekura, duke masazhuar deri sa të absorbohet
plotësisht. Ideale pas banjës ose dushit.

Indikohet kur lëkura humbet tonin e saj
natyral duke u zbehur, pasi fijet elastike
të dermis ngadalësojnë në mënyrë
progresive aktivitetin e tyre. Ai mbron
dhe riparon fijet elastike, fibrat e
kolagjenit dhe stimulon fijet përbërëse
të matricës jashtëqelizore. Ka një efekt
anti-radikal, hidratues, forcues dhe
stimulues të mikroqarkullimit, me një
veprim të dobishëm në muret e enëve
dhe kapilarëve. Vetitë modeluese dhe
kundër lodhjes stimulojnë dhe
tonifikojnë në të njëjtën kohë.
Ndihmon për të përmirësuar tonin dhe
rezistencën e venës dhe indit kapilar.
Për më tepër, Vaji i kërpit është një
aleat shumë i çmuar me veprimin e tij
forcues dhe elasticizues. Së fundi, ajo
jep një efekt ngritës të menjëhershëm
dhe të perceptueshëm.
SI PERDORET:
Aplikoni çdo ditë, një herë në ditë, në zonat e
prekura, duke masazhuar derisa të absorbohet
plotësisht. Ideale pas banjës ose dushit.

SCRUB TRUPIT
300 ml
me vaj kërp
€ 35,99 € 20,99
623

KREM TRUPI
HIDRATUES DHE
USHQYES 300 ml
me vaj kërp
€ 39,99 € 27,99
621

KREM
FORCUES I TRUPIT
300 ml2
me vaj kërp
€ 49,99 € 34,99
620

Krem i pasur me përbërës aktivë të
çmuar me veti të njohura kulluese,
trofike dhe mbrojtëse në nivelin e enëve
të gjakut, polifenolet e pranishme
veprojnë si mbrojtës të enëve dhe
normalizojnë përshkueshmërinë dhe
brishtësinë e kapilarëve.
Veprimi sinergjik i synuar i këtyre
përbërësve është rritur nga enzima anti-
edemë e përmbajtur në ananas,
funksioni i të cilit është të sigurojë një
përmirësim të përgjithshëm në
funksionalitetin emikroqarkullimit, si dhe
të jetë një përbërës aktiv me një veprim
natyral anti-inflamator.
SI PERDORET:
Aplikoni në zonat e prekura, duke masazhuar me
lëvizje rrethore nga poshtë lart, derisa të
absorbohet plotësisht.

KREM
KULLUES
300 ml
me vaj kërp
€ 46,99 € 26,99
626
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KREM I NGROHTË
KUNDËR CELULITIT
300 ml
me vaj kërp
€ 44,99 € 26,99
624

Ekstraktet e bimës dhe veprimi
termogjenik kryejnë një veprim vazotonik
të aftë për të stimuluar mikroqarkullimin
sipërfaqësor, duke rivendosur tonin në
enët e gjakut periferik dhe duke
riaktivizuar përdorimin e yndyrave të
grumbulluara në indin dhjamor.
Përbërësit e pasur aktivë ndihmojnë në
kullimin e lëngjeve tëndenjur, stimulimin e
metabolizmit të yndyrave, zvogëlimin e
indit dhjamor duke përmirësuar
strukturën e lëkurës dhe promovimin e
rivendosjes së elasticitetit të lëkurës,
përmirësimin e tonit dhe rezistencës së
venave dhe indit kapilar, kundërveprimin
e ënjtjes së gjymtyrët e poshtme, dhe
papërsosmëritë e celulitit, duke
parandaluar rishfaqjen e tij. Vaji i kërpit
është një aleat i çmuar me veprimin e tij
forcues dhe elasticizues.
SI PERDORET:
Aplikoni një herë në ditë në zonat që do të
trajtohen, duke masazhuar zonën për të
promovuar thithjen dhe aktivitetin e produktit.
Përsëriteni aplikimin për të paktën 4 javë.

KREM I FTOHTË
KUNDËR CELULITIT
300 ml
me vaj kërp
€ 44,99 € 26,99
625

Formulim i lehtë dhe i absorbuar shpejt,
ndihmon në përmirësimin e strukturës së
lëkurës dhe ndihmon në rikthimin e
elasticitetit të lëkurës. Një veprim i
vlefshëm merret në të ashtuquajturën
"lëkurë lëvozhgë portokalli", duke
ndihmuar në zvogëlimin e mbajtjes së
lëngjeve dhe stimulimin e metabolizmit të
lokalizuar. Ndihmon për të përmirësuar
tonin dhe forcën e venave dhe indit
kapilar, me një veprim efektiv kundër
ënjtjes së gjymtyrëve të poshtme, duke e
bërë këtë formulim veçanërisht të
dobishëm në trajtimin e celulitit. Vaji i
kërpit është një aleat i çmuar me veprimin
e tij forcues dhe elasticizues. Ndjesi
intensive dhe e qëndrueshme e freskisë,
e shoqëruar me stimulimin e
mikroqarkullimit.
SI PERDORET:
Aplikoni një herë në ditë në zonat që do të trajtohen,
duke masazhuar zonën për të promovuar thithjen dhe
aktivitetin e produktit. Përsëriteni aplikimin për të paktën
4 javë

KREM
MASAZHI
300 ml
me vaj kërp
€ 44,99 € 26,99
622

Krem masazhi, ideal për t’i bërë trajtimet
specifike profesionale të trupit më të
këndshmedhe për tëmarrë lëkurëmë të
bukur, shkëlqyese dhe të ushqyer.
Masazhet relaksojnë muskujt,
përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe
limfatik. Në kremin e masazhit, prania e
elementëve të ndryshëm lipidikë që
kryejnë një veprim zbutës, hidratues,
qetësues dhe kundër tharjes, i japin
elasticitet lëkurës pa lënë asnjë ndjenjë të
rëndesës. Një i ngjashëm me silikonin, i
marrë nga elementë krejtësisht natyralë
dhe të biodegradueshëm, duke dhënë
një efekt mëndafshi dhe të këndshëm.
Kremi i masazhit përmban përbërës
aktivë që kryejnë një veprim trofik,
përmirësojnë gjendjen e mikroqarkullimit,
të ndihmuar nga masazhi. Përbërësit
aktivë antioksidantë nxisin rigjenerimin
dhe rinovimin e qelizave.
SI PERDORET:
Masazhoni sasinë e duhur të produktit në trup
derisa të absorbohet plotësisht.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 81



Ideale për lëkurat veçanërisht të
stresuara "të nënushqyera" dhe "të
etura". Zbutës dhe mbrojtës,
garanton hidratim të thellë. Ai
favorizon proceset e rigjenerimit të
indeve, me një veprim mbrojtës,
hidratues, ristrukturues dhe kundër
plakjes, duke ju lejuar të rifitoni një ton
të saktë dhe një ndjenjë të mëndafshit
të lëkurës.
Pastrues dhe astringent me veprim
super efektiv në mirëqenien e lëkurës.
Prania e vajit të kërpit rrit vetitë
pastruese, hidratuese, ushqyese,
qetësuese dhe kundër plakjes.
SI PERDORET:
Përhapni një sasi të vogël produkti me majat e
gishtave në fytyrë dhe qafë të pastruar më parë,
duke shmangur konturet e syve dhe buzëve.
Lëreni për 10 minuta dhe shpëlajeni me ujë të
ngrohtë.

Ky lëkurë delikate lejon një veprim
eksfolues, falë pranisë së kokrrës së
ullirit të grirë dhe mikrogranulave të
misrit, të cilat heqin butësisht qelizat e
vdekura dhe papastërtitë, pa irrituar
lëkurën. Vajrat e çmuara vegjetale i japin
lëkurës tuaj atë ndjesi të këndshme
hidratimi sikur të ishte krem. E bën
lëkurën të butë dhe kadife duke e
përgatitur atë për trajtimet e
mëvonshme, falë edhe pranisë së
përbërësve aktivë me një veprim
hidratues dhe zbutës.
SI PERDORET:
Aplikonimemasazhe rrethore dhe të buta në zonat
që do të trajtohen. Hiqeni butësisht me ujë të
ngrohtë ose një sfungjer të lagur.

Veçanërisht i përshtatshëm për
lëkurën e ndjeshme, qumështi
pastrues jo vetëm që heq
papastërtitë dhe mbetjet e grimit nga
fytyra, por rikthen një shkëlqim të ri
në lëkurë, e cila, shpesh në fund të
ditës, duket e shurdhër dhe e lodhur.
Me një strukturë të lëngshme dhe
kadifeje, ndihmon në ruajtjen e
ushqimit të duhur dhe hidratimin e
duhur të epidermës falë një
kombinimi të përbërësve aktivë të
veçantë. Përveç vajit të çmuar të
kërpit, formulimi përmban ekstrakt
Witch Hazel, i njohur për vetitë e tij
astringente, antioksiduese, anti-
inflamatore dhe antibakteriale.
Përveç kësaj, ka vaj bajame, vaj
jojoba, vitaminë E dhe allantoin, me
veti hidratuese dhe kundër skuqjes,
të ndihmuar nga veprimi qetësues i
Aloe Vera.
SI PERDORET:
Aplikojeni me një shtupë pambuku në të gjithë
fytyrën me lëvizje rrethore, për të hequr përbërjen
dhe papastërtitë.

Kremi hidratues dhe ushqyes, i pasur
me ekstrakte dhe vajra perimesh,
hidraton thellësisht lëkurën, duke e
mbajtur atë të butë dhe elastike.
Formulimi është i pasuruar me Vajin e
kërpit, i cili ju lejon të hidratoni dhe
qetësoni thellësisht lëkurën, duke e
bërë këtë krem të përshtatshëm edhe
për lëkurë të ndjeshme. I butë dhe jo i
yndyrshëm, shkrihet shpejt në lëkurë
për ta shuar atë dhe për t’i dhënë
hidratim dhe butësi të
jashtëzakonshme gjatë gjithë ditës.
SI PERDORET:
Aplikojeni çdo ditë, një herë në ditë në të gjithë
fytyrën, duke bërë masazh derisa të absorbohet
plotësisht.

KREM FYTYRË
HIDRATUES DHE
USHQYES 300 ml
me vaj kërp
€ 44,99 € 26,99
613

SCRUB FYTYRE
300 ml
me vaj kërp
€ 42,99 € 26,99
616

CLEANSING
MILK
500 ml
me vaj kërp
€ 36,99 € 20,99
617

KREM FYTYRË
ANTIAGE 300 ml
me vaj kërp
€ 62,99 € 35,99
614

I përshtatshëm për lëkurën e pjekur, e
përdorur çdo ditë, parandalon dhe
kundërvepron efektet e shëmtuara të
plakjes së lëkurës dhe, falë vajrave
vegjetale që përmbahen në të, i jep
elasticitet dhe shkëlqim fytyrës.
Vaji i kërpit depërton thellë, duke
siguruar lëndë ushqyese që
ngadalësojnë humbjen e ujit dhe
kolagjenit, duke promovuar kështu
elasticitet dhe ton të mirë, thelbësor për
ata që duan një veprim efektiv dhe të
rëndësishëm kundër plakjes.
Përmban elementë të shumtë aktivë, të
cilët ushqejnë dhe hidratojnë lëkurën në
thellësi, duke embrojtur atë nga efektet
e dëmshme të radikalëve të lirë,
favorizojnë zvogëlimin e rrudhave dhe
japin një pamje më të re dhe më
shkëlqyese, kompakte dhe të lëmuar
me një efekt mbushës në fytyrëMe
SI PERDORET:
Aplikojeni çdo ditë, një herë në ditë në të gjithë
fytyrën, duke bërë masazh derisa të absorbohet
plotësisht.

MASCHERA VISO
300 ml
me vaj kërp
€ 53,99 € 37,99
619
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KREM FRESKUES
PËR KËMBËT
300 ml
me vaj kërp
€ 43,99 € 26,99
629

Indikohet për trajtimin e këmbëve me
lëkurë të plasaritur, veçanërisht në zonën
e thembrës. Hidraton, rigjeneron, rinovon
dhe rikthen elasticitetin në lëkurë.
Zbut dhe parandalon problemet e
thatësisë. Falë përmbajtjes së pasur të
zbutësve dhe zbutësve, ajo favorizon
restaurimin e filmit hidrolipidik të lëkurës.
Komoditet dhe prekje e thatë pas
aplikimit.
Karakteristikat keratolitike favorizojnë
shkëputjen e qelizave të vdekura
sipërfaqësore, duke stimuluar
rigjenerimin e lëkurës.
Aleat i shkëlqyer për rigjenerimin e lëkurës
dhe restaurimin e funksioneve "barrierë"
duke shmangur dehidratimin.
Mbron nga dëmtimi i plakjes së
parakohshme. Qetëson skuqjen,
inflamacionin dhe acarimin në përgjithësi.
Ka një veprim të rëndësishëm antiseptik
dhe jep një ndjesi të këndshme të
freskisë.
SI PERDORET:
Aplikoni memasazhe rrethore dhe të buta në zonat
që do të trajtohen. Hiqeni butësisht me ujë të
ngrohtë ose një sfungjer të lagur.

KREM FYTYRE PËR

LËKURË TË YNDYRSHME DHE

TË PAPASTËR 300 ml
me vaj kërp
€ 44,99 € 26,99
615

Ky formulim novator, falë përbërësve të
tij natyrorë, ju lufton nga dhjami i tepërt
dhe papastërtitë, duke liruar poret.
Forca e produktit është veprimi i tij
astringent dhe rregullues i yndyrës me
veti hidratuese dhe qetësuese, me një
efektmatdhesaten, dukendihmuarnë
ribalancimin e filmit hidrolipidik të
lëkurës.
Hidratimi i mirë është thelbësor për
mirëqenien dhe bukurinë e lëkurës me
vaj: nëse është e dehidratuar, prodhimi
i yndyrësdhe lipideve rritet, pikërishtpër
t’iu përgjigjur mungesës së hidratimit,
duke rritur efektin shkëlqyes dhe
ndjenjën e lëkurës sëndotur. Veçantia e
këtij formulimi jepet nga prania e vajit të
kërpit.
SI PERDORET:
Aplikojeni çdo ditë, një herë në ditë në të gjithë
fytyrën, duke bërë masazh derisa të absorbohet
plotësisht.

BALSAM DORË
300 ml
me vaj kërp
€ 36,99 € 20,99
628

Trajtim i trefishtë specifik për trajtimin
e thonjve të dorës: hidratues, zbutës
dhe ushqyes.
Ai parandalon agresionin nga
agjentët e jashtëm, duke ndihmuar
në luftimin e plasaritjes dhe skuqjes,
marrjen e thonjve të mbrojtur, të
lëmuar dhe kompakt me veti
qetësuese dhe efekt anti-inflamator.
Dylli i bletës krijon një barrierë të
papërshkueshme nga uji në lëkurë,
duke shmangur dehidratimin e
tepërt. Ky formulim ushqen thellë
duke siguruar thithjen e shpejtë.
SI PERDORET:
Aplikoni produktin në lëkurën e dorës së pastruar,
kurdo që është e nevojshme, duke masazhuar
derisa të absorbohet plotësisht.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.

KREM BAZË
ME SHUMË FUNKSIONE

PROFESSIONAL USE
300 ml

€ 24,99 € 16,99
HF-CBMPRO

Kremi Bazë i Përdorimit Profesional
me Shumë Funksione i formuluar me
përbërës natyralë është një locion
zbutës dhe mbrojtës veçanërisht i
përshtatshëm për lëkurën
problematike, me prirje për dehidratim
dhe skuqje. Nuk përmban aroma për
të rritur përputhshmërinë e saj me
lëkurën
dhe falë strukturës së lehtë dhe
përhapjes së lehtë, absorbohet lehtë
dhe nuk është i yndyrshëm. Krijon një
shtresë mbrojtëse në lëkurë e cila
përveçse e mbron atë
nga agresionet e jashtme, gjithashtu
kontribuon në zvogëlimin e humbjes
së hidratimit. E mban lëkurën të butë
dhe elastike, duke i dhënë një ndjesi të
këndshme lehtësimi dhe mirëqenieje
edhe për lëkurën e stresuar ose
veçanërisht të thatë. Lehtëson
shqetësimet që lidhen shpesh me
lëkurën e thatë, të tilla si kruajtje,
shtrëngim dhe skuqje. Kremi Bazë me
shumë funksione Përdorimi
profesional mund të aplikohet në lidhje
me përbërës të tjerë kozmetikë, siç
janë vajrat esencialë. Prodhuar dhe
paketuar në Itali.
SI PERDORET: Aplikoni një ose më
shumë herë në ditë në zonat e prekura
dhe masazhoni derisa të absorbohet
plotësisht.
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Kremi fantastik i Havjarit të Kuq ju lejon të
rifitoni shpejt elasticitetin,
qëndrueshmërinë dhe homogjenitetin në një
lëkurë të shënuar tashmë nga koha, nga
faktorët klimatikë, nga rrezet UV ose nga
përdorimi i produkteve joefektive; Ky
formulim është jashtëzakonisht hidratues.
Nëse nuk e keni gjetur ende trajtimin ideal
të bukurisë DETOX për llojin e lëkurës tuaj
dhe për hidratimin 360 gradë, atëherë kjo
do të thotë që ju nuk i keni njohur ende
efektet kundër plakjes së lëkurës që mund
të krijojnë përbërës të tillë si Havjari i
testuar dhe aprovuar klinikisht për të.
efektet e dobishme, është i përshtatshëm si
për fytyrën ashtu edhe për flokët.

P r o f e s s i o n a l F a c i a l C r e a m s

Kremi ndriçues Gold është një simbol i
dritës dhe vitalitetit. Krem kundër
rrudhave me efekt rigjenerues, kremi i
artë është i njohur për vetitë e tij
kundër plakjes, kap shkëlqimin,
stimulon prodhimin e fibrave elastike
dhe me virtytet e tij detoksifikuese
lufton radikalet e lira. Falë veprimit
të kombinuar të shkëlqimit,
vitalitetit, kompaktësisë dhe hidratim
në lëkurën e fytyrës.
Lëkura do të jetë gjithnjë e më shumë
kadife, e freskët dhe shkëlqyese.

Krem hidratues i acidit hialuronik për
lëkurën i formuluar me përqendrime të
larta të Acidit Hialuronik * dhe Vitaminës
B5.
Ndihmon në ribalancimin e nivelit të
hidratimit të lëkurës, ushqen lëkurën dhe i
jep elasticitet dhe një pamje të
shëndetshme gjatë gjithë ditës.
Kremi përmban përbërësit e faktorit
natyror të hidratimit, ndihmon në
ribalancimin e nivelit të hidratimit dhe i
jep shkëlqim dhe uniformitet lëkurës.
* Ialuronato di sodio

Krem Fytyrë
Gold

Formulë mahnitëse dhe përbërës
aktivë të çmuar për efektivitet të
paparë: ekstrakt "karbon black",
mbrojtës dhe hidratues, rigjenerues
dhe rikompaktues, ndriçues dhe
rigjallërues, i kombinuar me përbërës
aktivë futuristikë që kryejnë, në
specialitete të ndryshme, një veprim
specifik riparues dhe detoksifikues si
në sipërfaqes dhe në zemër të indeve
të lëkurës.
Një krem i zi që falë konsistencës së
tij, zhduket me një masazh të lehtë,
duke mos lënë mbetje në sipërfaqe.

€ 28,99 € 22,99
50 ml

Krem Fytyrë
Black Ant i Age

Krem Fytyrë
Acid i h ia luronik

Krem havjar për fytyrën
Red Detox

SP-CVNAA

SP-CVOI

SP-CCRD

SP-CVAI
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€ 28,99 € 22,99
50 ml

Emuls ion me një c i lës i del ikate dhe të
këndshme, me një ngjyrë të ndr i tshme dhe
shënime të freskëta dhe aromatike .
Shampanja është një substancë e pasur me
përbërës akt ivë natyralë , të aftë për të
mbrojtur dhe ushqyer t rupin dhe lëkurën
tonë.
Ka një fuqi ant i-oks iduese, të dhënë nga
vepr imi i pol i fenoleve të r rush i t , të c i lat
mbrojnë kundër radikalëve të l i rë ,
përg jeg jës i t kryesorë për plak jen e lëkurës .

Kremi i serumit të viperit i c i l i nuk ka
origj inë shtazore, por ka vetëm një
efekt që e kujton atë, është në gjendje
të relaksojë tiparet, duke hidratuar
thellësisht epidermën, duke e mbrojtur
dhe duke i dhënë qëndrueshmëri . Për më
tepër, ky çelës i produktit kozmetik
gj ithashtu ka filtra mbrojtës, të synuar
kundër rrezeve UVA dhe UVB, procesi
natyror i mbrojtjes së lëkurës gj ithashtu
stimulohet, falë derivateve të sheqerit
që përmbahen dhe Vitaminave A dhe E.
Trajt imi intensiv, i pasuruar me një
parim ekskluziv kundër plakjes të
përmbajtur në helmin e vipave,
plotëson nevojat e lëkurës së dobësuar.
Zbut rrudhat e thella dhe kundërvepron
lëkurën e varur.

"Gold Mask" është një maskë bukurie
100% e prodhuar në Itali e aftë për të
përmirësuar pamjen e lëkurës, me efekt
anti-mikrobe, zvogëlon sekretimin e
tepërt të dhjamit dhe heq kokën e
kokës dhe pikat e zeza, rrjedhimisht
duke e bërë lëkurën të pastër nga
papastërtitë., më e ndritshme, më e re
dhe më e pastër. Falë vetive të saj,
lëkura është më e lëmuar dhe më e
relaksuar.
Efekti kundër moshës.

Krem Fytyrë
Serum viper
Krem Fytyrë
Gold Mask

I testuar
dermatologj ik i sht .
Përdor im profes ional .

E pasur me përbërës aktivë funksionalë duke
përfshirë llumin e kërmillit, acidin
hialuronik, peptidin kundër plakjes, vajin e
arganit, ekstraktin e kamomilit të vitaminës
E. Ideale për të gjitha llojet e lëkurës
Ushqen, rigjeneron, hidraton, ideale kundër
njollave të lëkurës. Redukton dukshëm
rrudhat, shenjat e akneve, puçrrat, plagët,
acarimin, skuqjen, njollat e lëkurës dhe
strijat.
100% MADE IN ITALY: prodhuar zhul në
fermat 100% përgjegjës në Toscana rrethuar
me gjelbërim dhe larg nga smogut të
qyteteve të mëdha. Asnjë kërmill nuk
dëmtohet ose trajtohet në mënyrë joetike
gjatë nxjerrjes së llumit, i cili bëhet me
dorë. Kërmilli zhul është e pasur me
allantoin, elastin, kolagjenit.

Krem Fytyrë
Kërmi l l Zhul

Krem Fytyrë
Champagne Ult ra Lift ing

SP-CVCUL

SP-CVBL

SP-CVSV

HF-GOLMSK

€ 22,99

50 ml

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit. 85



Largon papastërtitë nga
veshjet delikate duke
respektuar ngjyrat e tyre.
Përbërja e tij e veçantë kimike
parandalon transferimin e
ngjyrës nga njëra veshje në
tjetrën dhe gjithashtu
parandalon që ngjyra të
ndryshme të së njëjtës veshje
të përzihen dhe të bëhen më
pak të përcaktuara.

Zbutës për liri delikate dhe
veshje që lahen me dorë
ose në lavatriçe. Formula e
tij respekton natyrën e të
gjitha fibrave, madje edhe
ato më delikate të tilla si
leshi dhe mëndafshi.
Përveç që ka një efekt anti-
ndjerë, ai eliminon
ngarkesat elektrostatike
nga veshjet e fibrave
sintetike.

2) Zbutës
Superkoncentruar

€ 9,99 APS1671

1) Veshje delikate
Superkoncentruar
€ 11,99 APS1651

5 Kontejnerë
bosh 80 ml
€ 1,99 H-5cont80ml
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Produktet super të
koncentruara Halbea
Home janë një ndihmë e
vlefshme për çdo
përdorim shtëpiak dhe
profesional.



Casa

Detergjent për larjen e të
gjitha llojeve të rrobave,
ideale për larjen e rrobave
me ngjyrë, pasi është
efektiv edhe në
temperatura të ulëta.

3)Makinë larëse
Superkoncentruar

€ 11,99 APS1611

Detergjent i lëngshëm i
shkëlqyeshëm për larjen e
enëve, falë përqendrimit të
lartë të materialeve aktive
thelbësore. Me formulimin e
tij të veçantë garanton një
veprim të shpejtë shpërbërës
mbi mbetjet e yndyrshme
dhe papastërtitë. Përveç
kësaj, aroma e limonit vepron
në enët, duke eleminuar erën
e keqe.

4) Sapun për enët
Superkoncentruar

€ 7,99 APS3881

Falë formulës së tij të
koncentruar të detergjentit të
lëngshëm për larje me
pjatalarëse. I përshtatshëm
për ujë të çdo ngurtësie.
Parandalon formimin e
depozitave gëlqerore.

5) Pjatalarëse
Superkoncentruar

€ 17,99 APS0391

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.
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Degjenerues universal, efektiv
në tëgjitha llojet epapastërtive.
Për përdorim shtëpiakdhe
profesional.Degjeneron, njollos
dhepastron tërësisht kuzhinat,
tavolinat epunës, dyshemetë,
grilat,materialet dhepëlhurat
prej çeliku.

Detergjent i koncentruar për
pastrimin dhe mirëmbajtjen e
parketit, nuk dëmton
sipërfaqet duke hequr
papastërtitë dhe yndyrat dhe
duke i dhënë shkëlqim të ri
dyshemesë. Të përdoret pa
shpëlarje.

Detergjent ndihmës shpëlarës
i formuluar për pastrimin e
përditshëm të pajisjeve
sanitare, çezmat, lavamanët,
muret dhe dyshemetë në
pllaka. Heq gjurmët e
mbetura nga uji dhe mbetjet e
sapunit.

Casa

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.

6) Produkt për parket
Superkoncentruar

€ 13,99 APS1021

9)Degreaser
Superkoncentruar

€ 9,99 APS1587

7)Produkti i dyshemesë
Superkoncentruar

€ 11,99 APS2061

Detergjent i lëngshëm për 
pastrim manual të dyshemeve, 
pllakave dhe tualeteve me 
aromë të vazhdueshme dhe 
deodorant.

8) Degreaser
Superkoncentruar

€ 13,99 APS1022

Degjenerues specifik për 
pastrimin e pjatave, pllakave 
të gatimit, zgarave, furrave, 
filtrave, kapakëve, gotave të 
oxhakut dhe tavolinave të 
punës prej çeliku inox.
Mos e përdorni në alumini 
dhe lidhjet e lehta.

5) Descaler
Superkoncentruar

€ 9,99 APS149

5 6 7
8

9

4
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PH neutrale. Për tavolina,
tavolina, rafte, mobilje, dyer dhe
të gjitha llojet e sipërfaqeve prej
druri. Pastron sipërfaqen duke e
lënë atë me shkëlqim dhe
shkëlqim në një hap të vetëm,
është gjithashtu e shkëlqyeshme
për mirëmbajtjen e mobiljeve të
llakuara dhe të veshura me
susta. E pasur me substanca
zbutëse dhe ushqyese për
drurin, largon pluhurin duke lënë
një aromë të këndshme dhe të
vazhdueshme në mjedis.

Produkt xhel i karakterizuar
nga një veprim zbardhues i
theksuar për pastrimin e
sipërfaqeve, pllakave, pajisjeve
dhe makinerive rezistente ndaj
klorit. Mos e përdorni në
mermer me plumb, dru, tape,
qilim, pëlhura me ngjyrë,
alumini dhe lidhjet me ngjyra.

12)Brillmobil
Detergente Lucidante
€ 13,99 1 Lt APS3070

10)Detergjent
Sanitar*
në xhel me zbardhues
€ 9,99 1 Lt APS3070

* dezinfektimi me veprim
mekanik.

1110 12

14) Floorwash
Pastrues i
parfumuar

€ 13,99 1 Lt APS3070

13)Banjë
Detergjent
Pastrues me ujë

€ 10,99 1 Lt APS3070

11)Detergjent
Sanitar*
me eukalipt
€ 9,99 1 Lt APS3070

Higjiena e shtuar
PROFESSIONAL USE • SUPERCONCENTRATED

the wellness home

13

Larja pa shpëlarje e pllakave,
qeramikës, terrakotës, granitit,
dyshemeve, tualeteve dhe
sipërfaqeve që lahen. Aromë e
këndshme.
Veprim i trefishtë: pastron,
deodoron mjedisin dhe
dezinfekton me veprim
mekanik. Nuk kërkon
shpëlarje. I përshtatshëm për
aplikimin e planeve të
vetëkontrollit HACCP.

Pastron dhe heq shkallën e
gëlqeres nga lavamanët,
rubinetat, pajisjet e banjës, stalla
dushi, vaska, pllaka, çelik inox.
dhe të emaluar, etj. Produkt i
karakterizuar nga një efekt
sanitar (kripërat e amoniumit
kuaternar), një spektër i gjerë
veprimi kundër përhapjes së
baktereve. Heq gjurmët e
mbetura nga uji dhe mbetjet e
sapunit, duke e lënë mjedisin me
aromë të këndshme.
Mos e përdorni në mermer.

PRODOTTI PROFESSIONALI AD ALTA CONCENTRAZIONE, DILUIBIL2INO A 3 VOLTE

* dezinfektimi me veprim
mekanik.
Produkt i bazuar në kripëra
amoniumi kuaternar, ideal për
pastrim dhe dezinfektim, nga
veprimi mekanik, sipërfaqet
dhe pajisjet, tualetet,
dyshemetë, tavolinat e punës,
tavolinat, raftet, dollapët,
dyert, dritaret dhe çdo lloj
sipërfaqeje që lahet. I
përshtatshëm për aplikimin e
planeve HACCP.
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Pastrues shkumës kundër shkallës
për makinat e kafesë dhe
hekurosjet. Përdorim profesional.
Produkt specifik për pastrimin e
qarqeve të brendshme, grykave,
filtrave, mbajtësve të filtrave dhe
krahëve të makinave të kafesë, i
shkëlqyeshëm për pastrimin e
pllakave të hekurit. Mënyra e
përdorimit: Shkundni mirë para
përdorimit, spërkatni drejtpërdrejt
në mbështetëset e krahëve, grykët,
etj. Lëreni për disa minuta dhe
shpëlajeni me ujë të ngrohtë.

Prodotto per la pulizia di
qualsiasi superficie lavabile:
acciaio, plastica, ferro
smaltato, ferro zincato,
ceramica, legno, ecc.

Casa

16) Shkumë
Aktive
Super degreaser
€ 10,99 1 Lt APS3070

18) Pastrues i
yndyruesit
për makinat e kafesë
dhe hekurosjet
€ 12,99 1 Lt APS3070

17) Kujdeset
dhe mbron
për lavatriçe dhe
pjatalarëse me
shkumë të ulët

€ 13,99 1 Kg APS3070

15) Degreazues për
heqjen e njollave
Universale

Superkoncentruar
me agrume

€ 9,99 1 Lt APS3070

14 15 16 17 18
.
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Largon shkëmbinjtë
gëlqerorë, ndryshkun dhe
yndyrat, duke e lënë
sipërfaqen me shkëlqim.
Ideale për pastrim të thellë
të artikujve sanitarë dhe
dyshemeve.
Mos e përdorni në mermer.

Me performancë të lartë.
Formulimi i shkumëzimit anti-
gëlqere. Produkt me shkumë të
ulët për pastrimin e
pjatalarëseve, bojlerëve të
bojlerit, sipërfaqeve dhe
tavolinave të punës prej çeliku
inox, kaldaja, hekur, etj.



Llak
dezinfektues

ME OKSIGJEN

Ideale për pastrimin
e sipërfaqeve,
tavolinave të punës,
pllakave, pajisjeve,
etj.
Spërkateni në
sipërfaqe, lëreni të
veprojë dhe fshijeni
me një leckë për të
hequr papastërtitë.

€ 8,19
APSSPRAYIGCASA

1) Pëlhurë
super mikrofibre
50 x 70 cm

€ 11,99
HC-LPMFS5070

1)

4) Pëlhurë
super mikrofibre
38 x 40 cm

€ 3,90
HC-LPS3840

2) Pëlhurë
super mikrofibre
Halbea Home
32 x32 cm

€ 4,49
HC-LPMFS3232

2)

5) Sfungjer
delikat gërryes
Fibra të bardha

€ 2,49
HC-LPAD

3) Pëlhurë
super mikrofibre
shtresë e dyfishtë
Halbea Home
40 x 60 cm

€ 13,99
HC-LPMFS4060

3)

7)
5)

6)

6) Sfungjer i
fortë gërryes
Halbea Home

€ 1,99
HC-LPAF

Pëlhura super mikrofibër,
Sfungjerë dhe leckë.
PROFESSIONAL USE

750ml
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7) Pastrues
profesionist i
mikrofibrave

€ 14,99
HC-MOP



Jupiteri
€ 14,99
PRO-GIO
Orientale
Aromë me lule
Musky
Qelibari

Saturni
€ 14,99
PRO-SAT
Aromë me lule
Aldehyde
Musky

Venusi
€ 14,99
PRO-VEN
Aromë me lule
Aromatike
Aromë druri
Orientale

Ultra i koncentruar!
250ml 25 larje

Esencë e parfumuar për lavanderi me
zbutës ultra të koncentruar.
Esencat e parfumuara Sorgenta për lavanderi
me zbutës ultra të koncentruar, janë bërë vetëm
me vajrat esencialë më të mirë, pa substanca
toksike ose kancerogjene, për t'ju dhënë aroma
unike dhe befasuese.
Formulimi ekskluziv ju lejon të mbani aromën e
veshjeve të gjalla për një kohë të gjatë.
Çdo aromë është krijuar për të marrë harmonitë

"Profumorbidi" për
lavanderi tuaj.

Mars
€ 14,99
PRO-MAR
Aromë me lule
Aroma e frutavea
Agrumeve
Sparkling

Plutoni
€ 14,99
PRO-PLU
Aromë me lule
Poudre,
Musky
Loto

me një personalitet të pagabueshëm, të përbërë nga
nota aromatike të larta, të mesme dhe të ulëta të afta
për të dhënë një përvojë shqisore të pashembullt.
Produkti i kombinuar me zbutës pëlhure, ofron
kënaqësinë unike të veshjes së rrobave të buta dhe
aromatike deri në shtatë javë.
Tundeni gjithmonë para përdorimit.
Dozimi: 10 ml për 5 kg rroba
Zëvendëson zbutësin.

Home

PRODUKTE PROFESIONALE SHUMË TË KONCENTRUARA, TË TRETSHME DERI NË 3 HERË.
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Portokalli dhe Kanella
HC-ESZ-ARCAN

Agrumet
HC-ESZ-AGR

Lule portokalli
HC-ESZ-FIORAR

Livando
HC-ESZ-LVD

Sandalwood dhe Bergamot
HC-ESZ-SANBER

Vanilje
HC-ESZ-VNG

ESSENZE

Desert
Oasis
HC-PTS-OASI

Silk and
Amethyst
HC-PTS-SETMET

Pink and
Purple
HC-PTS-ROSVIO

Blue
Sun
HC-PTS-SOLAZZ

Moon
Night
HC-PTS-NL

Sea
Breeze
HC-PTS-BM

€ 6,99

250 ml.
8,45 fl. oz.

20 ml.
0,7 fl. oz.
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PARFUMER LLAK PËR
PËLHURA



KUJDES: Në rast të konsultimit me mjekun, mbani
enën ose etiketën e produktit në dispozicion.
E dëmshme për jetën ujore me efekte afatgjata.
Nuk është kozmetikë. Mbajeni larg fëmijëve.
Nuk është një lodër. Në rast kontakti me lëkurën ose
/ ose sytë: shpëlajini tërësisht për disa minuta, hiqni
lentet e kontaktit nëse është e lehtë për tu bërë.
Nëse acarimi vazhdon, konsultohuni me mjekun.
Hedhja e përmbajtjes / kontejnerëve në përputhje
me rregulloret vendore. Mos u shpërndani në mjedis.

PARFUM PËR
LAVATRIÇE ME
FORMULË
PASTRUESE
SANITIZUESE.
500 ml. 16,9 fl.oz.

Crystal
Sea
HC-PRL-MDC

Diamond
Star
HC-PRL-DS

Gold Rose
HC-PRL-GR

Lands of
the East
HC-PRL-TDO

Silk and
cotton flower
HC-PRL-SFC

Ruby
HC-PRL-RUB

€ 24,99

WARNINGS: In case of consultation with a doctor, keep the product
container or label available.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
It is not a cosmetic. Keep out of reach of children.
It is not a toy. In case of contact with skin or / or eyes: rinse
thoroughly for several minutes, remove contact lenses if easy to do.
If the irritation persists, consult a doctor. Disposal of contents /
containers in accordance with local regulations. Do not disperse in
the environment.
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PARFUM PËR LAVATRIÇE
DETERGJENT DEZINFEKTUES
me Aloe Vera
me zbutës pëlhure

100 ml

Akuamarin
HC-PRL-AVAA-100

Ametist
HC-PRL-AVAMT-100

Agat
HC-PRL-AVAGT-100

Kuarc
HC-PRL-AVQO-100

Jade
HC-PRL-AVGDA-100

Qelibar
HC-PRL-AVAMB-100

Opal
HC-PRL-AVOPL-100

Onix
HC-PRL-AVOX-100

€ 10,99
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Casa
250 ml
€ 20,99

Akuamarin
HC-PRL-AVAA-250

Ametist
HC-PTS-SOLAZZ

Agat
HC-PTS-SOLAZZ

Kuarc
HC-PRL-AVQO-250

Jade
HC-PRL-AVGDA-250

Qelibar
HC-PRL-AVAMB-250

Opal
HC-PTS-SOLAZZ

Onix
HC-PRL-AVOX-250

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.



Casa

Bie
myshk

APS1011

HalbèaDeodorant
Superkoncentruar
500ml

€ 11,99
Deodorant spërkatës pa gaz me 4
aroma shumë të këndshme, të
përshtatshme për të gjitha mjediset.
Një ose dy spërkatje të produktit janë
të mjaftueshme për të deodomuar
këndshëm dhe për shumë orë, duke
eleminuar aromat e pakëndshme.
Paketimi pa shpërndarës llak shitet
veçmas.

the wellness home

Dimri
orient

APS1009

Verë
lulja lotus

APS1012

Pranverë
livando

APS1010

Aromat e
shtëpisë

PRODUKTE PROFESIONALE SHUMË TË KONCENTRUARA, TË TRETSHME DERI NË 3 HERË.

98



Pa: vaj palme, konservantë, yndyrna të hidrogjenizuara dhe OMGJ. KUJDES:
Produkt ushqimor i përdorur zakonisht. Produkti është kundërindikuar tek
personat me sëmundje të veshkave, shtatzëna dhe që vuajnë nga diateza
alergjike për shkak të përmbajtjes së mundshme të alergeneve si soja,
kikirikët. Jo i përshtatshëm për ushqyerjen e foshnjave.
Këshillohet që të ndiqni një dietë të larmishme dhe të ekuilibruar dhe një
mënyrë jetese të shëndetshme.

10 BARE PROTEINA
AROMË E ÇOKOLLATËS SË ZEZË

Sasitë për
dozën e
rekomanduar
ditore:
2 bare
106 g

Si të përdorni:
Rekomandohet të merrni

53 g produkt
maksimalisht 2 herë në

ditë. Ruani në një vend të
freskët dhe të thatë, larg
burimeve të nxehtësisë.

Përbërësit: Çokollatë e zezë, kakao min. 52% (sakarozë, masë
kakao, gjalpë kakao, lecitinë soje, ekstrakt natyral vanilje),
përzierje proteine (proteina hirre, kazeinat kalciumi), oriz i
ekstruduar (miell orizi), vaj fara kikiriku. * 32% proteinë hirrë
dhe kazeinat kalciumi.

530g

530g

10 BARE PROTEINA*
AROMË E QUMËSHTIT DHE KOKOSIT

Përbërësit: Kakao me çokollatë qumështi min 33% (sakarozë, gjalpë
kakao, pluhur qumështi të plotë, masë kakao, lecitinë soje, ekstrakt
natyral vanilje), përzierje proteine (proteina hirre, kazeinat kalciumi),
oriz i ekstruduar (miell orizi), thekon kokosi (6 %), vaj kikiriku,
aromatizues natyral. * 31.5% proteinë hirrë dhe kazeinat kalciumi.

PA: vaj palme, konservantë, yndyrna të hidrogjenizuara dhe OMGJ.
KUJDES: Produkt ushqimor i përdorur zakonisht. Produkti është
kundërindikuar tek personat me sëmundje të veshkave, shtatzëna dhe
që vuajnë nga diateza alergjike për shkak të përmbajtjes së mundshme
të alergeneve si soja, kikirikët. Jo i përshtatshëm për ushqyerjen e
foshnjave.

Këshillohet që të ndiqni një dietë të larmishme dhe të ekuilibruar dhe një
mënyrë jetese të shëndetshme.

Sasitë për
dozën e
rekomanduar
ditore:
2 bare
106 g

Si të përdorni:
Rekomandohet të merrni

53 g produkt
maksimalisht 2 herë në

ditë. Ruani në një vend të
freskët dhe të thatë, larg
burimeve të nxehtësisë.

99N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.

€ 32,00
I-BARRPROCOC

€ 32,00
I-BARRPROCOC

Average analysis For 100 g of product Per bar of 53 g % *GDA53 g

Energyvalue kcal 491 / kJ 2060 kcal 260 / kJ 1091 1 3%
Fat / ofwhich saturated 22g / 14g 11,6 g / 7,4 g 16% / 37%
Carbs /
ofwhich sugars 41g / 25g 21,7g / 13,2g 8,4% / 14,7%
Dietaryfiber 1,7g 0,90g 3,6%
Protein 31,5 g 16,7 g 33,4%
Salt 0,60g 0,32g 5,3%

Average analysis For 100 g of product Per bar of 53 g % *GDA53 g
Energyvalue kcal 456 / kJ 1918 kcal 242 / kJ 1016 12%
Fats 17,5g / 10g 9.3 g / 5.3 g 13% / 26,5%
Carbs /
ofwhich sugars 41g / 21g 21,7g / 11g 8,4% / 12%
Dietaryfiber 3,7g 2g 7,8%
Protein 32 g 17 g 34%
Salt 0,40g 0,21g 3,45%
** Reference intake of an average adult (8400KJ / 2000 kcal)



PËRBËRËSIT: WHEY PROTEINS (HYDROLYZED AND CONCENTRATED), ISOLATED SOY PROTEINS, DEXTRIN RESISTANT TO
ASSIMILATION, EMULSIFIER: LECITHIN, FLAVORS, MALTODEXTRIN, HIGH OLEIC SUNFLOWER OIL, FLAVOR ENHANCER: DICALCIUM
PHOSPHATE, EMULSIFIER: MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES, THICKENER: XANTHAN, MAGNESIUM OXIDE, SWEETENER: SUCRALOSE,
FERRIC PYROPHOSPHATE, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), DL-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE (VITAMIN E), SODIUM SELENITE, NIACIN
(VITAMIN B3), POTASSIUM IODIDE, RETINYL PALMITATE (VITAMIN A), PAPAIN, BROMELAIN, ZINC OXIDE, COPPER GLUCONATE,
PANTOTHENIC ACID (VITAMIN B5), MANGANESE SULPHATE, SODIUM MOLYBDATE, D-BIOTIN (VITAMIN B7), CHOLECALCIOPHEROL
(VITAMIND), PYRIDOXINEHYDROCHLORIDE (VITAMINB6 ), PHYTOMENADIONE (VITAMINK), THIAMINEHYDROCHLORIDE (VITAMINB1),
RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), CHROMIUM PICOLINATE, FOLIC ACID (VITAMIN B9), CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12) GANODERMA S.
LUCIDUM, AROMA.

INDIKACIONET: Për të zëvendësuar një vakt,
përzieni 31 g "PRINCE ONE" me 250 ml
qumësht me yndyrë 1.5% (qumësht i
skremuar pjesërisht) dhe shijojeni.

Informacioni ushqyes i treguar është i
vlefshëm vetëm nëse përgatitja kryhet
sipas udhëzimeve me qumësht me 1.5
yndyrë (qumësht i skremuar pjesërisht).

Mbajeni larg mundësive të fëmijëve nën
moshën 4 vjeç.
Ky produkt është menduar për përdorim si
pjesë e një diete të shëndetshme dhe e lidhur
me aktivitet fizik adekuat. Gjatë një diete me
kalori të ulët është e rëndësishme të mbani një
marrje adekuate të lëngjeve; prandaj
sugjerohet të pini të paktën 2 litra ujë në ditë.
Këshillohet që të mos e tejkaloni dozën e
rekomanduar ditore.

P Ë R G AT I T J E U S H Q Y E S E P Ë R
S H A K E R Ë T M E G A N O D E RMA

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

Z Ë V E N D Ë S I M I I V A K T E V E P Ë R
KO N T R O L L I N E P E S H Ë S

Për kontrollin e peshës: Pini dy "PRINCE ONE"
në ditë për të zëvendësuar dy nga tre vaktet.
Për rezultate më të mira, përgatiteni tronditjen
siç tregohet me 250 ml qumësht me yndyrë
1.5% (qumësht i skremuar pjesërisht).
Zëvendësimi i 2 vakteve në ditë si pjesë e një
diete me kalori të ulët me ushqime
zëvendësuese kontribuon në humbjen e
peshës.

Për mirëmbajtjen e peshës: Pini një "PRINCE
ONE" në ditë si zëvendësim për një vakt. Për
rezultate më të mira, përgatiteni tronditjen siç
tregohet me 250 ml qumësht me yndyrë 1.5%
(qumësht i skremuar pjesërisht). Zëvendësimi
i një vakti në ditë si pjesë e një diete me kalori
të ulët me një vakt zëvendësues kontribuon në
ruajtjen e peshës pas humbjes së peshës. Hani
një dietë të larmishme dhe të ekuilibruar dhe
ushtroni rregullisht.

€ 59,99
PO-VAN

GUS
TO

VAN
IGLI

A

100



ZËVENDËSIMI I VAKTEVE PËR KONTROLLIN E PESHËS. ME ËMBËLSUES.

950 g

€ 59,99
PO-CIOCSHIJ

E

ÇOK
OLL

ATE
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VITAMIN %EUVNR* %EUVNR*
VITAMIN A (µg) 741,9 93 276,4 35
VITAMIN B6 (mg) 1,5 111 0,6 43
VITAMIN B12 (µg) 1,3 54 0,9 37
VITAMIN C (mg) 80,6 101 25 31
VITAMIN D (µg) 5,2 103 1,6 32
VITAMIN E (mg) 11,3 94 3,6 30
VITAMIN K (µg) 80,6 108 25 33
BIOTIN (µg) 32,3 65 13,9 28
FOLIC ACID (µg) 121 61 39 20
NIACINA (mg) 23,2 145 7,5 47
PANTOTHENIC ACID (mg) 5,8 97 2,7 45
RIBOFLAVIN (mg) 1,1 76 0,8 59
THIAMINE (mg) 1,1 97 0,4 39

MINERALS %EUVNR* %EUVNR*
CALCIUM (mg) 161,3 20 359 45
CHROME (µg) 64,5 161 20 50
COPPER (mg) 1,1 106 0,3 33
IODINE (µg) 129 86 40 27
IRON (mg) 16,1 115 5,4 38
MAGNESIUM (mg) 274,2 73 113,3 30
MANGANESE (mg) 2 100 0,6 31
MOLYBDENUM (µg) 54,8 110 17 34
PHOSPHORUS (mg) 483,9 69 407,5 58
POTASSIUM (mg) 419,4 21 490,5 25
SELENIUM (µg) 53,2 97 16,5 30
ZINC (mg) 7,1 71 3,2 32
* NUTRITIONAL REFERENCE VALUES. Recommended daily allowance in the EU per serving of “PRINCE ONE”.

ONE SERVING: 31g PACK OF 30 SERVINGS.

NUTRITIONAL INFORMATION PER 100 g PORTION OF 31 g
TYPICALVALUES with the addition of 250ml of 1.5%milk
ENERGY (KJ/Kcal) 1474/350 981/236
FAT (g) 6 7,9
OFWHICH - SATURATED FATS (g) O.95 1,2
CARBOHYDRATES (g) 29 15,2
OFWHICH - SUGARS (g) 1,9 13
FIBER (g) 12 5
PROTEIN (g) 39 21,3
SALT (g)** 1,1 O,7
** Salt (g) naturally present



€ 38,99
DO-GNDRM

PROMOVON KULLIMIN

DIURE ONE është një shtesë ushqimore e bazuar në ekstrakte bimore,
kripëra minerale dhe acid folik, ananas, rodhe, thupër dhe bisht kali në
gjendje të nxisë kullimin e lëngjeve të trupit; Burdock dhe Thupër të
dobishme për funksionet pastruese të trupit; Birch and Horsetail për
funksionalitetin e traktit urinar. Ananasi është një produkt i dobishëm si
për funksionalitetin e mikroqarkullimit ashtu edhe për të luftuar
papërsosmëritë e celulitit. Magnezi përdoret në rastet e: lodhjes,
lodhjes, ekuilibrit të elektroliteve, metabolizmit normal të
energjisë.Fosfori është një produkt i përdorur përmetabolizmin normal
të energjisë dhe për funksionimin normal të membranave qelizore.
Acidi folik përdoret për të
zvogëluar lodhjen dhe lodhjen.
Ganoderma Lucidum është një
kërpudhë japoneze e përdorur për
vetitë e saj të larta
imunostimuluese, antioksiduese
dhe hepatoprotektive.
SI PERDORET: Ne rekomandojmë
marrjen e 15 ml në ditë, të holluar
në një litër ujë. Shkundni para
përdorimit. Pini shumë ujë gjatë
gjithë ditës.

Shtesat nuk janë menduar si zëvendësim për një dietë të larmishme, të ekuilibruar dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Mbajeni larg
mundësive të fëmijëve nën 3 vjeç. mos e tejkaloni dozën e rekomanduar ditore. Për përdorimin e produktit, këshillohet të konsultoheni me një
mjek. mos e përdorni gjatë shtatzënisë, ushqyerjes me gji dhe në rast të terapisë me ilaçe për uljen e lipideve.
Ruani produktin në një vend të freskët dhe të thatë, në një temperaturë që nuk kalon 25 ° C, larg burimeve të dritës dhe / ose nxehtësisë.

500ml
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ME GANODERMA

INGREDIENTS 15ml %VNR*

Average analysis al dì
Ananas e.s. 200mg -
ofwhich Bromelain 0,6 mg -
Burdock 200mg -
ofwhich lnulin 40mg -
Birch e.s 200mg -
ofwhich hyperoside 5 mg -
Equisetum 200mg -
ofwhich Silica 4 mg -
Magnesium 375mg -
Potassium 400mg -
Phosphorus 158mg -
Folic acid 0,2 mg -
Ganoderma Lucidum 100mg -

*Valori NutritM di Riferimento% Reg. (UE) 1169/2011
“Nutritional recommended values per adult il compliance
‘Nith the EU Reg.116912019
*Apports nutritionnels de référence J)OU” la population
adulte set.on le règlement de l’UE TI69l2019



€ 13,99
PO-GNDRM

€ 23,99
LDLO-GNDRM

€ 18,99
GO-GNDRM

PAINFULL-ONE Sinergjia e përbërësve të
ndryshëmfavorizon një ekuilibërfiziologjik
në gjendjet inflamatore.
Ganoderma Lucidum është një kërpudhë
japoneze e përdorurpërvetitë e saj të larta
imunostimuluese, antioksiduese dhe
hepatoprotektive.
SI PERDORET: Ne rekomandojmë marrjen
e tre tabletave në ditë, një tabletë midis
vakteve dhe dy në mbrëmje para se të
shkoni në shtrat.

LDL Monacolin K ose Rajs i Kuq favorizon
ruajtjen e ekuilibrave normalë të vlerave të
kolesterolit në gjak. Garcinia cambogia dhe
Guggul janë të dobishme për lipolizën.
Ganoderma Lucidum është një kërpudhë
japoneze e përdorur përvetitë e saj të larta
imunostimuluese, antioksiduese dhe
hepatoprotektive.
SI PERDORET: Ne ju rekomandojmë të
merrni një tabletë në ditë, mundësisht në
mbrëmje.

GARCINIAONE është një shtesë ushqimore
e bazuar në ekstraktin e thatë të Garcinia
Cambogia. e dobishme për ekuilibrin e
peshës trupore, kontrollin e ndjenjës së
urisë, metabolizmin e lipideve.
Ganoderma Lucidum është një kërpudhë
japoneze e përdorur për vetitë e saj të larta
imunostimuluese, antioksiduese dhe
hepatoprotektive.
SI PERDORET: Një tabletë 2 herë në ditë,
mundësisht gjysmë ore para ngrënies
kryesore.

30 TABLETA
PREJ 900 MG

30 TABLETA
PREJ 900 MG

60 TABLETA
PREJ 600 MG

K O L E S T E R O L I TD H I M B J E B I L A N C I I P E S H Ë S

27g 27g 27g
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ME GANODERMA ME GANODERMA ME GANODERMA

INGREDIENTS 1 TAB 2 TABS

Garcinia Cambogia e. s. 60% 500mg 1000mg

Ganoderma Lucidum (Reishi) 100mg 200mg

INGREDIENTS Dailydose 1 CPR
Fermented red rice d.e. 200mg
ofwhichMonacolin K. 10 mg
Garcinia cambogia e. s. 200mg
ofwhichAc. hydroxycitric 120mg
Guggul e.s. 200mg
ofwhich Guggulsteroni 20mg
CoenzymeQ10 10mg
Ganoderma Lucidum (Reishi) 100mg
Nutrient ReferenceValues%Reg. [EU) 1169/2011

INGREDIENTS DAILYMG %
3CPR /DAY ) VNR

PEA (Palmitoiletanolamide) 1050 0
Gynostemma Pentaphyllum e.s.
tit. with 80%gypenosides 450 0
ofwhich gypenosides 360 0
Alpha R-lipoic acid 600 0
Acetil L-Carnitina 600 0
VITAMIN B1
(Thiamine hydrochloride)78,57% 1,540
- ofwhich Vitamin B1 1,11 100
VITAMIN B6
(Pyridoxine hydrochloride) 82,65% 1,70
- ofwhich Vitamin B6 100
VITAMIN B12
- ofwhich Vitamin B12 0,00250 100
Ganoderma Lucidum (Reishi) 300 mg
* NRV (Reference Nutritional Values): maximum permitted values MDS06 / 16



€ 28,49
SLO-GNDRM

€ 18,99
SO-GNDRM

€ 18,99
HO-GNDRM

SLIM-ONE Shtesa ushqimore e përdorur në
regjimet dietike dhe të kontrolluara që
ndihmon në aktivizimin e metabolizmit si
pjesë enjë programi të dobësimit. Ganoderma
Lucidum është një kërpudhë japoneze e
përdorur për vetitë e saj të larta
imunostimuluese, antioksiduese dhe
hepatoprotektive.
SI PERDORET: 3 tableta në ditë, një në
mëngjes, një para drekës dhe një para darkës,
të shoqëruarameshumëujë.

SHE-ONE është një shtesë ushqimore e
përbërë nga Niacin, Vitamina B12 dhe Biotin
të cilat kontribuojnë në ekuilibrin e
rigjenerimit të qelizave. Nga Urtica Dioica, e
dobishme për rigjenerimin e flokëve dhe
thonjve, ruan mirëqenien e flokëve dhe
thonjve, Krominormalizonnivelin eglukozës
në gjak, Zinku normalizonflokët, lëkurën dhe
thonjtë, kontribuon në metabolizmin e
karbohidrateve dhe mbron qelizat e gjëndra
e flokëve nga stresi oksidativ, Vitamina B6
rregullon aktivitetin hormonal dhe nxit
metabolizmin e glikogjenit, Bakri është i
dobishëm për pigmentimin e flokëve dhe
thonjve dhenxit formimin e indit lidhës,Acidi
Folik mbështet procesin e ndarjes së
qelizave dhe sintezën e aminoacideve.
Ganoderma Lucidum është një kërpudhë
japoneze e përdorur për vetitë e saj të larta
imunostimuluese, antioksiduese dhe
hepatoprotektive.
SI PERDORET: Merrni një ose dy tableta në
ditë.

HE-ONE është një shtesë ushqimore e
përbërë nga përbërës që në sinergji me njëri -
tjetrin normalizojnë ekuilibrin e flokëve,
lëkurësdhethonjve, dukenxitur rigjenerimin e
tyre. Formula, e pasuruar dhe e forcuar për të
mbështeturmirëqenieneflokëve.Ganoderma
Lucidum është një kërpudhë japoneze e
përdorur për vetitë e saj të larta
imunostimuluese, antioksiduese dhe
hepatoprotektive.
SI PERDORET: Merrni një ose dy tableta në
ditë.

36g

60 TABLETA
PREJ 600 MG

30g 30g

60 TABLETA
PREJ 500 MG

K O N T R O L L I N E P E S H Ë S F L O K Ë T

60 TABLETA
PREJ 500 MG
F L O K Ë T

PARALAJMRIM: suplementet nuk janë
menduar si zëvendësim për një dietë të
larmishme, të ekuilibruar dhe një mënyrë
jetese të shëndetshme. Mbajeni larg
mundësive të fëmijëve nën 3 vjeç. Mos e
tejkaloni dozën e rekomanduar ditore.

ME GANODERMA ME GANODERMA ME GANODERMA

INGREDIENTS I CPR 2 CPR MAX*
Serenoa Repens es 120mg 240mg
Pea protein 50mg 100mg
Urtica Dioica 50mg 100mg
Collagene 50mg 100mg
Niacin 8 mg 16mg 100%
Zinc 5 mg 10mg 100%
Vitamin B6 (Pyridoxine) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Copper 0,5 mg 1 mg 100%
Folic acid 100mg 200mg 100%
Biotin 25mg 50mg 100%
Chrome 20mg 40mg 100%
Ganoderma Lucidum 100mg 200mg
Nutritionalreferencevaluesforvitaminsandminerals inadultspursuanttoEURegulation 1169/2011

INGREDIENTS I CPR VRN
Paullinia cupana kunt semi e.s. 90mg 0
Titrated to 2.5% in caffeine 2,2 mg 0
Citrus aurantifolia swingle fruit e.s. 90mg 0
Titrated at 10% in synephrine 9 mg 0
Coleus forskohlii root d.e. 90mg 0
Titrated at 10% in forskolin 9 mg 0
Carnitine-L 90mg 0
Garciniamangostana fruit d.e. 50mg 0
Titrated at 40% inmangosteen 20mg 0
Griffonia simplicifolia seeds d.e. 35 mg 0
Titrated at 25% in 5-HTP 8,7 mg 0
Ganoderma Lucidum 100mg 0
Nutritional reference values forvitamins andminerals in adults pursuant
to EU Regulation 1169/2011

INGREDIENTS I CPR 2 CPR MAX*
Serenoa Repens es 120mg 240mg
Pea protein 50mg 100mg
Collagene 50mg 100mg
Niacin 8 mg 16mg 100%
Zinc 5 mg 10mg 100%
Vitamin B6 (Pyridoxine) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Copper 0,5 mg 1 mg 100%
Folic acid 100mcg 200mcg 100%
Biotin 25mcg 50mcg 100%
Chrome 20mcg 40mcg 100%
Ganoderma Lucidum (Reishi) 100mg 200mg
Nutritionalreferencevaluesforvitaminsandminerals inadultspursuanttoEURegulation 1169/2011



1 lt

1 lt

SHTESË USHQIMORE E
BAZUAR NË ROZMARINË,
PEMË ULLIRI DHE SHAFRAN I

INDISË.
ME GANODERMA S. LUCIDUM (REISHI)

ROZMARINË:funksioni tretës.
Funksioni i mëlçisë. Rregulloni lëvizshmërinë
gastrointestinale dhe eliminimin e gazrave.

Antioksidant. Funksionaliteti i rregullt i
sistemit kardiovaskular.

ULLIRI:metabolizmin e karbohidrateve dhe
lipideve. Qarkullimi normal i gjakut. Rregullsia

e presionit të gjakut. Antioksidant
SHAFRAN I INDISË: Funksioni tretës.

Funksionaliteti i sistemit tretës. Antioksidant.
Funksioni i përbashkët Kontrasti i
çrregullimeve të ciklit menstrual.
OPUNTIA: Kullues, diuretik.

Nëse jeni duke marrë ndonjë
ilaç, duhet të kërkoni këshilla
mjekësore. Mbajeni larg
mundësive të fëmijëve nën 3
vjeç.
Mos e tejkaloni dozën e
rekomanduar ditore.
Shtojcat nuk janë menduar si
zëvendësim për një dietë të
larmishme, të ekuilibruardhe
një mënyrë jetese të
shëndetshme.

SASITË PËR DOZËN E
REKOMANDUAR DITORE:
100ml
Si të përdorni:
Ne rekomandojmë marrjen e
50 ml të produktit dy herë në
ditë.

Ruani në një vend të freskët
dhe të thatë, larg burimeve të
nxehtësisë.

SHTESË USHQIMORE E
BAZUAR NË EKSTRAKTE TË
TITRUARATË ULLIRIT,
ARTIÇOKËS DHE
TAMARINDIT.

ME GANODERMA S. LUCIDUM (REISHI)

ULLIRI:metabolizmin e karbohidrateve dhe
lipideve. Qarkullimi normal i gjakut. Rregullsia

e presionit të gjakut. Antioksidant.
ANGJINARE: funksioni tretës. Funksioni i
mëlçisë. Eliminimi i gazrave të zorrëve.

Funksionet pastruese të trupit. Metabolizmi i
lipideve. Antioksidant.

TAMARIND: Rregullsia e tranzitit të zorrëve.
Vëllimi dhe konsistenca normale e

jashtëqitjes.
RAVEN: Veprim tretës, stomak

LULERADHIQE: Veprim diuretik, Koleretik.

Si të përdorni:
Holloni 20 ml produkt në
rreth 150 ml ujë, dy herë
në ditë.

Ruani në një vend të freskët
dhe të thatë, larg burimeve
të nxehtësisë.
SASITË PËR DOZËN E
REKOMANDUAR DITORE:
40ml

Mbajeni larg mundësive të
fëmijëve nën 3 vjeç.

Mos e tejkaloni dozën e
rekomanduar ditore.
Shtojcat nuk janë menduar si
zëvendësim për një dietë të
larmishme, të ekuilibruar dhe
një mënyrë jetese të
shëndetshme.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.

€ 24,99
OLDEP1L

€ 24,99
OLDIG1L

105

INFORMACION USHQYES

________________________
Gjethet e ullirit 6 g________________________
Rizoma e shafranit të Indisë 5 g________________________
Gjethet e rozmarinës 5 g________________________
Olivaktiv 200mg
prej të cilave oleuropein 80m g________________________
Opuntia ficus indica 200mg________________________

Përmbajtja mesatare e përbërësve
të perimeve që karakterizojnë një
dozë maksimale ditore prej 100ml

_______________________
Ulliri ES tit. 15% 350mg
prej të cilave oleuropein 52,5 mg_______________________
Angjinare ES tit. 2.5% 286mg
nga të cilat acidi klorogjenik 7.15 mg_______________________
Tamarind 200mg_______________________
Raven e.s. 5% Reina 150mg_______________________
Tarassaco e.s. 5% inulin 100mg_______________________



Magnez
MAGNEZ kontribuon në zvogëlimin e lodhjes dhe
lodhjes, për të promovuar ekuilibrin e saktë të
elektroliteve, nëmetabolizmin normal dhe funksionimin
e sistemit nervor dhe muskulor, kontribuon në
funksionet normale psikologjike, sintezën e proteinave,
mirëmbajtjen e eshtrave, dhëmbëve dhe ndarjen e
qelizave të lodhjes, funksionimin të sistemeve nervore
dhemuskulare dhe ruajtjen e presionit normal të gjakut.
Fosfori ndihmonnëmetabolizmin e energjisë. Acidi Folik
mbështet sintezën e aminoacideve dhe zvogëlon
ndjenjën e lodhjes dhe lodhjes.

€ 7,90
MGN

150gr

DIUREFAST është një kullues i bazuar në Ananas, Burdock, Birch
dhe Horsetail, të cilat janë të dobishme për kullimin e lëngjeve
të trupit, për funksionalitetin e mikroqarkullimit që lufton njollat
e celulitit, për funksionet pastruese të trupit dhe për
funksionimin e rrugëve. Me Magnezi dhe Kaliumi kontribuojnë
në zvogëlimin e lodhjes dhe lodhjes, funksionimin e sistemeve
nervore dhe muskulare dhe ruajtjen e presionit normal të
gjakut. Fosfori ndihmon në metabolizmin e energjisë. Acidi Folik
mbështet sintezën e aminoacideve dhe zvogëlon ndjenjën e lodhjes
dhe lodhjes.

SI PERDORET:
3 tableta në ditë, të shoqëruara me ujë.

SI PERDORET: Ne ju rekomandojmë të merrni
rreth gjysmë lugë supë. Pastaj shpërndaheni në
një gotë me ujë në temperaturën e dhomës,
përzieni mirë. Supozoni pasi përmbajtja të jetë
tretur mirë.

€ 9,90
KTL

KETOLIP është një shtesë e bazuar në guarana, agrume dhe
coleus, e cila aktivizon metabolizmin duke përshpejtuar procesin
e "djegies së dhjamit", dhe falë griffonisë, një serotoninergjike
natyrale, ajo lufton urinë nervore. Mund të përdoret si gjatë dy
fazave të para ashtu edhe me një dietë me pak kalori.

Ketolip

30 tableta prej 600mg

SI PERDORET:
1 paketë shkopi në ditë e holluar në 1 litër ujë.

20 pako prej 10 ml

€ 15,00
DRF

Diurefast

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.106





TAZZINA CAFFè
IN PORCELLANA
€ 2,99 cad
CSO-CAF-TAZALTRI

€ 17,94
6 pz
SO-CAF-6TAZ

€ 1,99
KIT BICCHIERI, PALETTE,
ZUCCHERO
Confezione da 50 pz.
SO-CAF-kit50

KAFE

€ 12,99
DEK
SO-CAF-DEKNA

€ 12,99
INTENSO
SO-CAF-INTNA€ 11,99

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNA

50 KAPSULA
SORGENTA
KAFE
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€ 149,00
SO-CAF-MAC

Kafe ekspres me doza të
rregullueshme.
Mbajtës filxhani i
rregullueshëm
Rezervuar i heqshëm për
mbushje të përshtatshme
Tabaka e rimëkëmbjes së
kapsulës që mund të
nxirret për pastrim të lehtë.

50 KAPSULA€
17,50

ELB I TRETSHËM
cod.SO-CAF-OrzoSol_na

KAFE GINSENG
cod.SO-CAF-CafGinseng_na

CAJ LIMONI
SO-CAF-TeLim_na

TENDERIT
SO-CAF-TeNero_na

ÇAJ JESHIL
SO-CAF-TeVerde_na
PASTRIMI I ÇAJIT BIMOR

cod.SO-CAF-TisDepur_na
ÇAJ BIMOR ECHINACEA

cod.SO-CAF-TisEchin_na
ÇAJ FRUTASH

cod.SO-CAF-TisFrut_na
ÇAJ BIMOR RELAKSUES

cod.SO-CAF-TisRelax_na

€ 1,75
ELB I TRETSHËM
cod.SO-CAF-OrzoSol_na
KAFE GINSENG
cod.SO-CAF-CafGinseng_na
CAJ LIMONI
SO-CAF-TeLim_na
TENDERIT
SO-CAF-TeNero_na
ÇAJ JESHIL
SO-CAF-TeVerde_na
PASTRIMI I ÇAJIT BIMOR
cod.SO-CAF-TisDepur_na
ÇAJ BIMOR ECHINACEA
cod.SO-CAF-TisEchin_na
ÇAJ FRUTASH
cod.SO-CAF-TisFrut_na
ÇAJ BIMOR RELAKSUES
cod.SO-CAF-TisRelax_na

5 KAPSULA
Shije

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.
109



50 KAPSULA
PAJTUESHME
DOLCE GUSTO

€ 7,99
16 KAPSULA
PAJTUESHME
DOLCE GUSTO

€ 15,99
DECA
SO-CAF-DECADG

€ 14,99
INTENSO
SO-CAF-INTDG

€ 13,99
ESPRESSO
SO-CAF-ESPDG

Markat | Sorgenta Caffè mbart marka tregtare që u përkasin palëve të treta.Markat Nespresso,Dolce Gusto,A Modo
Mio dhe Lavazza Espresso Point të paraqitura në faqe kanë për qëllim vetëm si një tregues për të vlerësuar llojin e
sistemit ose kapsulës së përdorur për nxjerrjen e kafesë.Markë që i përket palëve të treta, të cilat nuk mund të lidhen në
asnjë mënyrë me prodhuesin e pavarur Sorgenta Caffè * Sorgenta Caffè e pajtueshme "NESPRESSO" janë krijuar për
ata që përdorin aparate kafeje Nespresso. ** Makinat e kafesë Sorgenta Caffè "NESCAFÉ DOLCE GUSTO" janë krijuar
për ata që përdorin aparate kafeje Nescafé Dolce Gusto

CORTADO
SO-CAF-CORTADO_DG

GINSENG
SO-CAF-GINSENG_DGCOKOLLATE

SO-CAF-CIOCCOLATO_DG

CAPPUCCINO
SO-CAF-CAPPUCC_DG
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42 KAPSULA
PAJTUESHME
A MODO MIO

50 KAPSULA
PAJTUESHME
NESPRESSO

CIALDE
PAJTUESHME
ESE 44

DEK
SO-CAF-DEKMM

50 CIALDE
DEK
SO-CAF-DEKMM

DEK
SO-CAF-DEKNESP

ESPRESSO
SO-CAF-ESPMM

150 CIALDE
ESPRESSO
SO-CAF-ESPESE44

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNESP

INTENSO
SO-CAF-INTMM

€ 10,49

€ 11,25

€ 23,99

€ 11,49

€ 10,75

€ 10,99

€ 11,49

€ 11,25

€ 26,99

150 CIALDE
INTENSO
SO-CAF-INTMM

INTENSO
SO-CAF-INTNESP

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.
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Për një të ardhme pa plastikë.
Eliminon fibrat e asbestit, pesticidet,
hidrokarburet, metalet e rënda.
Sistemi i patentuar për të shmangur
rritjen bakteriale në pajisje.

Sorgenta
Wellness
Drink.
Ujë i pastër,
për një të
ardhme të
qëndrueshme.

€ 2.550,00
WDTOP5
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®

Designmade in Italy
Sorgenta Wellness Drink
është krijuar posaçërisht për çdo lloj mjedisi. Masat
e tij janë ideale për tu vendosur në pjesën e sipërme
të kuzhinës.
cm (45,7 x 40,3 x 18,5)

• 30% MË PAK ENERGJI ELEKTRIKE
• KËRKIMI TEKNOLOGJIK
• MENAXHIM ME ANDROID DHE IOS

.



Shpërndarësi më i vogël për 18 litra të
pastër / orë ujë të ftohtë ose të
ambientit, natyral dhe me gaz.

1 Qëndrueshmëria e mjedisit
Eliminimi i paketimit plastik (PET) është një hap ekologjik i nevojshëm
për të zvogëluar ndotjen shqetësuese të oqeaneve. Isshtë e nevojshme
që të kemi vëmendje të vazhdueshme për mirëqenien e të gjithë
ekosistemit të planetit sepse kemi arritur nivele shqetësuese. Në fakt,
Komisioni Evropian, i takuar në Strasburg në janar 2018, vendosi ta bëjë
Evropën lider në luftën kundër plastikës. duke paraqitur objektiva të rinj
kundër ndotjes.
Sorgenta Wellness Drink ofron kontributin e saj në këtë nevojë urgjente
ekologjike.
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Shëndeti në Km0
Sorgenta Wellness Beauty përdor ujin e bërë tashmë të pijshëm nga
uji, por klori i përdorur, me funksionin e tij antibakterial, shpesh ka një
shije të pakëndshme .. Sorgenta Wellness Drink e pastron atë më
shumë me anë të filtrave të teknologjisë së lartë 3M, duke marrë ujë të
mirë, shumë të pastër, i sigurt dhe i disponueshëm menjëherë në Km0,
duke shmangur transportet e padobishme, shumë të shtrenjta dhe të
lodhshme

.
Ndjeshmëria ndaj Kursimeve
Para së gjithash kursimet ekonomike, por jo vetëm, Sorgenta Wellness
Drink është gjithashtu e ndjeshme ndaj kursimit të kohës, kursimit të
energjisë. Shpërndarësi i ujit Sorgenta Wellness Drink është i pajisur
me 7 filtra 3M të përfshirë në çmim me një autonomi prej 20,000 litra,
për një kohëzgjatje prej 7/10 vjet.

.

Sorgenta Wellness Drink
Shtë i pajisur me një filtër të teknologjisë së lartë
që kryen një nanofiltrim të ujit pa ndryshuar
karakteristikat kimike, por duke eleminuar të gjithë
ndotësit.

3M Filter

SISTEMI I RI HERMETIK
HIDRONIK:
• TEKNOLOGJI MË EFEKTIVE TË FTOHËSIT.
• KRYERJA E FTOHJES
• ME E LIRE.
• UJË TË FTOHTË NË MË PAK KOHË.

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.
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VAJ ULLIRI EKSTRA I
VIRGJËR "I PAPËRPUNUAR"
nxjerrja e ftohtë
Produkt 100% italian.
Karakterizohet nga shija e
frutave të ullirit, veçanërisht
nëmuajt e parë të vitit, e
balancuar në shije.

Dukemos u filtruar, ai ka një pamje
të përafërt dhe një sediment do të
formohet në fund në pako, i cili do të
jetëmë i theksuar nëse blihet nën
fushatën e naftës.
I përshtatshëm për të gjitha llojet e
erëzave dhe shumë i përshtatshëm
për brusketën

VAJ ULLIRI
EKSTRA I
VIRGJËR
ITALIAN

OLIO1

€13,99
750ml

N.B. imazhet e produkteve janë thjesht indikative dhe mund të ndryshojnë sipas disponueshmërisë së paketimit.
114

OLIO6

€83,99
Pakome 6
shishe
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MERCHANDISING

€ 5,99
KUTI METALIKE
cm 21x16,5x8
me habi
RED
BOXBEIGE211658

STILOLAPS
SORGENTA

€ 0,89
MER2

AGENDA 2021
SORGENTA

€ 4,99
AGENDA2021

€ 5,99
KUTI METALIKE
BEIGE
BOXBEIGE211658

€ 6,99
KUTI
METALIKE
me habi

cm 36x23x8

BOXMETAL36238

cm 13x9,5x5
BOXARG13955

€ 2,69
SHOPPER IDE DHURATA
cm 22x29
me habi
Mbështjellës 10 cm me
diametër etikete druri
5cm
SHOPPERTAG

POLO
GRUA
UNIKA
MAKE UP
MILANO

MBULESA
MODELI M1
FILTRA TË
DISPONUESHËM
10 / 20 / 40 / 100 pz
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
NJERI
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 del Lavoro, 30 - 20060 Pozzo D’Adda (MI), Italy

info@sorgenta.it - www.sorgenta.it




