
4Ed C ATA LO G
Î n L i m b a R om â n ă

2021N A T U R A Ș I B U N Ă S T A R E A



Halbea Profumi Sublimi Halbea Sublime Parfumuri pag. 4
Luxury Silver Black pag. 6
Parfum pentru medii “Cuore Divino” pag. 10

Halbèa Farmacosmetics
Ulei de Neem pur pag. 14
31 Lerburi Ulei Pur - Ulei de Ricin pur / Geană Aplicator pag. 15

Netezirea laptelui / Condimentează părul creț/ Spray protecție termică
Linia de Aur Alb - Lapte de Măgar pag. 16

pag. 19
Linie De Regenerare A Melcului Melc pag. 20
Linia calmantă Aloe Vera pag. 24
Linia Anti-vârstă a Colostrului pag. 27
Linia Neem Anti-Impurități pag. 30
Linia Antioxidantă Argan pag. 33
Linia Cremei de Corp Special Line pag. 35
Linie Cremă de Față Special Line pag. 36
Mască de față Gold Mask Peel-off Special Line pag. 37
Ser Intensiv Față Special Line pag. 38
Linie De Efect Anti-Vârstă Buze/Ochi pag. 39
Tattoo Cream / Cremă de
Mâini

pag. 40
Linia De Acid Hialuronic pag. 41
Creme parfumate pentru
corp

pag. 42

the wellness beauty

the wellness food

the wellness home

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

COD
20 ml

|HAB-W20ML-22
|HAB-W20ML-6
|HAB-W20ML-1
|HAB-W20ML-32
|HAB-W20ML-28
|HAB-W20ML-24
|HAB-W20ML-19
|HAB-W20ML-13
|HAB-W20ML-14
|HAB-W20ML-30
|HAB-W20ML-37
|HAB-W20ML-16
|HAB-W20ML-142
|HAB-W20ML-10
|HAB-W20ML-147
|HAB-W20ML-128
|HAB-W20ML-131
|HAB-W20ML-118
|HAB-W20ML-139

|HAB-M20ML-9
|HAB-M20ML-33
|HAB-M20ML-12
|HAB-M20ML-35
|HAB-M20ML-4
|HAB-M20ML-65
|HAB-M20ML-27
|HAB-M20ML-75
|HAB-M20ML-78
|HAB-M20ML-57
|HAB-M20ML-61
|HAB-M20ML-62
|HAB-M20ML-102

|HAB-U20ML-64
|HAB-U20ML-39
|HAB-U20ML-151
|HAB-U20ML-38
|HAB-U20ML-72
|HAB-U20ML-41
|HAB-U20ML-7
|HAB-U20ML-126

PREȚ

20 ml
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 12.99

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

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

22
6
1

32
28
24
19
13
14
30
37
16

142
10

147
128
131
118
139

9
33
12
35
4

65
27
75
78
57
61
62

102

64
39

151
38
72
41
7

126

O

F
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INSPIRAT DE: *COD
TESTER

|HABT-W03ml-128
|HABT-W03ml-22
|HABT-W03ml-132
|HABT-W03ml-6
|HABT-W03ml143
|HABT-W03ml-1
|HABT-W03ml-140
|HABT-W03ml-130
|HABT-W03ml-20
|HABT-W03ml-5
|HABT-W03ml-32
|HABT-W03ml-19
|HABT-W03ml-82
|HABT-W03ml-131
|HABT-W03ml-31
|HABT-W03ml-28
|HABT-W03ml-101
|HABT-W03ml-108
|HABT-W03ml-109
|HABT-W03ml-17
|HABT-W03ml-24
|HABTT-W03ml-50
|HABT-W03ml-133
|HABT-W03ml-13
|HABT-W03ml-129
|HABT-W03ml-149
|HABT-W03ml-151
|HABT-W03ml-100
|HABT-W03ml-14
|HABT-W03ml-144
|HABT-W03ml-30
|HABT-W03ml-37
|HABT-W03ml-16
|HABT-W03ml-148
|HABT-W03ml-146
|HABT-W03ml-142
|HABT-W03ml-118
|HABT-W03ml-145
|HABT-W03ml-150
|HABT-W03ml-10
|HABT-W03ml-134
|HABT-W03ml-52
|HABT-W03ml-139
|HABT-W03ml-135

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

PREȚ

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

the wellness beauty ®

CLASIFICAREA PARFUMURI DE FAMILII OLFACTIVE
NOTE DOMINANTE|INSPIRAT ÎN MOD LIBER DE URMĂTOARELE PARFUMURI DE PE PIAȚĂ *

FEMEIE

128
22
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COD
100 ml

|HAB-W100ml-128
|HAB-W100ml-22
|HAB-W100ml-132
|HAB-W100ml-6
|HAB-W100ml143
|HAB-W100ml-1
|HAB-W100ml-140
|HAB-W100ml-130
|HAB-W100ml-20
|HAB-W100ml-5
|HAB-W100ml-32
|HAB-W100ml-19
|HAB-W100ml-82
|HAB-W100ml-131
|HAB-W100ml-31
|HAB-W100ml-28
|HAB-W100ml-101
|HAB-W100ml-108
|HAB-W100ml-109
|HAB-W100ml-17
|HAB-W100ml-24
|HAB-W100ml-50
|HAB-W100ml-133
|HAB-W100ml-13
|HAB-W100ml-129
|HAB-W100ml-149
|HAB-W100ml-151
|HAB-W100ml-100
|HAB-W100ml-14
|HAB-W100ml-144
|HAB-W100ml-30
|HAB-W100ml-37
|HAB-W100ml-16
|HAB-W100ml-148
|HAB-W100ml-146
|HAB-W100ml-142
|HAB-W100ml-118
|HAB-W100ml-145
|HAB-W100ml-150
|HAB-W100ml-10
|HAB-W100ml-134
|HAB-W100ml-52
|HAB-W100ml-139
|HAB-W100ml-139

PREȚ

100 ml
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 43.99
|€ 30.99

144
30
37
16

148
146
142
118
145
150
10

134
52

139
135

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

astfel de publicitate respectă cerințele articolului 1bis nr. 1 lit. d), e), g) și h) din Directiva
84/450 / CE și ale articolului 4 din Decretul legislativ. 145/2007 privind publicitatea
comparativă ".

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
®

COD
100 ml

|HAB-M100ml-9
|HAB-M100ml-57
|HAB-M100ml-61
|HAB-M100ml-33
|HAB-M100ml-105
|HAB-M100ml-138
|HAB-M100ml-62
|HAB-M100ml-12
|HAB-M100ml-136
|HAB-M100ml-35
|HAB-M100ml-4
|HAB-M100ml-65
|HAB-M100ml-102
|HAB-M100ml-11
|HAB-M100ml-27
|HAB-M100ml-75
|HAB-M100ml-78
|HAB-M100ml-122
|HAB-M100ml-158
|HAB-M100ml-159

COD
TESTER

|HABT-M03ml-9
|HABT-M03ml-57
|HABT-M03ml-61
|HABT-M03ml-33
|HABT-M03ml-105
|HABT-M03ml-138
|HABT-M03ml-62
|HABT-M03ml-12
|HABT-M03ml-136
|HABT-M03ml-35
|HABT-M03ml-4
|HABT-M03ml-65
|HABT-M03ml-102
|HABT-M03ml-11
|HABT-M03ml-27
|HABT-M03ml-75
|HABT-M03ml-78
|HABT-M03ml-122
|HABT-M03ml-158
|HABT-M03ml-159

PREȚ

100 ml

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

PREȚ

TESTER

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

CLASIFICAREA PARFUMURI DE FAMILII OLFACTIVE
NOTE DOMINANTE|INSPIRAT ÎN MOD LIBER DE URMĂTOARELE PARFUMURI DE PE PIAȚĂ *

6

COD
100 ml

|HAB-UX100ml-64
|HAB-UX100ml-39
|HAB-UX100ml-126
|HAB-UX100ml-151
|HAB-UX100ml-155
|HAB-UX100ml-156
|HAB-UX100ml-38
|HAB-UX100ml-141
|HAB-UX100ml-152
|HAB-UX100ml-72
|HAB-UX100ml-154
|HAB-UX100ml-41
|HAB-UX100ml-153
|HAB-UX100ml-7
|HAB-UX100ml-157
|HAB-UX100ml-137

COD
TESTER

|HABT-UX03ml-64
|HABT-UX03ml-39
|HABT-UX03ml-126
|HABT-UX03ml-151
|HABT-UX03ml-155
|HABT-UX03ml-156
|HABT-UX03ml-38
|HAB-UX03ml-141
|HABT-UX03ml-152
|HABT-UX03ml-72
|HABT-UX03ml-154
|HABT-UX03ml-41
|HABT-UX03ml-153
|HABT-UX03ml-7
|HABT-UX03ml-157
|HABT-UX03ml-137

PREȚ

100 ml

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

PREȚ

TESTER

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

CLASIFICAREA PARFUMURI DE FAMILII OLFACTIVE
NOTE DOMINANTE|INSPIRAT ÎN MOD LIBER DE URMĂTOARELE PARFUMURI DE PE PIAȚĂ *

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

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

astfel de publicitate respectă cerințele articolului 1bis nr. 1 lit. d), e), g) și h) din Directiva
84/450 / CE și ale articolului 4 din Decretul legislativ. 145/2007 privind publicitatea
comparativă ".

INSPIRAT DE: *
OM

INSPIRAT DE: *

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

O
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COD
REFILL
|HAB-W100ML-28-REF
|HAB-W100ML-1-REF
|HAB-W100ML-32-REF
|HAB-W100ML-19-REF
|HAB-W100ML-13-REF
|HAB-W100ML-14-REF
|HAB-W100ML-16-REF
|HAB-W100ML-10-REF
|HAB-W100ML-137-REF
|HAB-W100ML-24-REF
|HAB-W100ML-142-REF
|HAB-W100ML-30-REF
|HAB-W100ML-22-REF
|HAB-W100ML-6-REF
|HAB-M100ML-9-REF
|HAB-M100ML-33-REF
|HAB-M100ML-12-REF
|HAB-M100ML-75-REF
|HAB-M100ML-65-REF
|HAB-M100ML-4-REF
|HAB-M100ML-78-REF
|HAB-UX100ML-35-REF
|HAB-UX100ML-27-REF
|HAB-UX100ML-64-REF
|HAB-UX100ML-41-REF
|HAB-UX100ML-7-REF
|HAB-UX100ML-38-REF
|HAB-UX100ML-151-REF
|HAB-UX100ML-39-REF
|HAB-UX100ML-72-REF

PREȚ

100 ml

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

CLASIFICAREA PARFUMURI DE FAMILII OLFACTIVE
REFILL

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 7

GEANTĂ DIN PIELE
SINTETICĂ GOALĂ

144 TESTER
COD. HAB-BST-BIG

€ 26,99

GEANTĂ DIN PIELE
SINTETICĂ GOALĂ

20 TESTER
COD. HAB-BST-SMALL

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

astfel de publicitate respectă cerințele articolului 1bis nr. 1 lit. d), e), g) și h) din Directiva
84/450 / CE și ale articolului 4 din Decretul legislativ. 145/2007 privind publicitatea
comparativă ".

INSPIRAT DE: *

28
1

32
19
13
14
16
10
37
24

142
30
22
6
9

33
12
75
65
4

78
35
27
64
41
7

38
151
39
72

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

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

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



8

Testere practice reîncărcabile din sticlă cristal cu capac cu filet.
Ideal pentru a-l purta mereu cu tine și a-l reîncărca cu reumpleri din vastul
catalog de parfumuri Sorgenta.

Inclusiv ambalaj.

8
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CURÂND:
CUTIE CADOU

9
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D’AZZURRO

AGLI AGRUMIPARFUMIER
PENTRU MEDII
“CUORE DIVINO”

500ml
HPF-PACD500

Parfum de casă foarte persistent cu
muguri de bumbac, conținut într-un

minunat cruet de sticlă de cristal.

Parfumul său intens și fructat, cu note
florale, va oferi camerelor un parfum
intens și îmbătător, cald și relaxant.

€ 39,99

HPF-PACAGR500

HPF-PACA500

10

6 BEȚIȘOARE DE BUMBAC
DE REZERVĂ

LUNGIME 34CM
RĂSPÂNDIRE RIDICATĂ

€ 4,99
HPF-RICBAST

Înlocuire practică a 6 bețe, 34 cm lungime din
bumbac. Ideal pentru a revigora difuzoarele

prin ajustarea dimensiunii acestora, dacă este
necesar, reducând orice exces.



1111

PORTOCALĂ
ȘI SCORȚIȘOARĂ RODIE

TALC BRIZA MĂRII

CEDRU ȘI LĂMÂIE MUȘCHI

LAVANDĂ

ORHIDEE
ȘI VANILIE
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FRUCTE CITRICE
HPF-PACAGR500REF

PORTOCALĂ ȘI
SCORȚIȘOARĂ

HPF-PACAC500REF

CUORE DIVINO ORIGINAL
HPF-PACD500REF

RODIE
HPF-PACM500REF

ORHIDEE
ȘI VANILIE

HPF-PACORVAN500REF

REFILL
PARFUMIER

PENTRU MEDII

500ml

€ 29,99

LAVANDĂ
HPF-PACLAV500REF

BRIZA MĂRII
HPF-PACBM500REF

TALC
HPF-PACTLC500REF

INIMĂ ALBASTRĂ
HPF-PACA500REF

MUȘCHI
HPF-PACMSK500REF

CEDRU ȘI LĂMÂIE
HPF-PACCDRLM500REF

AROMATERAPIE

Ceamai ieftină soluţie pentru parfumarea
camerelor, reutilizând din nou frumoasele sticle de sticlă.
De asemenea, puteţi înlocui beţele excesiv de utilizate.

®

sorgenta.it



Cea mai inteligentă soluție
pentru a personaliza orice mediu
cu cele mai stimulante parfumuri.
SAUPUR ȘI SIMPLU PENTRUACOLECTATESTELE ÎNTREGII GAME!
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FRUCTE CITRICE
HPF-PACAGRSPRY100

PORTOCALĂ ȘI
SCORȚIȘOARĂ

HPF-PACACSPRY100

CUORE DIVINO ORIGINAL
HPF-PACDSPRY100

RODIE
HPF-PACMSPRY100

ORHIDEE ȘI VANILIE
HPF-PACORVANSPRY100

PARFUMIER
SPRAY PENTRU

MEDIU
100ml

LAVANDĂ
HPF-PACLAVSPRY100

BRIZA MĂRII
HPF-PACBMSPRY100

TALC
HPF-PACTLSPRY100

INIMĂ ALBASTRĂ
HPF-PACASPRY100

MUȘCHI
HPF-PACMSKSPRY100

CEDRU ȘI LĂMÂIE
HPF-PACCDRLMSPRY100

SPRAY FLACON
REÎNCĂRCABILE

250ml
HPF-PASPRRIC250

Parfumul preferat de acasă
acum, de asemenea, în versiunea

practică cu spray, pentru a fi
reumplut cu preferințele

dumneavoastră

€ 0,99

€ 6,99



®

farmacosmetics

Uleiul pur de Neem este un
produs cosmetic excelent folosit

pur sau ca bază, ajută la
menținerea pielii sănătoase și
bine hrănite datorită acțiunii

sale hidratante profunde,
acționează prin reducerea

semnelor de îmbătrânire, ajută
la protejarea pielii împotriva

agenților atmosferici și a
radicalilor liberi.

De asemenea, are efecte
benefice asupra unghiilor și

părului.

Ulei cu o mie de resurse,
combate imperfecțiunile pielii

cauzate de patologiile
psoriazisului, acneei,

dermatitei, furunculozei,
eczemelor și ciupercilor pielii

și unghiilor.

PURO 100%

€ 7,49 10 ml
HF-ONP10ML

€ 15,99 100 ml
HF-ONP100ML

€ 46,99 500 ml
HF-ONP500ML

14

Linia Halbèa Farmacosmetics,
natural, organic,

în slujba frumuseții tale.



Uleiul de ricin pur este un ulei
vegetal care este utilizat în

tratamentul părului uscat, are
o acțiune hrănitoare,

întăritoare și lustruită, este util
și pentru a da volum și putere
genelor. Printre alte beneficii,
tratează pielea inflamată, o

hidratează și reduce acneea.

METODA DE UTILIZARE.
Păr. Se toarnă câteva picături direct pe
părul umed și curățat înainte de uscare.
Piele. Seara, aplică câteva picături pe

față și decolteu și masează.
Buze. Aplicați ulei de ricin pe buze

pentru a hidrata, hrăni și trata uscăciunea
sau tamponați buzele cu câteva picături

atunci când este necesar.
Geană. Aplicați ulei de ricin pe gene,

evitând să-l introduceți în ochi.
Folosiți pensula bine spălată a unui rimel.

PURO 100%

€ 14,99 100 ml
HF-OLRIC

€ 9,99
8ml

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 15

COD. HF-O31

€ 31,99
100 ml

Sweet orange, Pine, Eucalyptus,
Tropical Verbena, Bitter Orange,

Lemon, Scots pine, Mountain pine,
Fennel, Peppermint,

Wild mint, Mandarin, Thyme,
Melaleuca, Cinnamon, Lemon balm, Rosemary,

Juniper, Eucalyptus citriodora, Bergamot,
Eugenia caryophyllata, Lavender, Patchouli,

Oak musk, Sage, Menthol,
Cinnamon from Celyon.

Uleiul pur cu 31 de
ierburi este un produs
potrivit pentru toată

lumea, foarte util
pentru simptomele de

răcire sau pentru
încălzirea musculară.

CUM SĂ
UTILIZAȚI:
sorgenta.it.

Ulei
pur

IE
RB

UR
I

Face genele mai puternice, mai lungi și
mai groase. Poate fi folosit și pe
sprâncene și pe păr.
Cum să utilizați: aplicați folosind
pensula specială pe gene curate,
seara sau oricând doriți.
Uleiul tinde să se solidifice.
Treceți la o sursă de căldură.
Agitați produsul înainte de utilizare.

HF-OLRICCIGL



CREMĂ
FAȚĂNOAPTE
50 ml
€ 24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVISNOTINT50ML

SER
FAȚĂ
30 ml
€24,99 € 15,99
HF-LOBLATAS30ML

CREMĂ
FAȚĂ ZI
50 ml
€24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVG50ML

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

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

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

Laptele de măgar este numit
„aurul alb” al produselor
cosmetice.
De fapt, se caracterizeazăprin
prezenţa a nenumărate
minerale și proteine care
conferă pielii mătase și
moliciune.
Laptele de măgar este bogat

în vitamina A și E, ambele
fiind foarte importante
pentru prevenirea
îmbătrânirii pielii deoarece
acţionează respectiv asupra
reînnoirii membranelor și
asupra stabilităţii structurilor
celulare. Mai mult, este
caracterizată de vitamina C

care favorizează
încetinirea îmbătrânirii
pielii și accelerează
mecanismele de
vindecare.

LINIA DE AUR ALB
LAPTE DE MĂGAR

16



CUMSĂUTILIZAŢI:
După un duș sau o baie, se toarnă un
produs pe palma mâinii și se masează
ușor cu mișcări lente, circulare, până
cândprodusul este complet absorbit.

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

CREMĂ
CORP
200 ml
€ 23,99 € 17,99
HF-LOBLATASCRCORP200ML

CREMĂ
MÂINI
100 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRMAN100ML

CREMA
PICIOARE
100 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRPIE100ML

SPĂLARE
INTIMĂ
280 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASINT280ML

CUMSĂUTILIZAŢI:
Aplicaţi crema pe mâini după cum este
necesar și masaţi până la absorbţie.

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

CUMSĂUTILIZAŢI:
După ce aţi curăţat temeinic zona de tratat,
aplicaţi un strat generos de cremă și masaţi
până la absorbţie.

17



GEL
DE DUS
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASDOC500ML

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

MASCĂ PĂR
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

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

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

CUMSĂUTILIZAŢI:
Aplicaţi după șampon și clătiţi.
Părul tău va fi hrănit și nu va fi cântărit.

LINIA DE AUR ALB
LAPTE DE MĂGAR

18



Volum și definiţie. Durată lungă.

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

Netedă și strălucitoare camătasea. Durată lungă.

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

Protejează părul de căldura uscătorului de păr și a
plăcii de îndreptat.
Netedă și strălucitoare ca mătasea.

Sprayul de protecţie termică formulat cu un amestec foarte
bogat de extracte din plante precum lenjerie, mandolă, urzică,
nalbă și floarea-soarelui, pentru a înfășura părul într-un amestec
hrănitor și restructurant capabil să-l protejeze de căldura
excesivă atunci când utilizaţi un îndreptător și un uscător de
păr. Produsul creează un film protector pe toate lungimile,
păstrându-le de căldură excesivă și menţinând naturalul.
CUM SĂ UTILIZAŢI:
După șamponare, aplicaţi un spray de protecţie împotriva
căldurii pe părul umed înainte de a continua uscarea. Alternativ,
pulverizaţi pe părul uscat înainte de coafare cu ajutorul plăcii
de îndreptat sau a ondulatorului. Pulverizaţi produsul pe
păr, lăsând afară rădăcinile și concentrându-vă în special pe
vârfuri, care sunt mai supuse daunelor cauzate de căldură.
Strălucire.

REVIVE
CURLS
CU KERATINĂ
ȘI VITAMINA E

200 ml
€ 22,99 € 14,99
HF-RR200ML

SMOOTHING
& POLISHING
MILK
CU KERATINĂ
ȘI ULEI DE ARGAN

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

SPRAY DE
PROTECȚIE
TERMICĂ
DUBLA ACTIUNE

cu semințe de in

200 ml
€ 22,99 14,99
HF-STPRT200ML 19Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



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

LINIE REGENERATOARE
SLIME DE MELC

CREMĂ
FAȚĂ
50 ml
€ 23,99 € 17,99 HF-CVBL

Pentru a-și menţine luminozitatea naturală,
pielea are nevoie zilnic nu numai de
hidratare, ci și de o protecţie eficientă
împotriva agenţilor externi (radiaţii solare,
poluare, stres).Cremade faţă areo acţiune
anti-îmbătrânire.Bogat în ingredienteactive,
precum slime de melc, săruri minerale și
vitamine, este ideal pentrupielea inelastică și
deshidratată, cu un sistem inovator de
filtrare a formulelor, protejează în mod
eficient faţa de agenţii externi dăunători.
Emulsia cu o structură de cristal lichid
similară cu pelicula hidrolipidică a pielii are o
acţiune de „dublu efect”: absorbţia și
eliberarea imediată a ingredientelor active.
Catifelat, non-gras, se topește rapidpepiele
și conferă o moliciune, prospeţime și
strălucireextraordinare.

SER
FAȚĂ
30 ml
€ 23,99 € 16,99 HF-SVBL

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

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

SER
PUR
20 ml
€ 23,99 € 19,99 HF-SPBV

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

farmacosmetics

®
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SPĂLARE
INTIMĂ
250 ml
€ 17,99 € 13,99 HF-DIBL

DETERGENT
FACIAL
250 ml
€ 17,99 € 13,99 HF-

DVBLDemachiant fata este un săpun lichid cu
slime melc, deosebit de potrivit pentru
persoanelecupieleuscatasi iritabil.
Mama de melc acţionează asupra pielii
feţei fără a epuiza apărările naturale și fără
amodificaechilibrulhidrolipidic.
Ideal împotriva primelor semne ale
îmbătrânirii.
Datorită Aloe vera, prezentă în formulă,
este potrivită pentru pielea înroșită și
crăpată de soare, vânt, poluare și
utilizarea de detergenţi prea agresivi,
redândcatifelareași strălucireapielii.

Produsul de curăţare intimă cu slime de
melc este indicat pentru toate fazele
biologice ale femeilor: adolescenţă, ciclu
menstrual, sarcină și menopauză.
Curăţă ușor, respectând în același timp
apărarea naturală a membranelor
mucoase. În formulă, extractele de
Nalbă și Calendula, pentru proprietăţile
lor specifice, fac ca acest demachiant să
fie ideal chiar și în prezenţa uscăciunii și a
mâncărimilor intime.
Textura sa ușoară și parfumul plăcut lasă
imediat o senzaţie de bine toată ziua.
Garantează o igienă zilnică corectă,
respectând PH-ul fiziologic al părţilor
intime.

CREMA
PICIOARE
100 ml
€ 16,99 € 11,99
HF-CPBL

CREMĂ
MÂINI
100 ml
€ 16,99 € 11,99
HF-CMBL

Un tratament cu acţiune de mână cu
unghi triplu, specific pentru mâinile
deshidratate, uscate și ușor înroșite.
Bogată în ingrediente active specifice,
cum ar fi slime demelc, ulei demăsline,
unt de shea, vitamina E și acid
hialuronic, crema de mâini a liniei
regeneratoare de halbea previne
agresiunea din partea agenţilor externi
și poate fi utilizată și în prezenţa
fisurilor.
Vitaminele conţinute în formula sa sunt
utile și pentru protecţia unghiilor.

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 21

Bogat în ingrediente active precum
slime de melc, alantoină, vitamina E,
unt de shea și acid hialuronic.

Crema pentru picioare este capabilă să
ofere o senzaţie imediată de
prospeţime și bunăstare.
Componentele sale naturale sunt
absorbite de pielea picioarelor,
făcându-lemoi și ușor parfumate.



LINIE REGENERATOARE
SLIME DE MELC

CREMĂ
CORP
200 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-CCBL

Pentru a-și menţine luminozitatea
naturală, pielea are nevoie zilnic nu
numai de hidratare, ci și de o protecţie
eficientă împotriva agenţilor externi
(radiaţii solare, poluare, stres).
Crema de corp Halbea din linia
regeneratoare este bogată în
ingrediente active, precum slime de
melc, săruri minerale și vitamine, ideale
pentru pielea deshidratată și uscată, în
timp ce noul sistem de filtrare o
protejează eficient de agenţii externi
dăunători.
Structura cu cristale lichide a acestei
emulsii similară cu pelicula hidrolipidică
a pielii caracterizează acţiunea „dublu
efect”: absorbţie imediată și eliberare
continuă a ingredientelor active.
Catifelat și non-gras, se topește rapid
pe piele și dă,
Toată ziua, o prospeţime și o strălucire
extraordinare.

Pentru a-și menţine luminozitatea
naturală, pielea are nevoie zilnic nu
numai de hidratare, ci și de o protecţie
eficientă împotriva agenţilor externi
(radiaţii solare, poluare, stres).
Crema de corp Halbea din linia
regeneratoare este bogată în
ingrediente active, cum ar fi slime de
melc, săruri minerale și vitamine, ideale
pentru scalpul deshidratat și uscat, în
timp ce noul sistem de filtrare o
protejează eficient de agenţii externi
dăunători.
Structura cu cristale lichide a acestei
emulsii similară cu pelicula hidrolipidică
a pielii caracterizează acţiunea „Dublu
efect”: absorbţie imediată și eliberare
continuă a ingredientelor active.
Catifelat și non-gras, se topește rapid
pe piele și dă,
pe tot parcursul zilei, o prospeţime și o
strălucire extraordinare.

farmacosmetics

®

SCRUB
FACIAL
200 ml
€ 24,99 € 19,99 HF-SCRBL
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Moale și delicat pe piele, transformă
timpul de baie într-o pauză de wellness
confortabilă.
Conţine SLIME DE MELC, un aliat
preţios pentru pielea sensibilă care are
nevoie de protecţie. Potrivit pentru
pielea deshidratată și inelastică.
În armonie cu natura, nu se adaugă
glume, parabeni, siliconi, uleiuri minerale
și coloranţi la gelul de duș de slime de
melc.

Ideal pentru părul deteriorat și fragil.

Oferă moliciune, mătase și strălucire
imediată părului tău.

APA DE GURA
500 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-COLBL

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

Balsam de par melci slime este un
produs specific cu un hrănitor,
detangling și restructurare de acţiune, în
special potrivite pentru păr tratate sau
slăbit. Slime de melc, în sinergie cu ulei
de Argan și extracte de var și hibiscus,
face din acest balsam un tratament
intensiv de înfrumuseţare. Părul va fi
imediat mai strălucitor, moale și
revitalizat.

ŞAMPON
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-SHBL

Apa de gură, cu slime melc si 25% Aloe
Vera activ, este formulat cu o combinaţie
de ingrediente active naturale *. Prezenţa
nămolului melc, bogat în vitamina E, are o
acţiune antioxidantă care protejează și
reduce inflamaţia. Datorită acţiunilor lor
specifice, extractele de aloe vera și nalbă și
calendula îl fac util în prezenţa gingiilor
sensibile. Uleiul esenţial de arbore de ceai,
extract de propolis și xilitol, datorită
capacităţii lor de a evita proliferarea
bacteriană, contribuie la o acţiune de
reechilibrare a florei microbiene a gurii.
Uleiul esenţial de anason și eucalipt
reîmprospătează cavitatea bucală.

GEL
DE DUS
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-BDBL

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 23



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

CREMĂ
CORP
200 ml
€ 19,99 € 15,99
HF-CCAV
Piele moale toată ziua, vizibil mai
strălucitoare și mai uniformă. Prezenţa
sucului de aloe, amierii și a vitaminei E,
face acest produs ideal pentru pielea
deshidratată și uscată.
Excelent ca tratament zilnic pentru toate
tipurile de piele, are o textură ușoară și
mătăsoasă, o adevărată plăcere de oferit
dimineaţa pentru a trezi simţurile!

Aloe vera pură în gel proaspăt, este
formulatăcu90%sucdeAloeșiprofitădin
plin de virtuţile extraordinare ale acestei
plante (liniștitoare, înmuiere, hidratare).
Formula sa proaspătă și ușoară, absorbită
rapid, estepotrivită în special pentrupielea
stresată prin expunerea la agenţi externi:
căldură, frig și detergenţi.
Poate fi folosit de mai multe ori, chiar și
după expunerea la soare, după ras sau
îndepărtarea părului.
Ideal pentru reîmprospătarea pielii întregii
familii și oferirea unui confort instantaneu.

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

CREMĂ
FAȚĂ
50 ml
€ 23,99 € 17,99
HF-CVAV

SER
FAȚĂ
30 ml
€ 22,99 € 16,99
HF-SVAV

LINE CALMANTĂ

ALOEVERA

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

farmacosmetics

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

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

CREMĂ
MÂINI
100 ml
€ 16,99 € 12,99
HF-CMAV

CREMA
PICIOARE
100 ml
€ 16,99 € 12,99
HF-CPAV

DETERGENT
FACIAL
250 ml
€ 17,99 € 13,99
HF-DVAV

SPĂLARE
INTIMĂ
250 ml
€ 17,99 € 13,99
HF-DIAV

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

Formula cu pH fiziologic, deosebit de
delicată pentru curăţarea zonelor intime.
Curăţă ușor, respectând în același timp
apărarea naturală a membranelor
mucoase. Îmbogăţit cu suc de Aloe, oferă
o senzaţie instantanee de prospeţime și
promovează bunăstarea intimă.
CUM SĂ UTILIZAŢI:
Aplicaţi pe părţile private externe, curăţaţi și
clătiţi.

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 25



Crema anticelulitică * este un gel proaspăt
care se absoarbe rapid chiar și fără masaj.
Cu efect de gheaţă, exploatează
proprietăţile frigului care, după cum se
știe, favorizează circulaţia periferică și
contracarează retenţia de apă. Util atunci
când sunt evidente pete de celulită, de
exemplu prezenţa pielii cu coajă de
portocală și când ţesuturile sunt atonice și
inelastice. Bogat în ingrediente active
cosmetice naturale care susţin efectul
„rece”.
COFEINA,CARNITINA, EXTRACTDE
CACAO, LIPOLITIC, ESCIN,
DRENANT, CENTELLA, AFINE,
MĂTURĂ DE MĂCELAR: Emolienţi Și
Protectori MENTOL: Efect rece.

ŞAMPON
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-SHAV

GEL
DE DUS
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-BDAV

SPRAY
PRIM AJUTOR
200 ml
€ 16,99
€ 12,99
HF-SAV99

Ideale per capelli danneggiati e sfibrati.
Conferisce morbidezza, setosità e
lucentezza immediata alla vostra
capigliatura.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Versare una piccola quantità di prodotto
sui capelli umidi. Massaggiare e risciacquare
con acqua tiepida.

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

CALMANT ȘI
RESTAURATIV
DE ASEMENEA,
PENTRU PIELEA
DELICATĂ ȘI SENSIBILĂ
99% Aloe Vera Spray este indicat pentru
protecţia pielii întregului corp. Oferă o
primă linie de apărare împotriva inflamaţiei
pielii, iritării și după îndepărtarea părului.
Difuzorul de spray face produsul ușor de
aplicat atunci când pielea este prea
dureroasă pentru a fi atinsă, mai ales în
prezenţaunormici tăieturi, zgârieturi, arsuri,
arsuri solare, mușcături de insecte, iritaţii
datoratestresului(acneei).PHechilibrat.Efect
calmant chiar și pe pielea cea mai sensibilă.
Absenţa totală de parfumuri, uleiuri
esenţiale, coloranţi minimizează riscul de
alergie.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Pulverizaţi pe zona de tratat și masaţi dacă este
necesar pentru a accelera absorbţia. Indicaţii:
IRITAŢII, MÂNCĂRIME, ARSURI SOLARE,
MUȘCĂTURI DE INSECTE, ERUPŢII SOLARE,
DUPĂ RAS ȘI ÎNDEPĂRTAREA PĂRULUI.

LINE CALMANTĂ

ALOEVERA

ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,99 € 17,99
HF-CAAV
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Crema de zi pentru faţă cu colostru și
acid hialuronic este potrivită pentru
toate tipurile de piele. Este formulat cu
concentraţii mari de colostru și vitamina
E, care ajută la reechilibrarea nivelului de
hidratare a pielii. Crema de zi pentru
faţă hrănește pielea, conferă elasticitate
și un aspect sănătos toată ziua. Conţine
elementele constitutive ale factorului
natural de hidratare, ajută la
reechilibrarea nivelului de hidratare și la
conferirea strălucirii și uniformităţii pielii.
CUM SĂ UTILIZAŢI:
Aplicaţi consistent dimineaţa, după o
curăţare temeinică a feţei, masând cu
gesturi circulare delicate.

CREMĂ
FAȚĂ
NOAPTE
50 ml
€ 23,99 €17,99HF-CVNCOL

CREMĂ
CORP
HRĂNITOR
100 ml
€ 22,99 € 15,99 HF-CCCOL

Crema de faţă de noapte Colostrum
optimizează procesul natural de reparare
nocturnă a pielii. Intens hrănitoare, este un
adevărat doi într-un; poate fi folosit ca
tratament de noapte sau poate fi aplicat și
o dată pe săptămână camască. Stimulează
producţia de colagen pe timpul nopţii.
Datorită unui nou complex de ingrediente
active, hrănește, fermifică, elasticizează
pielea și o face mai ridicată, sculptată și
strălucitoare. Reduce ridurile, inclusiv
ridurile orizontale din gât.
CUM SĂ UTILIZAŢI: Aplicaţi crema
de noapte după ser. Poate fi folosit ca
mască, săptămânal: se aplică o cantitate
generoasă, se lasă 10 minute, apoi se
clătește.

Datorită formulării speciale bogate în
ingrediente active naturale, conferă
luminozitate și elasticitate pielii, garantând
un aspect mereu proaspăt și tânăr. Nu
conţine coloranţi, conservanţi și petrolat.
Formula inovatoare este potrivită pentru
stimularea reînnoirii celulare cu un efect
calmant, regenerant și restaurator.
Ingredientele active extrem de
concentrate ale colostrului, untului de
karité, uleiului de Argan și Vitamina E
hrănesc și hidratează profund, recreând
condiţiile optime de tonus și hidratare.
CUM SĂ UTILIZAŢI:
După o curăţare temeinică a pielii,
distribuiţi o cantitate mică de cremă pe
părţile care necesită o hrană specială, cu
unmasaj ușor.

SER
FAȚĂ
30 ml
€ 23,99 € 16,99 HF-SVCOL

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

LINIE ANTI-AGE
COLOSTRU

CREMĂ
FAȚĂ
ZI
50 ml
€ 23,99 €17,99 HF-CVGCOL

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 27



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

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

CREMĂ
MÂINI
100 ml
€ 16,99 €12,99 HF-CMCOL

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

CREMA
PICIOARE
100 ml
€ 16,99 €12,99 HFSVCOL

SĂPUN
FACIAL
LICHID
250 ml
€ 18,99 €14,99 HF-SVLCOL

28

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

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

LINIE ANTI-AGE
COLOSTRU



TONIC

250 ml
€ 18,99 €14,99 HF-TONCOL

GEL
DE DUS
500 ml
€ 18,99 €14,99 HF-BDCOL

ŞAMPON

500 ml
€ 18,99 €14,99 HF-SHCOL

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

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

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

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 29



CREMĂ
FAȚĂNOAPTE
50 ml
€ 23,99 € 18,49 HF-CVNN

CREMĂ
CORP
200 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-CCN

Specific pentru piei uleioase, impure,
seboreice și acneice. Datorită virtuţilor sale
restabilitoare și stimulante ale uleiului de
Neem, crema este recomandată și în cazul
tenului devitalizat și obosit, cu aspect
plictisitor și ten plictisitor, se luminează și
luminează, redând prospeţimea, vitalitatea
și tonusul pielii. Aplicarea sa regulată
conferă o faţă mai proaspătă și mai
strălucitoare, netedă și catifelată, o senzaţie
foarte plăcută de ușurinţă, de asemenea
perceptibilă la atingere. În plus, acest
preţios ulei, în sinergie cu aloe vera și acid
hialuronic, netezește ridurile fine și
combate semnele îmbătrânirii.
CUM SĂ UTILIZAŢI: Aplicaţi o dată pe
zi pe toată faţa, masând până la absorbţia
completă.

La crema corpo alNeem, è utile in caso di
smagliature, grazie all’olio di Neem, che
rende la pelle elastica, tonica e idratata e
cicatrizza le zone secche e desquamate. Il
suo effetto migliora se applicata in seguito
ad un massaggio linfodrenante. Con
l’utilizzo costante, questa cremaè in grado
di eliminare l’effetto “buccia d’arancia”.
Perfetta anche come doposole, grazie alla
presenza dell’Aloe vera che ripristina
l’idratazione e previene irritazioni ed
arrossamenti.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Applicare sulla pelle e massaggiare fino
ad assorbimento, insistendo su cosce,
glutei, addome e pancia, anche due volte
al giorno se necessario.

SER
FAȚĂ
30 ml
€ 22,49 € 16,99 HF-SIN

CREMĂ
FAȚĂ ZI
50 ml
€ 23,99 € 18,49 HF-CVGN

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

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

LINIA ANTI-IMPURITĂŢI

NEEM
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ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,49 € 16,99 HF-CAN

Neem anti-celulita crema de corp este util
in cazul celulitei, datorita uleiului deneemși
cafeină, care pe de o parte face supla,
pielea tonifiata si hidratate, iar pe de altă
parte se vindeca și de a elimina zonele
exfolierea. Cu o utilizare constantă,
această cremă este capabilă să elimine
efectul „coajă de portocală”. Cu prezenţa
Aloe vera, crema redă hidratarea și
previne iritarea și roșeaţa.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Applicare sulla pelle e massaggiare fino ad
assorbimento, insistendo su cosce, glutei,
addome e pancia, anche due volte al
giorno se necessario.

CREMĂ
MÂINI
100 ml
€ 16,49 € 12,99 HF-CMN

La crema mani all’olio di Neem, idrata in
profondità la pelle restituendo colore
naturale, elasticità e tonicità. Crea uno
scudo protettivo contro gli agenti esterni.
Rende la pelle elastica e svolge un’azione
idratante, ristrutturante e protettiva. Ha
un effetto riparatore sulle unghie
indebolite, fragili e spezzate: rinforza la
struttura, migliora l’elasticità. Idrata le
cuticole e facilita la crescita di unghie sane
e forti. Utile in caso di psoriasi, in quanto
allevia prurito, bruciore e infiammazione.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Applicarequotidianamente sulla pelle delle
mani. In caso di pelli molto screpolate si
raccomanda di unire alla crema mani un
trattamento all’olio di Neem puro, in
modo tale da facilitare la ricostruzione
dello strato più superficiale.

CREMA
PICIOARE
100 ml
€ 16,49 € 12,99 HF-CPN

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

SĂPUN
FACIAL LICHID
280 ml
€ 17,49 € 13,49 HF-SVN

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

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 31



LINIA ANTI-IMPURITĂŢI

NEEM

SPĂLARE
INTIMĂ
280 ml
€ 17,49 € 13,49 HF-DIN

GEL
DE DUS
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-BDN

ŞAMPON
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-SHN

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

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

CUM SĂUTILIZAŢI:
Se aplică pe piele, masaj un buton de
produs și apoi se clătește cu grijă.

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

CUM SĂUTILIZAŢI:
Distribuiţi o cantitate mică de șampon
pe scalp; apoi distribuie spuma
pe toată lungimea părului. Clătiţi
bine.
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LINIA ANTIOXIDANTĂ
ARGAN

CREMĂ
FAȚĂ
NOAPTE 50 ml
€ 23,99 € 18,49
HF-CVNA
Crema de faţă de noapte, moale și
imediat absorbită, tonifică pielea lăsând-o
suplă și catifelată. Contrastează vizibil
semnele îmbătrânirii. O formulă intensivă
care netezește loviturile, reproiectează
ovalul și redensifică ţesuturile. Prezenţa
acidului hialuronic face pielea feţei foarte
hidratată. Tocoferolul (Vit. E), pe de altă
parte, are o acţiune antioxidantă care
protejează împotriva îmbătrânirii pielii.
Aloe vera și alantoina contracarează
uscarea pielii mature, stimulează
microcirculaţia și sunt ideale pentru pielea
devitalizată. Este perfect pentru cei cu
piele sensibilă și predispusă la iritaţii.

CUM SĂ UTILIZAŢI:
Aplicaţi seara delicat pe pielea feţei și a
gâtului perfect curăţată.De asemenea, util
ca bază demachiaj.

CREMĂ
FAȚĂ
ZI 50 ml
€ 23,99 € 18,49
HF-CVGA
Cremă cu o textură ușoară, negrasă, se
absoarbe rapid și oferă o hidratare
intensă. A fost special conceput pentru
a optimiza livrarea Omega 3 și 6.
Tenul este uniform și pielea apare vizibil
hrănită și strălucitoare.

CUM SĂ UTILIZAŢI:
Aplicaţi dimineaţa și seara pe faţă și gât,
masaţi ușor pielea, perfect curăţată și
uscată. De asemenea, ideal ca bază de
machiaj.

SER
FAȚĂ
30 ml
€ 22,49 € 16,99
HF-SIA
Ser multi-activ cu o textură ușoară și
proaspătă. Combină renumitele
proprietăţi anti-îmbătrânire ale uleiului
de Argan cu combinaţia specifică de
Omega 3 și 6. Ajută la recâștigarea
luminii naturale, a hidratării și a tonusului
pielii feţei și a zonei delicate a ochilor.

CUM SĂ UTILIZAŢI:
Aplicaţi dimineaţa și seara pe faţă și
masaţi ușor pielea, până când serul este
perfect curăţat și uscat. De asemenea,
ideal ca bază de machiaj.

CREMĂ
CORP
200 ml
€ 19,99 € 15,99
HF-CCA

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

CUM SĂ UTILIZAŢI:
Aplicaţi demaimulteori pezi,masândpână
la absorbţia completă.
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LINIA ANTIOXIDANTĂ
ARGAN

CREMĂ
MÂINI
100 ml
€ 16,49 € 12,99
HF-CMA

Ideal ca protecţie zilnică împotriva
agenţilor externi. Formula sa bogată și
ușor de absorbit face mâinile moi și
catifelate. Protejează și întărește
unghiile.
CUM SĂ UTILIZAŢI:
Aplicaţidemaimulteoripezi,masândpână
la absorbţia completă.

CREMA
PICIOARE
100 ml
€ 16,49 € 12,99
HF-CPA

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

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

SPĂLARE
INTIMĂ
280 ml
€ 17,49 € 13,49
HF-DIA

SĂPUN
FACIAL
LICHID
280 ml
€ 17,49 € 13,49
HF-SVA
Este deosebit de potrivit pentru
persoanele cu pielea uscată și
iritabilă.
Uleiul de argan acţionează
asupra pielii mâinilor fără a le
sărăci apărarea naturală și fără
a modifica echilibrul
hidrolipidic al pielii.
Oferă protecţie pielii pentru a se
apăra împotriva pierderii tonusului și a
apariţiei îmbătrânirii. Datorită Aloe vera,
prezentă în formulă, combate în mod
eficient roșeaţa și crăpăturile cauzate de
soare, vânt, poluare și utilizarea
detergenţilor prea agresivi, redând pielii
moliciunea și strălucirea.
CUM SĂ UTILIZAŢI:
Aplicaţi în toate cazurile în care trebuie să
vă curăţaţi mâinile. Evita contactul cu ochii.
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Delicat parfumată, această cremă de
corp cu o textură de topire cu absorbţie
rapidă este ideală după o baie sau un
duș. Colagenul, principalul component
al pielii noastre, pătrunde adânc în
straturile pielii echilibrând prezenţa apei
și protejând pielea de agenţii externi.
CUM SĂ UTILIZAŢI: Aplicaţi pe
pielea curată și uscată, masând până la
absorbţia completă.

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

CUM SĂ UTILIZAŢI: Aplicaţi pe pielea
curată și uscată, masând până la absorbţia
completă.

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

GEL DE
DUS
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-BDA

Moale și delicat pe piele, transformă timpul
de baie într-o pauză de wellness
confortabilă. Conţine ulei pur de Argan, un
aliat preţios pentru o acţiune protectoare,
hidratantă și emolientă.
În armonie cu natura, gelul de duș Argan nu
conţine SLES, parabeni, siliconi, uleiuri
minerale și coloranţi.

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

ŞAMPON
500 ml
€ 18,99
€ 13,99
HF-SHA

Ideal pentru curăţarea și îngrijirea chiar
și a celui mai deteriorat și mai fragil
păr, șamponul cu ulei de Argan conferă
părului moliciune, mătase și strălucire
imediată.

CUM SĂ UTILIZAŢI:
Se toarnă o cantitate mică de
produs pe părul umed. Masează și
clătește cu apă caldă.SPECIAL LINE

CREMĂ CORP

CREMĂCORP
MULTIVITAMINE
RCM-CCMULTIV300ML

CREMĂCORPCOLAGEN
RCM-CCCOLL300ML

300 ml
€ 24,99

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 35

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

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



CREMĂ FAȚĂ
ULEI DE MASLINE
HF-CVSLOLIOL_50ML

CREMĂ FAȚĂ
MUSETEL
HF-CVSLCAMO_50ML

CREMĂ FAŢĂ
CALENDULA
HF-CVSLCAL_50ML

CREMĂ FAȚĂ
BOTULIFE3
efect de barieră
RCM-CVBARR50ml

CREMĂ FAȚĂ
LAPTE DE MĂGAR
HF-CVSLAS_50ML

CREMĂ FAȚĂ
PEPTIDA VIPER
HF-CVSLVIPR

CREMĂ FAȚĂ
MACESELE

HF-CVSLROSCAN_50ML

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

50 ml
€ 24,99
€ 14,99

€ 11,99

CREMĂ FAȚĂ
MULTIVITAMINE

HF-CVSLVITAM_50ML

Mod de utilizare: Adu capul
înapoi ușor și aplicați crema,
masaj ușor de claviculă la partea
de sus a gâtului pe fiecare parte,
până la absorbția completă.

CREMĂ FAȚĂ
DECOLLÈTÈ
(Gât Și Sub Bărbie)
HF-CVSLCOLL_50ML

CREMĂ FAȚĂ
UNT DE SHEA
HF-CVSLBK_50ML

CREMĂ FAȚĂ
COENZIMA Q10

HF-CVSLQ10_50ML

CREMĂ FAȚĂ
COLAGEN MARIN

RCM-CVCOLLMAR50ml

SPECIAL LINE
CREMĂ FAȚĂ
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CREMĂ FAȚĂ
ROSA MOSQUETA

HF-CVSLROSMOSQ50ML

CREMĂ FAȚĂ
VENIN DE ALBINE

HF-CVSLAPE



Gold Mask Peel-Off
SLIMEDEMELC
ULEI DEMASLINE
HF-GMSLOLIOL_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIMEDEMELC
MUSETEL
HF-GMSLCAMO_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC
LAPTE DE MĂGAR
HF-GMSLAS_50ML

Gold Mask Peel-Off
CALENDULA
HF-GMSLCAL_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC

MACESELE
HF-GMSLROSCAN_50ML

Silver Mask
Peel-Off

HF-SM_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC

MULTIVITAMINE
HF-GMSLVITAM_50ML

Mod de utilizare:

Curățați bine și uscați fața sau decolteul. Aplicați masca cu
generozitate cu ajutorul degetelor pe zonele cu probleme,
evitând: conturul ochilor, părțile cu păr și părțile cu deteriorări
grave sau cicatrici recente.
Lăsați masca să acționeze timp de 30 de minute pentru a-i
permite să se usuce și să devină elastică.
În această perioadă de timp, ingredientele active pătrund în
piele, realizându-și acțiunea.
Îndepărtați masca cu o mișcare ușoară a mâinii, dacă există
reziduuri, îndepărtați-le cu apă caldă. Se recomandă
utilizarea măștii de 3 ori pe săptămână.

MASCĂ FAȚĂ SPECIAL LINE
GOLD MASK Peel-Off

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

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC
COENZIMA Q10
HF-GMSLQ10_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE MELC
Gât Și Sub Bărbie
(DÉCOLLETÉ)
HF-GMSLCOLL_50ML

Green Mask
Peel-Off
HF-GRM_50ML

50 ml
€ 25,99
€ 16,99

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 37



Ser Intens Față
ACID HIALURONIC

VENIN DE ALBINE
HF-LSCS-APE

Ser Intens Față
ACID

HIALURONIC
CALENDULA

HF-LSCS-CAL

Ser Intens Față
ACID HIALURONIC

MACESELE
HF-LSCS-7

Mod de utilizare:

Aplicați serul de față în fiecare dimineață după curățare, înainte de
hidratant. Răspândiți-l cu mișcări circulare ușoare din interior spre
exterior și de jos în sus, până la absorbția completă. Aplicați pe
pielea nevătămată, evitând zona ochilor.

SER FAȚĂ SPECIAL LINE
INTENS

Ser Intens Față
ACID HIALURONIC
PEPTIDA VIPER
HF-LSCS-VIPR

Ser Intens Față
ACID
HIALURONIC
LAPTE DE MĂGAR
HF-LSCS-AS

Ser Intens Față
ACID HIALURONIC
Gât Și Sub Bărbie(DÉCOLLETÉ)
HF-LSCS-DECOLT

Ser Intens Față
ACID HIALURONIC
MUSETEL
HF-LSCS-8

Ser Intens Față
ACID HIALURONIC

UNT DE SHEA
HF-LSCS-K

30 ml
€ 24,99 € 14,99

Ser Intens Față
ACID HIALURONIC

COENZIMA Q10
HF-LSCS-Q10

Ser Intens Față
ACID HIALURONIC

MULTIVITAMINE
HF-LSCS-MV

Ser Intens Față
ACID HIALURONIC
ULEI DE MASLINE
HF-LSCS-8

Aduceţi ușor capul înapoi și aplicaţi serul, masând
ușor de la claviculă până la partea superioară a
gâtului de fiecare parte, până la absorbţia
completă.
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Proaspăt și super absorbabil,
produsul exercită un efect de
iluminare instantaneu și în câteva
momente netezește conturul ochilor,
relaxează ridurile mici, minimizează
pungile și cearcănele.

Mulțumită unui complex special
bazat pe extracții fitoextractante, care
stimulează microcirculația capilară,
atenuând și prevenind imperfecțiunile
tipice ale zonei perioculare.

EFECT ANTI-AGE
INTENS

SERUL
CONTURULUI
OCHILOR
20 ml

€ 16,99
HF-SCO

SERUL
CONTURULUI
BUZELOR
20 ml
€ 16,99
HF-SCL

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

CUM SĂ UTILIZAȚI: Aplicați serul în
fiecare zi, dimineața și seara, pe zona
conturului buzelor perfect curățată.
Atingeți ușor pentru a promova
absorbția. Utilizați singur sau înainte de
crema de buze.
Odată ce produsul a fost aplicat,
ventilați cu un ventilator sau un uscător
de păr cu aer rece. Fluxul de aer
acționează asupra produsului prin
accelerarea, îmbunătățirea și
îmbunătățirea efectelor sale. Mențineți
fluxul de aer timp de cel puțin 2-3 minute
și continuați până când este complet
absorbit.

CUM SĂ UTILIZAȚI: Dimineața și seara,
răspândiți-vă pe zona ochilor atingând
ușor cu vârful degetelor. Produs cosmetic
pentru uz extern.
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75 ml
€ 14,99
HF-TATTOO1

Crema pentru tatuaje este crema
pentru tatuaje folosită și de
profesioniști. Datorită acțiunii
combinate a untului de shea, aloe
vera, slime de melc și pantenol,
calmează daunele cauzate de razele
UV și agenții externi, hrănește și lasă
pielea moale și păstrează vie
culoarea originală a tatuajului tău.
Crema pentru tatuaje a fost

concepută pentru a fi utilizată înainte,
în timpul și după tatuaj.
Ameliorează mâncărimea și
promovează procesul de vindecare
a pielii.

Reduce roșeața și previne formarea
de cruste.

CREMĂ
MÂINI

50 ml
€ 12,49
HF-CMAABL

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

CUM SĂ UTILIZAȚI: Masați un buton
de cremă pe mâini ori de câte ori
simțiți nevoia ...
Le veți păstra întotdeauna moi și
catifelate!

ULEI DE ARGAN, ALOE VERA
ȘI SLIME DE MELC

CU PANTENOL, ALOE VERA,
UNT DE SHEA, SLIME DE MELC.

CREMA

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.40



CREMĂ FAȚĂ
ACID HIALURONIC

Limited Edition. Ingredients: Aqua,
Ethylhexyl Palmitate, Prunus, Amygdalus
Dulcis Oil, Polygryceryl-3, Cetyl Ether
Olivate/Succinate, Glygerin, Sodium
Hyaluronate, Daucus Carota Sativa Root
Juice, Citrus Aurantium Dulcis Juice, Citrus
Limon Juice, Propylene Glycol, Stearic
Acid, Phenoxyethanol, Carbomer,Glyceril,
Stearate, Isododecane, Hydrogenated
Tetradecenyl/Methylpentadecene,
Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Sodium
Hyroxide, Parfum, Citric Acid, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate

50 ml
€ 18,99
HF-CAJLE

SER FAȚĂ
ACID HIALURONIC
ANTI-AGE

Ser cu o textură ușoară și mătăsoasă
care, datorită prezenței acidului
hialuronic, oferă un tratament intens
hidratant, revitalizant și anti-îmbătrânire
pentru pielea feței și a gâtului.
Formularea serică permite o hidratare
mai profundă și poate fi utilizată atât
singură, cât și înainte de a aplica crema
de față.
Acidul hialuronic promovează
hidratarea epidermică și producția
fiziologică de colagen, ajutând la
refacerea barierei cutanate.
Este ideal pentru a da un aspect mai
tânăr și mai compact pielii celei mai
uscate și mai mature.

În plus, extractul de alge roșii are
proprietăți de formare a filmului,
hidratare, emoliență și înmuiere. Cum să
utilizați: Aplicați produsul, de două ori
pe zi, dimineața și seara, pe pielea feței
perfect curățată și uscată și lăsați-o să se
absoarbă complet.
Avertismente: produs cosmetic pentru uz
extern, nu lăsați la îndemâna copiilor. 50 ml

€ 21,49
HF-SVAIAA50

Cum să utilizați: Aplicați pe față
dimineața și seara după curățare.
Avertismente: produs cosmetic pentru uz
extern, nu lăsați la îndemâna copiilor.

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 41



Crema
Corp
200 ml

„Marcile și denumirile produselor indicate în acest tabel aparțin proprietarilor lor legitimi: referința la marcă și numele altor persoane este utilizată în singurul scop de a evidenția
diferențele cu parfumurile comercializate și respectă principiile echității profesionale în temeiul art. 21 c.p.i. O astfel de publicitate respectă cerințele prevăzute la articolul 1bis nr.
d), e), g) și h) din Directiva 84/450 / CE și articolul 4 din Decretul legislativ. 145/2007 privind publicitatea comparativă ".

NOTE DOMINANTE ALE PARFUMURILOR
HALBEA EAU DE PARFUM INSPIRAT DE:*

CLASIFICARE DUȘ DE BAIE PENTRU FAMILIILE OLFACTIVE
OM / FEMEIE / UNISEX

CREMA
CORP
PARFUMATA

€ 14,99

Emolient și
purificator, datorită
ingredientelor
active din Aloe
vera, acid
hialuronic și
vitamina E.
Alegeți parfumurile
pentru Femei,
Bărbați și Unisex,
de parfumurile
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

Cu Aloe Vera
Acid Hialuronic

Vitamina E

2 0 0 m l



Cocos cu
extract de
papaya

Căpșuni și vanilie
cu aloe vera, ulei
de neem și ulei de
argan organic

Boabe cu
extracte de
castraveți și
grapefruit

Caviar
negru

Lapte și vanilie cu
aloe vera, ulei de
neem și ulei de
argan organic

Migdale cu
propolis și
extracte de
mușețel

Bomboane de
bumbac cu aloe
vera, ulei de neem
și ulei de argan
organic

Talc cu
extract de
mușețel

Pin sălbatic cu
extract de soc

Aloe vera și
slime de
melc

Cu venin
de viperă

Citrice cu
extract
organic de
lămâie

Miere și lămâie
cu aloe vera, ulei
de neem și ulei
de argan organic

€ 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

GEL
DE DUS

5 0 0 m l
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100 ml
€ 9,99

HF-GELMANI100

100ml
FLACON

100ml
TUB

HIGIENI-GEL
GEL PROTECTOR
DEMACHIANT
MÂNĂ

ALOE VERA ȘI
SLIME DE MELC

500 ml
€ 24,99
HF-GELMANI500

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

HIGIENI-GEL Gel igienizant special
conceput pentru a proteja și igieniza bine
mâinile. Este un produs care trebuie utilizat
fără clătire atunci când sunteți departe de
casă și nu aveți apă și săpun (transport
public, călătorii, locuri aglomerate,
manipulare a banilor). Activ cu acțiune
bacteriostatică și polimeri cu acțiune
protectoare, formatoare de film și
hidratantă.
Acționează rapid, nu este gras și lasă
mâinile moi și parfumate. Cum să utilizați:
Aplicați o cantitate mică de produs pe
mâinile uscate și frecați până la absorbția
completă. Avertismente: utilizare externă. A
nu se utiliza pe ochi, în caz de contact cu
ochii, clătiți bine cu apă. Nu inghiti. A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
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280 ml
€ 14,99
Cod.
HF-SAPigien

Detergente mani delicato con
antibatterico. (PeptiPhen)

Special conceput pentru a vă curăța bine
mâinile. Este un produs care trebuie utilizat
atunci când doriți să curățați și să asigurați
o igienă adecvată a mâinilor într-un mod
blând și sigur.

(PeptiPhen) este un amestec de
Lactoferrcina + Chlorphenesina care, în
asociere cu detergenți și polimeri delici cu
acțiune protectoare, formatoare de film,
permit o curățare eficientă și lasă mâinile
moi și curate, parfumate, garantând o
igienă corectă.

Cum să utilizați: Udați-vă bine mâinile
cu apă, aplicați o cantitate suficientă de
detergent ușor pentru a acoperi întreaga
suprafață a mâinilor și frecați-vă bine
mâinile palmă cu palmă timp de cel puțin
60 de secunde.

DETERGENT IGIENIZANT
MÂINI SĂPUN LICHID CU ANTIBACTERIAN

100 ml
€ 12,49
HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY este un spray de
curățare pe bază de alcool fără clătire,
creat special pentru echipamente de
protecție și îmbrăcăminte.
Utilpentruigienizareaobiectelorobișnuite
saucomune:mânere,panouricubutoane,
mânerulcărucioruluidecumpărături,chei,
telefoane mobile și telefoane, unelte de
gimnastică,pixurisauscaunultransportului
public.

Multifuncțional.
Bazat pe alcool.
Fără clătire. Cum să utilizați: Țineți în poziție verticală

și distribuiți la o distanță de aproximativ
30 cm de la suprafața de tratat.
Avertizări: Lichid și vapori foarte
inflamabili. Poate provoca o reacție
alergică a pielii. Nociv pentru
viața acvatică cu efecte de lungă
durată. Conține surfactanți neionici
<1%, parfum, alergie.

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

SPRAY DE CURATARE
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100ml
€ 17,99 € 14,99

HF-LUCERA100

50ml
€ 24,99 € 14,99

HF-CRINTVSUOM50

CEARA DE APA PENTRU PAR
WATER HAIR

EXTRAPUTERNIC. PARFUMSENZUAL
Cearădemodelare cuefect extraputernic, unică

și exclusivăpentruparfumul săuminunat și
învăluitor.

Cumse folosește. Aplicați cearadupăceo
încălziți cumâinile. Lumina imediata si efect

natural. Poatefiaplicat pepărul uscat sauumed.
Seclăteșteușor.

CREMA DE RAS
PENTRU BARBA

Cremade raspentrubarbă, delicatăpepiele,
are o formulă careo facedeosebit debogată și
cremoasă. Permite unbărbierit confortabil și
precis, ajutând la înmuiereapărului barbei și

mustaței. Efectul calmant ajută la
contracararea iritației și roșeaței. Nua fost
testat peanimale. Vegetarian. Fărăparaben.
Moddeutilizare: Umeziți fața și periați-o cu

apăcaldă. Aplicați puțină cremădebărbierit pe
perie și distribuiți-o cumișcări circularepe
fațăpânăseobțineo spumăușoară. Sau

lucrați cremadebărbierit cupensula în palma
mâinii, apoi aplicați direct pebarbă.

Ingredienteactive: ulei de semințede jojoba,
Ginko, Bilboa.

CREMĂ DE CORP
MULTIFUNCȚIONALĂ

Datorită proprietăților sale emoliente,
hrănitoare, antioxidante și hidratante,
cremamultifuncțională esteunprodus
cosmetic excelent pentru îngrijirea

întregului corp. Datorită proprietăților sale
defilmare și filtrare, poateajuta la
protejareapielii chiar și deapariția
primelor riduri. Aplicați cuunmasaj

circular ușor. Principii active:
VitaminaEAcidhialuronic. Colagen

CREMĂ DE FAȚĂ INTENSIVĂ
FORMULĂPROTECTOARE, HIDRATANTĂ,

HRĂNITOAREȘI EMOLIENTĂ.
Moddeutilizare: Aplicați crema intensivă
pentru față înfiecaredimineațădupă

curățare. Răspândiți-l cumișcări circulare
ușoaredin interior spre exterior și de jos în
sus, până la absorbția completă. Aplicați pe
pieleanevătămată, evitând zonaochilor.

100ml
€ 12,99
€ 9,99
HFP-CREBARB100

250ml
€ 24,99

€ 14,99
HFP-CRMLTFNZUOM

100ml
€ 12,99
€ 9,99

HFP-BALSDBARB100

BALSAM DE DUPĂ BĂRBIERIT
ANTI AGE

Balsamul dupăbărbierit, cu formula sa
naturală îmbogățită cu vitaminaE, AloeVera,
Pantenol și alantoină, facepieleamoale și
mătăsoasă, ajută la calmarea iritațiilormici
datoratebărbieritului, făcândpieleanetedă,
hidratată șimoale, cuoprospețimedelicatăa

senzației. Nua fost testat peanimale.
Vegetarian. Fărăparaben.Moddeutilizare:
aplicati pe fatauscata imediat dupa ras,

exercitandunmasaj usor, pana la absorbtia
completa. Ingredienteactive: VitaminaE, Aloe

Vera, Pantenol, Alantoină.

L I N I A B Ă R B A Ț I L O R



Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

SER FAȚĂ ANTI AGE

Moddeutilizare: Aplicați serul de față în
fiecaredimineațădupăcurățare, înainte de
hidratant. Răspândiți-l cumișcări circulare
ușoaredin interior spre exterior și de jos în
sus, până la absorbția completă. Aplicați pe
pieleanevătămată, evitând zonaochilor.

CREMA INTIMA HIDRATANTA
EMOLIENT, HIDRATANT.

Moddeutilizare: Aplicați cremahidratantă intimă în
fiecare dimineață și seară după curățare. Depuneți

un butonde cremădirect pe zonaafectată și
masați până la absorbția completă.

Doar pentru uz extern.

BARBĂ ȘI ULEI DE DUPĂ
BĂRBIERIT

PIELEȘI BARBĂNETEDĂ, HIDRATATĂȘIMOALE.
Moddeutilizare: Aplicați ulei de barbă înfiecare
dimineață după curățare. Depuneți-l pe palma
mâinii, apoi răspândiți-l cumișcări circulatorii

ușoare, până la absorbția completă.

GEL DE DUS

Pentrua începeo zi în celmai bunmodsau
pentruapunecapăt uneia ocupate.
Elimină impuritățile pentruopielemai
strălucitoare, tonifiată și întinerită.

Moddeutilizare: Așezați gelul dedușpepalma
mâinii.

Curățați ușor corpul,masândpepieleaumedă
anterior.

Clătiți cuatenție.

ŞAMPON
VOLUMȘI VIGOARE

Părmai luminos șimai puternic, ușor de
pieptănat.

Moliciune șimătase imediate
Moddeutilizare: Aplicați șamponul pepărul
umed,masați ușor scalpul și, eventual,

adăugați puținăapă.
Insistați pe linia părului, apăsândcuvârful
degetelor și alternândaceastămișcare cu

masaje circulare.
Clătește-ți părul cuatenție.
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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



ANTI-AGE
REGENERATOR
HRĂNITOR

ELASTICIZANT
HF-SIEROCOLL100ML

HIDRATANT
LINIŞTITOR

ELASTICIZANT
HF-SIEROCAMO100ML

RESTRUCTURARE
EMOLIENT

HF-SIEROSEMLIN100ML

HIDRATANT
HRĂNITOR

HF-SIEROCOCC100ML

RESTRUCTURARE
ELASTICIZANT

RESTAURATOARE
HRĂNITOR
HF-SIEROCHR100ML

ANTIINFLAMATOR
CICATRIZARE
ANTIOXIDANT
HF-SIEROPROP100ML

ANTIOXIDANT
HIDRATANT
HRĂNITOR

HF-SIEROBRKAR100ML

ANTIOXIDANT
ELASTICIZANT
ANTIINFLAMATOR
HF-SIEROKIGAFR100ML

48



CUMSĂUTILIZAȚI
Aplicați și masați în
modprelungit până
la absorbția
completă.
Masajul trebuie
făcut în sens
centripet.

ANTIOXIDANT
ANTI-AGE

HF-SIEROVA100ML

LINIŞTITOR
ANTIINFLAMATOR
ELASTICIZANT
HF-SIEROPAN100ML

REECHILIBRAREA
PURIFICARE
ANTI-AGE
HF-SIEROVH100ML

REVITALIZANT
PREVENIREARIDURILOR

HIDRATANT
HF-SIEROVC100ML

HIDRATANT
HRĂNITOR
LINIŞTITOR
HF-SIEROCAN100ML

ANTIINFLAMATOR
ÎNTĂRIRE
PURIFICARE

HF-SIEROVB00ML

ANTIOXIDANT
ANTI-AGE

HF-SIEROVE100ML

100 ml
€ 22,99
€ 16,99

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 49



50

€ 9,99
Portocala Dulce

HFP-OEP10ML-ARDO

€ 16,49
Bergamotă
HFP-OEP10ML-BER

€ 11,49
Lemongrass

HFP-OEP10ML-CITR

100% PUR10 ml

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

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



5151

€ 17,49
Mandarin
HFP-OEP10ML-MAN

€ 13,99
Melissa

HFP-OEP10ML-MEL

€ 17,99
Verbena
HFP-OEP10ML-VER

€ 12,99
Portocala Amara

HFP-OEP10ML-ARAM

€ 11,49
Eucalipt
HFP-OEP10ML-EUC

€ 11,99
Cuișoare

HFP-OEP10ML-CHGAR

€ 11,49
Lămâie

HFP-OEP10ML-LIM

€ 20,99
Lavanda
HFP-OEP10ML-LAV

€ 11,49
Menta Piperita

HFP-OEP10ML-MENPIP

€ 11,49
Tea Tree

HFP-OEP10ML-TEATREE

€ 21,49
Cimbru Alb
HFP-OEP10ML-TIBI

€ 20,99
Pin de Munte
HFP-OEP10ML-PINMUG

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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€ 15,99
Brad Alb

HFP-OEP10ML-ABTBNC

€ 19,99
Dafin

HFP-OEP10ML-ALLR

€ 12,99
Anason

HFP-OEP10ML-ANC

€ 19,99
Busuioc

HFP-OEP10ML-BSLC

€ 17,99
Cajeput

HFP-OEP10ML-CJPT

€ 10,99
Camfor

HFP-OEP10ML-CANF

€ 19,99
Scortisoara
HFP-OEP10ML-CNNL

€ 23,99
Estragon

HFP-OEP10ML-ESTRGN

€ 16,99
Carnație

HFP-OEP10ML-GRFN

€ 19,99
Muscată
HFP-OEP10ML-GRN

€ 17,99
Lemn De Cedru

HFP-OEP10ML-LEGNCED

€ 19,99
Maghiran

HFP-OEP10ML-MGGRN

100% PUR10 ml
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€ 14,99
Mentha

HFP-OEP10ML-MAHO

€ 19,99
Nucşoară

HFP-OEP10ML-NOCMOSC

€ 16,99
Origan

HFP-OEP10ML-ORGN

€ 16,99
Patchouly
HFP-OEP10ML-PTCL

€ 19,99
Petit Grain
HFP-OEP10ML-PTTGR

€ 18,99
Pin Silvestru
HFP-OEP10ML-PINSILV

€ 19,99
Grepfrut

HFP-OEP10ML-POMP

€ 17,99
Rozmarin
HFP-OEP10ML-RSMR

€ 24,99
Salvie

HFP-OEP10ML-SALVSCLAR

€ 24,99
Ylang Ylang
HFP-OEP10ML-YLGYLG

€ 19,99
Ghimbir

HFP-OEP10ML-ZENZ

€ 11,99
Chiparos
HFP-OEP10ML-CIP

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



HF-SHBD5A HF-COLBLACK

50 ml

400 ml

5
ACTIV

Gel deDus
Black Detox
Cu A loe , Na lbă , Mușe țe l ,
I enupă r Negru , G reen Tea .

€ 19,99 €13,99
Gelul de duș Black Detox este rezultatul
unirii unor ingrediente naturale
prețioase, inclusiv cărbune vegetal,
ceai verde și ienupăr care, combinate
cu acțiunea tonifiantă a Nalbii,
păstrează hidratarea pielii, făcând-o să
strălucească în lumină naturală. Ideal
pentru a începe o zi în cel mai bun
mod sau pentru a termina una ocupată,
Gelul de duș Black Detox curăță
substratul pielii, lucrând la impurități și
acționând într-un mod detoxifiant.
Datorită utilizării regulate a produsului,
pielea dvs. va fi mai strălucitoare și
plină, favorizată și de acțiunea de
tonifiere care întinerește celulele.

HF-BDBD5A

Şampon
Black Detox
Cu Aloe, Ginco Biloba, Mușețel,
Hop, Urzică.

€ 19,99 €13,99

Cremă față
Black Detox
Cu Cărbune Vegetal

€ 24,99 € 17,99

CU
CĂRBUNE
VEGETAL

Șamponul Black Detox cu o formulare
delicată de pH neutru, ideal pentru
îngrijirea zilnică a tuturor tipurilor de
păr. Datorită Ginkgo Biloba redă
vigoarea și tonul prin reducerea
prezenței nodurilor și ușurarea
pieptănării părului. Textura ușoară
respectă fibra părului și curăță ușor. Prin
adăugarea de hamei și pantenol,
hrănește părul și reîmprospătează
pielea capului. Concentrația ridicată
de ingrediente active din plante
garantează rezultate vizibile și de
lungă durată. Părul este mai puternic și
pielea își recapătă echilibrul natural.

Crema de fata cu o textura usoara,
se absoarbe rapid si ofera o
hidratare intensa. Tenul este
uniform și pielea apare vizibil
hrănită și strălucitoare.

CUM SĂ UTILIZAȚI:
Aplicați crema de față dimineața și
seara după curățare cu mișcări
circulare până la absorbția
completă. pentru o piele perfect
curatată și uscată. De asemenea,
ideal ca bază de machiaj.

DETOX

CU
CĂRBUNE
VEGETAL
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CARBUNE VEGETAL
ALOE BARBADENSIS
MOV
MUSETEL
IENUPAR NEGRU
ACID HIALURONIC
TEA TREE

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



HF-CRFLCRPBDTX HF-DVBDTX HF-ACQMICBDTX

200 ml

250 ml

Crema Corp
Black Detox
Cu Cărbune Vegetal

€ 19,99 €15,99

Detergent
facial
Black Detox
Cu Cărbune Vegetal

€ 17,99 € 13,99

Apă
micelară
Black Detox
Cu Cărbune Vegetal

€ 19,99 € 16,99

CU
ALOE
VERA

Bogat în ingrediente active naturale,
conferă luminozitate și elasticitate pielii,
garantând un aspect mereu proaspăt și
tânăr. Nu conține coloranți, conservanți
și petrolat. Liniștitor, regenerant și
restaurator. Hrănește și hidratează
profund, recreând condițiile optime de
tonus și hidratare.
CĂRBUNE VEGETAL, ALOE
BARBADENSIS, NALBĂ, MUȘEȚEL.

CUM SĂ UTILIZAȚI: Aplicați
crema de față dimineața și seara după
curățare cu mișcări circulare până la
absorbția completă. Pentru o piele
perfect curățată și uscată. De asemenea,
ideal ca bază de machiaj.

Curățare proaspătă și delicată,
rapidă și plăcută, pentru a fi utilizată
datorită Aloe Vera prezentă în
formulă. Acest produs este ideal în
prezența scalpilor înroșiți și crăpați,
cauzate de soare, vânt, poluare și
utilizarea detergenților prea
agresivi. Redă catifelarea și
strălucirea pielii. CĂRBUNE
VEGETAL, ALOE BARBADENSIS,
VITAMINA E.

CUM SĂ UTILIZAȚI: Aplicați
dimineața și seara pe față, gât și
decolteu. Luați o cantitate mică de
produs și răspândiți-l cu mișcări care
urmează liniile feței.

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

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

55Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

GREEN TREE
XILITOL
MENTA
HOP
URZICA
GINKGO BILOBA

antiseptic natural
protejează împotriva plăcii
răcoritor natural
răcoritoare
antiinflamator natural
întărire naturală



HF-BLACKMASK

100 ml

100 ml

Pastă de dinţi
Black Detox
Efect de albire neagră
Cu Aloe organică și extracte
organice de lămâie și Nalbă.

€ 14,99 €12,99
HF-DN

Black
Mask
Black Detox
Peel-Off Cu Cărbune Vegetal
€ 22,49 €15,99

Apă de gură
Black Detox
Cu Cărbune Vegetal

€ 18,99 €14,99

Apa de gură, cu cărbune activ vegetal și
25% aloe vera activă, este formulată cu
o combinație de ingrediente naturale
active.
Indicat în special în prezența petelor
superficiale pe dinți, cauzate de cafea,
ceai, fum și pentru gingiile sensibile.
Ajută la evitarea proliferării bacteriene și
la reechilibrarea florei microbiene a gurii
prin reîmprospătarea cavității bucale.
Gust: mentă puternică.
CUM SĂ UTILIZAȚI: după curățarea
dinților, se toarnă 20 ml într-un capac de
măsurare și se clătește gura timp de
aproximativ 30 de secunde de două ori
pe zi. Nu inghiti.

HF-COLBLACK

BLACK TEETH îmbunătățește sănătatea
gingiilor cu Carbon Premium Quality.
Eficient pentru albirea dinților prin
absorbția plăcii și a bucăților
microscopice care pătează dinții. Ajută
la îndepărtarea petelor de cafea, ceai,
vin și fum. Schimbăechilibrul pH-ului din
gură, ajutând la prevenirea respirației
urât mirositoare și a bolilor gingivale.
100% NATURALE, ORGANICE SI
VEGANFRIENDLY.

FAZA 1: Spălați-vă și uscați-vă bine
fața, aplicați masca evitând zona din
jurul ochilor, zonele cu leziuni grave
sau cicatrici recente.
FAZA 2: Așteptați 30 de minute.
Masca se va usca devenind dezlipită,
adică elastică.
FAZA 3: Îndepărtați masca cu o
mișcare ușoară a mâinii. Pentru cele
mai bune rezultate, vă recomandăm
să folosiți masca de cel puțin 3 ori pe
săptămână.

30 gr
€ 27,99 €19,99
HF-WSC
Nu zgârie dintele și nu
deteriorează smalțul. Nu conține
fluor.
CUM SĂ UTILIZAȚI: periați
dinții și gingiile cu mișcări verticale
pe peretele frontal și cu o mișcare
de rotație în interior, timp de cel
puțin două minute după fiecare
masă sau gustare.

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

WHITE SMILE CARBO in Pulbere
PASTĂ DE DINŢI EFECT DE ALBIRE

500 ml

DETOX

CU
CĂRBUNE
VEGETAL
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Pastă de
dinţi
Gust de mentă
€ 9,99 HF-DAM

Pastă de
Dinţi Kids
Aromă De Căpșuni
€9,99

Pasta de dinți cu mentă conține suc pur
de aloe vera și o combinație de
ingrediente naturale pentru bunăstarea
întregii cavități bucale.
Nu deteriorează smalțul dentar și ajută
la iritarea mucoasei bucale și a
gingiilor. Datorită utilizării constante,
citratul de zinc ajută la prevenirea
formării și eliminării plăcii și tartrului.
Formulat cu un zahăr natural care
previne formarea cariilor. Extractele de
nalbă, calendula și echinaceea ajută
la prevenirea iritării gingiilor asigurând
o respirație proaspătă și parfumată în
fiecare zi.
Ingrediente biologice active: Aloe
vera, Păpădie, Cimbru, Salvie,
Rozmarin,Ulei esențial dementă.

Pastă de dinţi
Cu Argilă Verde Și Propolis
€ 12,99 Pasta de dinți concepută pentru dinții de

lapte și gingiile sensibile ale copiilor.
Gustul plăcut de căpșuni favorizează
utilizarea sa zilnică. Compoziția specială
de abrazivitate scăzută curăță ușor dinții,
evitând iritarea și lăsând gura bebelușului
curată și proaspătă.
Formulat cu un zahăr natural care previne
formarea cariilor. Utilizarea constantă
ajută la eliminarea plăcii.
Ingrediente biologice active: Aloe
vera, Pere,Nalbă,Mușețel, Afine.

HF-DBF

Pasta de dinți cu argilă verde și
propolis combină proprietățile
propolisului (antibacterian natural) cu
puterea antiseptică și de albire-
abrazivă a argilei pentru a îndepărta
bine placa și reziduurile alimentare;
de formulare complet naturală.
Repetați operația după fiecare masă
sau gustare.
Ingrediente biologice active:
Argilă verde și propolis.

HF-AVP

5
ACTIV

CUM SĂ UTILIZAȚI: După curățarea dinților, turnați 20 ml
într-un capac de măsurare și clătiți-vă gura timp de
aproximativ 30 de secunde de două ori pe zi. Nu inghiti.

HF-COLALOE

Apa de Gura cu Aloe Vera
Apa de gură, 25% aloe vera activă este formulată cu o
combinație de ingrediente active naturale. Aloe vera în
combinație sinergică cu extracte de Nalbă și Calendula
fac apa de gură deosebit de potrivită pentru gingiile
sensibile. Ajută la reechilibrarea florei microbiene a gurii
prin reîmprospătarea cavității bucale. Gust: mentă
puternică.
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ALOE BARBADENSIS
MOV
CARBOXYMETHIL
CHITOSAN
TEA TREE OIL
XILITOL
MENTA

acțiune liniștitoare
acțiune liniștitoare
acțiune detoxifiantă
acțiune restaurativă
antiseptic natural
protejează împotriva
plăcii

CU
ALOE
VERA

FĂRĂ
ALCOOL

APA DE GURA

€ 18,99
€ 15,99

500 ml



Ginsengul și rozmarinul fac părul
strălucitor și strălucitor, în timp ce uleiul de
argan îl protejează. Vitamina E, un
antioxidant natural și puternic, ajută la
combaterea îmbătrânirii și protejează
părul de radicalii liberi. Uleiul de
avocado, cu un conținut ridicat de acizi
grași și tocoferol, reprezintă o protecție
naturalăanti-îmbătrânire.Oferămoliciune
și volum părului, astfel încât să-l facă
neted și ușor de pieptănat.

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

€ 23,99 € 11,99 300 ml
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Ulei Activ De Masaj

€ 19,99
Împotriva imperfecțiunilor celulitei.

Ulei esențial de cimbru, ulei esențial de rozmarin, ulei esențial de salvie,
ulei esențial de lămâie
Vitamina E - Extract de stejar de mare.
Mod de utilizare:
efectuați masajul cu mișcări de jos în sus. Acțiunea poate stimula
revenirea venoasă de care depind foarte des tulburările de circulație
deficitară și de retenție a apei. Puneți cantitatea adecvată de produs în
palmamâinii și aplicați pe părțile afectate cu mișcări circulare. Pentru a
obține rezultate vizibile, vă recomandăm să utilizați produsul în mod
regulat cel puțin o dată pe zi, masând aproximativ 15/20minute.

HF-OLMASSAT

200 ml

HF-CRG

Crema De
Fermitate

Pentru Fese
Cu Aloe Bio

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

Gel Răcoritor Și
Anti-oboseală
Cu Aloe Bio

€ 26,49
Gel răcoritor și anti-oboseală,
formulat pentru a ameliora
senzația de greutate la nivelul
membrelor inferioare, oferind o
senzație rapidă de prospețime.
Mod de utilizare: aplicați gelul
pe picioare de una sau mai
multe ori pe zi, masând în
mod circular de jos în sus.

HF-GRD

Aloe Vera
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200 ml

Scrub Corp 5 ACTIV
HF-SCRCOR-200

Cu Acid Hialuronic, Aloe Vera, Ulei De Argan,
Ulei De Migdale, Miez De Caise, Miez De
Măsline, Coajă De Migdale.

€ 19,99

Scrub Corp de Cafea
Exfoliant de corp
Eliminați pielea uscată și descuamată
CUM SĂ UTILIZAȚI Folosiți de 3/5 ori pe
săptămână. Clătiți la duș și răspândiți o
cantitate de produs pe tot corpul, masați
energic. Clătiți cu atenție cu apă caldă.
AVERTISMENT Produse cosmetice.
Uz extern. În caz de contact cu ochii,
clătiți bine.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

HF-SCC

250 ml

€ 24,99

30 ml

Gel seric
Conturul Ochilor
5 ACTIV
Cu acid hialuronic, ulei de Neem,
Hypericum, Busuioc, Nalba.

€ 21,49
Proaspăt și super absorbabil,
produsul exercită un efect de
iluminare instantaneu și în câteva
momente netezește conturul
ochilor, relaxează ridurile mici,
minimizează pungile și
cearcănele.
Mulțumită unui complex
special bazat pe extracții
fitoextractante, care
stimulează microcirculația
capilară, atenuând și
prevenind imperfecțiunile
tipice ale zonei
perioculare.

CUM SĂ UTILIZAȚI: Dimineața și seara,
răspândiți-vă pe zona ochilor atingând
ușor cu vârful degetelor.

HF-SGCO5A
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Cremă Mâini 5 ACTIV HF-CM5A

Con Aloe Vera, Olio di Oliva, Olio di Germe
di Grano, Olio di Rosa mosqueta, Burro di
Karitè.

€ 19,99

Crema Corp 5 ACTIV HF-CC5A

Cu Aloe Vera, Ulei de Măsline, Ulei de
Caise, Ulei de Migdale, Ulei de Germeni de
grâu.

€ 29,99
150 ml280 ml

5
ACTIV
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OMD-PRO
OMD-NOPRO

Ulei de migdale dulci presat la rece. Uleiul de migdale dulci
ajută la menținerea tenului moale și suplu, combatând
imperfecțiunile pielii. Proprietățile sale emoliente delicate și
tolerabilitatea ridicată îl fac deosebit de potrivit pentru masarea
pielii cele mai sensibile.
Delicat parfumat, transformă masajul într-un moment plăcut de
relaxare. Uleiul de migdale dulci este îmbogățit cu vitamina E
pentru a contracara radicalii liberi care contribuie la îmbătrânirea
pielii.

Nu conține substanțe artificiale precum coloranți și conservanți.
CUM SĂ UTILIZAȚI: consultați site-ul sorgenta.it.

Ulei De
Migdale
Dulci € 24,99



Creat pentru toate femeile care au o viață agitată, plină, alcătuită din ieșiri de seară, vacanțe,
călătorii de afaceri. Aceste femei care au puțin timp și răbdare să aibă grijă de pielea lor pot

avea în cele din urmă un produs potrivit pentru ele.
Formula se caracterizează și prin prezența acidului hialuronic (HIALURONAT DE SODIU) care

permite pielii sămențină rata corectă de hidratare.

MODDEUTILIZARE:Utilizați dimineața și seara pentru curățarea zilnică a pielii. De asemenea, ideal pentru
utilizare ca demachiant.

Umeziți o minge de bumbac și ștergeți-o pe față, ochi, gât și decolteu.
Datorită proprietăților sale calmante, calmante și absenței agenților tensioactivi agresivi, conservanților,

coloranților, siliconilor și parfumului, este ideală pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru cele mai delicate și
sensibile.

Cleansing
Milk
5 ACTIV
€ 17,99

Tonic
5 ACTIV

€ 17,99

Apă
Micelară
5 ACTIV
€ 12,49

HF-LD25 HF-TV250 HF-AM5A

250 ml

din agricultura
ecologică.

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

5
ACTIV
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150 ml

Deodorant Spray
Femei
5 ACTIV € 17,49

Deo Roll-on
Femei 5 ACTIV
€ 14,99

Deodorant Spray
Bărbați
5 ACTIV € 17,49

Deo Roll-on
Bărbați 5 ACTIV
€ 14,99

Deodorant Spray
Neutral
5 ACTIV € 17,49

Deo Roll-on
Neutral 5 ACTIV
€ 14,99

HF-DEOSPR-DONNA

HF-RODONNA

HF-DEOSPR-UOMO

HF-ROUOMO HF-RONEUTRO

Alumul de potasiu din spray este complet natural: nu conține gaze, substanțe chimice sau alcool.
Non-gras, nelipicios și nu lasă urme pe haine, nici măcar negre.

INDICAȚII: Indicat pentru a atenua transpirația excesivă, previne formarea încărcăturii bacteriene care permite
formarea mirosurilor neplăcute. Fără alcool, nu conține parfum.

Recomandat și pentru pielea sensibilă și delicată.
MODDEUTILIZARE: Folosiți spray-ul pe părțile afectate ale corpului.

INDICAȚII:Indicat pentru a atenua transpirația excesivă, previne formarea încărcăturii bacteriene care
permite formarea mirosurilor neplăcute. Fără alcool, conține un parfum plăcut proaspăt și delicat

recomandat pentru el. Recomandat și pentru pielea sensibilă și delicată. Recomandat și pentru pielea
sensibilă și delicată.

MODDEUTILIZARE: Folosiți roll-on pe părțile afectate ale corpului.

70 ml

Cu Ghimbir, Coriandru, Aloe Vera, Mușețel, Salvie.

HF-DEOSPR-NEUTRO
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Nu conține
parfum

Miros plăcut,
proaspăt și

delicat.
Recomandat
pentru ea.

Miros plăcut,
proaspăt și

delicat.
Recomandat
pentru el.
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Vată de
zahăr

€ 17,99
HF-BDZF

Lapte și
Vanilie

€ 17,99
HF-BDLV

Slime de
melc
€ 17,99
HF-BDBL

Căpșuni și
Vanilie
€ 17,99
HF-BDFV

Gel de Dus
CU ALOE VERA,
ULEI DE NEEM ȘI
ULEI DE ARGAN
ORGANIC.

500 ml

Miere si lamaie
€ 17,99
HF-BDML

Aloe Vera, Nalba, Lămâia și
Uleiul de Argan și Neem sunt

ingrediente din agricultura
ecologică, pentru produse

cosmetice extrem de
profesionale. (uz extern)

280 ml

Săpun De
Spălat Mâinile
Cu Ulei De Neem,
Bergamotă Și Slime
De Melc

€ 12,49

Săpun Intim
Cu Ulei De Neem Și

Bergamotă

€ 12,49
HF-DI280

farmacosmetics

®

HF-SL280
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Păr Fragil și Tern
Cu Aloe Organică Și Ulei De Neem Organic

HF-SCFS

Această mască este
dedicată părului uscat și
deteriorat. Formularea
sa este bogată în
ingrediente vegetale. În
special, uleiul de Argan
aduce beneficii
incredibile părului
nostru, adesea ruinat de
obiceiurile proaste, cum
ar fi utilizarea
uscătoarelor de păr și a
îndreptării părului și a
poluării: Uleiul de Argan
hidratează și hrănește
profund părul, precum și
îl face moale și luminos.
Bogat în acizi grași și
vitamina E, revigorează
pielea și hrănește părul
fragil, fragil și uscat.

HF-MCFS

Mască pentru păr fragil
și plictisitor. Formularea
sa este bogată în
ingrediente vegetale. În
special, uleiul de Neem
are proprietăți foarte
hidratante; acizii grași
care fac parte din
compoziția acestui ulei
hrănesc părul și pielea
capului.
Efectul hidratant al
Neem revitalizează și
restabilește părul uscat,
fragil și plictisitor.
De asemenea, are
proprietăți nutritive,
emoliente și de înmuiere
datorită conținutului
ridicat de acid oleic.

HF-MCSDPăr Uscat Și Deteriorat
Cu Aloe Bío Și Ulei De Argan Bío

Șampon dedicat părului
uscat și deteriorat.
Formularea sa este
bogată în ingrediente
vegetale. În special,
uleiul de Argan aduce
beneficii incredibile
părului nostru, adesea
ruinat de obiceiurile
proaste, cum ar fi
utilizarea uscătoarelor de
păr și a îndreptării părului
și a poluării: Uleiul de
Argan hidratează și
hrănește profund părul,
precum și îl face moale și
luminos. Bogat în acizi
grași și vitamina E,
revigorează pielea și
hrănește părul fragil, fragil

HF-SCSD

Șampon și Masca

Șampon dedicat părului
fragil și plictisitor.
Formularea sa este
bogată în ingrediente
vegetale. În special,
NeemOil are proprietăți
foarte hidratante, acizii
grași care fac parte din
compoziția acestui ulei
hrănesc părul și pielea
capului. Efectul hidratant
al Neem revitalizează și
restabilește părul uscat,
fragil și plictisitor,
readucându-l la o
culoare puternică și o
textură puternică. De
asemenea, are
proprietăți nutritive,
emoliente și de înmuiere
datorită conținutului
ridicat de acid oleic.

€ 17,99cad

€17,99cad
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Prețios pentru îngrijirea pielii și a părului, uleiul monoi tiare
esteo resursăcare trebuie utilizată în oricemoment al anului
pentru a preveni petele care apar în timp, pentru a proteja
sănătatea și frumusețea părului. Promovează bronzarea și
hidratează profund, prevenind uscarea epidermei din
cauza expunerii la lumina soarelui.
Aplicați cu un masaj circular ușor.

Potrivit pentru întregul corp, datorită formulei sale pe bază
demoringa, asigurăprotecția pielii, prevenind îmbătrânirea
și acțiunea dăunătoare a radicalilor liberi. Proprietățile
benefice ale moringa se datorează compoziției sale foarte
bogate: 9 aminoacizi esențiali, 27 de vitamine, 46 de
antioxidanți diferiți și multe săruri minerale.
Aplicați cu un masaj circular ușor

Datorită acidului oleic, vitaminei A și licopenului, Rosa
Mosqueta este considerată unul dintre cele mai prețioase
elemente pentru regenerarea pielii. Apreciat pentru efectul
său anti-îmbătrânire, ajută la reducerea ridurilor superficiale
și la reducerea petelor solare. Hidratează pielea și tratează
petele cauzate deacnee, rozacee, psoriazis. Regenerează
mâinilesauzoneledeosebitdecrăpate.Aplicați cuunmasaj
circular ușor.

Datorită proprietăților sale emoliente, hrănitoare,
antioxidante și hidratante, Untul de Shea este un produs
cosmetic natural excelent pentru îngrijirea pielii și a părului.
Datorită proprietăților sale de filmare și filtrare, poate ajuta
la protejarea pielii de radiațiile solare și de apariția ridurilor.
Aplicați cu un masaj circular ușor.

Cremă Multifuncțională
Unt De Shea
€ 18,99

HF-CMBK

Cremă Multifuncțională Monoi
€ 18,99

HF-CMM

Potrivit pentru întregul corp, datorită formulei sale pe bază
de jojoba capătăproprietăți emoliente și protectoare pentru
PH-ul pielii. Uleiul de jojoba are proprietăți hidratante și de
reglare a sebumului, precum și proprietăți antirid și
dezinfectante. De asemenea, este bogat în vitamina E, B2
și B3 și minerale, contracarează și calmează problemele
legate de piele, cum ar fi pielea uscată și descuamarea.
Aplicați cu un masaj circular ușor.

Cremă Multifuncțională Jojoba
€ 18,99 HF-CMJO

Cremă Multifuncțională Moringa
€ 18,99 HF-CMMO

Potrivit pentru întregul corp, datorită formulei sale pe bază
deuleideargan și conținutului ridicatdeantioxidanți precum
vitaminaE, acizi grași și flavonoizi, este indicată caocremă
anti-îmbătrânire. Uleiul de argan contracarează formarea
radicalilor liberi beneficiinddestraturile subcutanate,ajutând
pielea sădevinămai elastică și mai rezistentă. Aplicați cu un
masaj circular ușor.

HF-CMA

Cremă Multifuncțională Argan
€ 18,99

farmacosmetics

®

Cremă Multifuncțională
Rosa Mosqueta
€ 18,99 HF-CMRM

200 ml

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.66



HF-SCCSA

Șampon Cu
Keratină
Tratamentul
părului uscat

HF-SPAAF

Șampon
Purificator
Tratament cu
ingredient activ
anti-mătreață

HF-SVECTC

Șampon cu
vitamina E
Tratament
pentru părul
tratat și
colorat.

HF-SRBGB

Șampon Pentru
Părul Gri Și Alb
Tratament
revitalizant.

HF-SPGCM

Șampon cu
proteine din
grâu
Tratament pentru
păr mixt.

HF-SCCFD

Șampon Cu
Colagen
Tratament
pentru păr fin și
delicat.

Tratamente Şampon
CU ALOE VERA, ULEI DE NEEM ȘI
ULEI DE ARGAN ORGANIC.

€ 14,99 300 ml

farmacosmetics

®

HF-SBCG

Șampon De
Păducel
Tratament
pentru păr
gras.
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€ 23,99

€ 16,99
BioUnguent TEA
TREE 30%
Prodotto innovativo con
proprietà antibatteriche e
antifungine naturali in sinergia
con l’Olio di Argan.
Indicata nei casi di pelle
sensibile e punture d’insetto.

HF-BPTEAT

€ 23,99

€ 16,99
BioUnguent
PROPOLI 30%
Intensa azione
dermopurificante, rigenerante
e restitutiva.
È particolarmente indicata per
le pelli problematiche, impure,
o che necessitano di
un’intensa attività
rinnovatrice.
HF-BPPROP

€ 23,99

€ 16,99
BioUnguent
BAVA DI LUMACA
30%
Intensa azione restitutiva,
riparatrice, antirossore e lenitiva.
Attenua le macchie, in sinergia
con l’Olio di Argan, aiuta a
mantenere la pelle nutrita e
idratata, tonica e levigata.
HF-BPBVLM

CREMA
DEPILATOARE

CU CEARA DE ALBINE PURA
HF-BPALOE

€ 15,99
Crema depilatoare rapida pentru fata si
corp, eficienta in 5 minute, cu ceara de

albine pura.
CUM SĂ UTILIZAȚI: Aplicați o cantitate suficientă
pentru a curăța pielea uscată pentru a acoperi bine
părul. Așteptați 5 minute și apoi încercați într-o zonă
mică pentru a îndepărta crema și părul. Dacă firele de
păr au căzut, continuați cu întreaga zonă: altfel așteptați
încă 2 minute. După îndepărtarea smântânii și a părului,

clătiți bine zona rasă cu apă rece.

AVVERTENZE: Nu utilizați produsul pe pielea transpirată, rănită, crăpată și pe membranele
mucoase externe (gură, organe genitale). În caz de mâncărime în timpul aplicării, îndepărtați
produsul imediat prin clătire cu apă rece. După depilare, nu utilizați săpun, parfumuri și
deodorante alcoolice pe zona depilată. Evita contactul cu ochii. Dacă produsul intră în contact
cu ochii, clătiți-i imediat. Conține săruri de acid tioglicolic.
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Bio Unguent
CU ULEI DE ARGAN

100 ml

Mod de utilizare:
Aplicați BioUnguent pe părțile afectate.
Masați ușor până când produsul este complet absorbit.

€ 23,99

€ 16,99
BioUnguent
ALOE VERA70%
Acțiune intensă
decongestionantă, calmantă,
calmantă și restaurativă în
sinergie cu uleiul de argan.
Regenerează țesuturile, este
eudermic și protector.
HF-BPALOE

€ 23,99

€ 16,99
BioUnguent
ARNICA 30%
Arnica Montana BioUnguent, în
sinergie cu uleiul de argan, are
o acțiune calmantă,
decongestionantă și calmantă.
Oferă ușurare părților tratate.
HF-BPARNI

€ 23,99

€ 16,99
BioUnguent
CALENDULA 30%
Realizează o acțiune
antiinflamatoare, ajută la
regenerarea pielii deteriorate
de acțiunea radicalilor liberi,
descuamare și deshidratare.
HF-BPCALE

€ 23,99

€ 16,99
BioUnguent
GHEARA
DIAVOLULUI 30%
Realizează o acțiune calmantă
localizată eficientă.
Sentiment intens de bunăstare.
Concentrația ridicată de
substanțe funcționale poate
provoca senzația de căldură și
roșeață.
HF-BPARTD

farmacosmetics

®
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Cele 7 BioUnguente ale
Farmacosmeticelor Halbea cu

o concentrație ridicată de
ingrediente active sunt special

concepute pentru nevoi
specifice.
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cu ulei de argan,
ulei de jojoba,
unt de shea
și acid hialuronic

PROTECȚIE
SOLARĂ
150 ml

UNGUENT
DE SUPER BRONZARE

100 ml € 13,99
cu coaja de nuc, morcov, cu ulei de

migdale dulci

Cremă de protecție solară cu acțiune
emolientă și hrănitoare. Ajută la
prevenirea deshidratării și a îmbătrânirii
pielii datorită expunerii la soare.

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

Iluminatorul după soare face pielea
moale, creând un efect vizual perlat
și sclipitor. Perlele și sclipiciile
conținute sporesc bronzul, făcând
pielea strălucitoare.
Ideal pentru vară, dar recomandat și
pentru utilizare în toate anotimpurile.
Prețioasă este prezența vitaminei E și a
Aloe Vera pentru o piele mătăsoasă și
hidratată.
CUM SĂ UTILIZAȚI: Aplicați prin masaj
pe tot corpul.
ATENȚIE: agitați energic înainte de
utilizare.

ILUMINATORUL

DUPĂ
SOARE
GLITTER

250 ml
ULEI HIDRATANT
€ 32,99 € 24,99

HF-ILLDOPSOLGLOILIDR250

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

HF-UNGABBCARCCMND100

HF-UNGABBMALNCCARMND100
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protecție
medie
€ 19,99

HSOL15SPF

15
Filtre UVA și UVB

SPF 30
Filtre UVA și UVB

protecție
ridicată

€ 27,99
HSOL30SPF

SPF

protecție
foarte
ridicat
€ 32,99

HSOL50SPF

50
Filtre UVA și UVB

SPF



t

APA
BRONZANTĂ

250 ml
cu coji de nucă

€ 14,99
HSOLABB

Ulei
SOLAR
150 ml

cu coji de nucă
€ 14,49

HSOLOIL

cu coaja de
nuc, cu Aloe

Vera, Argan și
Vitamina E

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

Emulsie după soare bogată în substanțe
precum vitamine, extracte din plante, ulei
de migdale, aloe vera și argan.
Datorită formulării sale exclusive de
absorbție rapidă, spray-ul calmant după
soare oferă o ușurare imediată a pielii,
hidratând-o profund, calmând iritarea și
roșeața. Îmbogățit cu aloe vera, vitamina
E și argan care stimulează și accelerează
regenerarea celulelor din țesuturile
deteriorate, promovează procesele de
reparare a pielii, restabilind funcția de
barieră a pielii după expunerea la soare.
Perfect pentru bronzare și reducerea
senzației de căldură, conferă o senzație
plăcută de prospețime și bunăstare,
redând pielea la un nivel ideal de
hidratare.

SPRAY
CALMANT
DUPA
SOARE
250 ml

cu coji de nucă
€ 16,99
HSOLDOPOS

Bine Ai Venit
Vara „Sorgenta”!

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 71

the wellness beauty

Apa bronzantă de soare cu nucă și
sunătoare este un agent de bronzare
puternic, dată fiind prezența cojii de nuc,
care este folosită în mod tradițional pentru
protejarea și bronzarea pielii. De asemenea,
are o acțiune anti-sare, ajutând la
îndepărtarea reziduurilor enervante de sare
de pe piele.
Vaporizat pe corp, reduce senzația de
căldură pentru o senzație plăcută
răcoritoare. Nu conține filtre solare.
Mod de utilizare: se recomandă utilizarea
acestuia cu un factor de protecție potrivit
tipului de piele. Evitați să vă expuneți la soare
în cele mai fierbinți ore ale zilei și pentru o
perioadă prelungită.



Cremă de corp cu o formulare specială, bogată în săruri minerale
prețioase, a căror contribuție contribuie la hrănirea pielii,
menținând-o suplă și catifelată după o expunere îndelungată la
soare. Camargue fleur de sel, o sare foarte prețioasă, numită și
caviar de mare și extract de vanilie, care conține calciu, fosfor,
sodiu, magneziu, sporesc proprietățile uleiului de măsline,
bisabololului și acidului hialuronic pentru o mai bună hrănire a pielii.
Cu perle de vitamina E.
Camargue, extract de vanilie, ulei de măsline, bisabolol.

Ulei de păr mătăsos - 100ml
păr hrănit și strălucitor.
protecție solară naturală
aplicați înainte și în timpul expunerii.
impermeabil.
previne efectul de ondulare și uscare a
soarelui, a sării, a clorului și a vântului.

CREMA
CORP
300 ml

€ 21,99
cu sare de
camargue,
extract de

vanilie și perle
de vitamina E

HF-CCSALVANVIT_E_LE

Limited
edition
Dupa
soare

ulei de păr
250 ml

efect de mătase
€ 13,99
HF-OILCAPST100

CREMĂ FAȚĂ
50 ml

acid hialuronic
cu vitamina e

€ 21,49
HF-CAJVIT_E_LE

Formula, îmbogățită cu vitamina E, suc de morcovi, suc de lămâie,
suc de portocale și ceai verde, redă energie și vigoare pielii stresate
și uscate de expunerea la lumina soarelui.
Parfumul său sclipitor mângâie delicat pielea, lăsând-o moale,
hidratată și catifelată.

Gel de dus
500 ml

cu vitamina e
€ 21,99
HF-BDVIT_E_LE

Formula foarte delicată și emolientă
îmbogățită cu extract de mimoză cu
proprietăți specifice de hidratare și protecție a
pielii. Ideal pentru igiena părului după
expunerea la soare, lasă pielea moale și
suplă. Testat dermatologic.
Parfum fără substanțe potențial alergenice
Utilizare: dozați pe mână cu dozatorul
special și apoi curățați părul și pielea.
Clătiți bine.

Șampon
delicat
250 ml
cu extract
demimoză

€21,99
HF-SDM_LE
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muşeţel
HF-IGRMCCA
Extractul de mușețel, prezent
în formulă, este cunoscut
pentru proprietățile sale de
calmare și luminare.

„Gel de gheață” răcoritor
multifuncțional Sorgenta, conține
15% Aloe Vera, cu proprietăți
liniștitoare și răcoritoare. Este un gel
ușor de întins și cu absorbție rapidă.
Pe baza de Aloe și mentol, este ideal
pentru rehidratarea pielii înroșite de
soare sau ca răcoritor după duș în
toate anotimpurile, în pregătirea

REFRESHING MULTIFUNCTIONAL

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

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

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

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

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

200 ml
€ 18,99
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PORTOCALIU ȘI MANDARIN
HF-IGRSCAM

Odată cu exfolierea corpului
portocaliu și mandarin, pielea va fi
moale și catifelată: granulele de silice

activează rotația celulară și
stimulează circulația. Vitamina C

conferă pielii elasticitate,
omogenitate și nutriție.

BUONA AVVENTURA
HF-IGRSCBA

Cu scrubul corporal „Buona
Avventura” pielea va fi moale și
catifelată: granulele de silice
activează rotația celulară și

stimulează circulația.
Aloe vera conferă elasticitate și

omogenitate pielii.

SWEET FIRE
HF-IGRSCSWF

Odată cu exfolierea corpului „Sweet
Fire” pielea va fi moale și catifelată:
granulele de silice activează rotația
celulară și stimulează circulația.

Extractul de caviar roșu conferă pielii
elasticitate, fermitate și omogenitate.

CRISTALIN
HF-IGRSCC

Odată cu exfolierea cristalului,
pielea va fi moale și catifelată:

granulele de silice activează rotirea
celulelor și stimulează circulația.
Vitamina E oferă pielii protecție și

nutriție.

SCRUB
LINIADECURĂȚAREACORPULUI: PIELENETEDĂ, HIDRATATĂȘI PARFUMATĂ.

SENSUAL FRESH
HF-IGRSCSF

Cu exfolierea corporală
„Sensual fresh”, pielea va fi

moale și catifelată: granulele de
silice activează rotația celulară și
stimulează circulația. Extractul de
alge Macrocystis Pyrifera cu un
conținut ridicat de iod, vitamine

și minerale previne iritarea și
vindecă pielea de daunele

provocate de soare.

€ 25,99
€ 17,99
250ml

CUM SĂ UTILIZAȚI:
Masați exfoliantul corporal pe

pielea umedă cu mișcări
circulare, clătiți bine cu apă

caldă.
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PORTOCALIU ȘI MANDARIN
HF-IGRSCAM

Vitamina C este prezentă în
crema de sorbet portocaliu și

mandarină, care reduce acțiunea
enzimelor care distrug colagenul,

conferind elasticitate,
omogenitate și nutriție pielii.

BUONA AVVENTURA
HF-IGRCSBA

Crema de sorbet "Buona
Avventura" conține aloe vera care
promovează sinteza colagenului
și elastinei, conferind hidratare și

elasticitate pielii.

SWEET FIRE
HF-IGRCSSWF

Crema de sorbet „Sweet Fire”
conține extract de caviar roșu,
care este bogat în aminoacizi

precum treonina, leucina, lizina,
arginina, care promovează

sinteza colagenului și elastinei,
conferind tonus și hrană pielii.

CRISTALIN
HF-IGRCSC

În crema de sorbet cristalin există
vitamina E care este un puternic

antioxidant natural cu
capacitatea de a regenera

pielea, atât încât pielea va fi mai
hidratată, protejată și hrănită.

SENSUAL FRESH
HF-IGRCSSF

Crema de sorbet „Sensual Fresh”
conține extractul de alge

Macrocystis Pyrifera care, cu
conținutul său ridicat de iod,
vitamine și minerale, previne
iritarea și vindecă pielea de
daunele provocate de soare.

LINIEDECREMĂDESORBET:MOLICIUNEȘI PROSPEȚIME.

€ 24,99
€ 15,99
250ml

CUM SĂ UTILIZAȚI:
Masați crema de sorbet cu
mișcări circulare, până la

absorbția completă.
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Crema hidratantă pentru față și corp este o soluție calmantă specială, ideală
pentru hidratarea pielii bebelușilor și copiilor. Crema conține prețiosul Ulei de
Argan care, cuproprietățile sale emoliente și hidratante, hrănește pieleadelicatăa
copiilor încă din primele zile. Formula revoluționară, bogată în ingrediente active
naturale, asigură faptul că crema menține pielea moale și hidratată. Formularea
specială impermeabilă reduce contactul cu scutecul umed. Hrănitor, liniștitor,
hidratant, emolient, conferă o senzație plăcută de prospețime.

Crema De Fata Si De Corp
Ulei de Argan, Unt de Shea, Calendula.
€ 22,49

Linia Baby

HF-BCI

Crema calmantă pentru oxidul de zinc este concepută pentru a proteja pielea
delicată și fragilă a bebelușilor și pentru a construi un scut protector în care
epidermanu sepoateapărade frecare și iritare. Sistemul impermeabil generează
un strat hidrofob care previne contactul cu scutecul umed, adesea cauzând iritații
și roșeață. Toate acestea sunt favorizate de prezența largă a ingredientelor
naturale, cum ar fi uleiul de argan, uleiul de migdale și jojoba, care realizează,
de asemenea, o acțiune răcoritoare, în simbioză cu oxidul de zinc care
neutralizează iritarea. Formularea specială impermeabilă reduce contactul cu
scutecul umed. Hrănitor, protector, conferă o senzație plăcută de prospețime și
uscăciune.

Crema Calmanta
cu oxid de zinc. € 22,49

HF-BCL

150 ml

farmacosmetics

®
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HF-BBD

300 ml

Sampon Delicat
Ulei De Orez, Nalbă *, Altea *, Lavandă *.
€ 22,49
Delicatul Șampon pentru bebeluși curăță părul celor mici, lăsându-i
plăcut de curățați și parfumați. Formula fără lacrimi cu ulei de orez și
alte extracte naturale hidratează părul delicat și fragil. Formula are
proprietăți de înmuiere, protecție și calmare și, de asemenea,
respectă pielea sensibilă a bebelușilor încă din primele zile. Fără
parabeni, SLS și SLES. În absența completă a coloranților și a
componentelor alcoolice. Ulei de orez, extract de nalbă *, extract
de Altea *, ulei esențial de lavandă *, vitamina A, vitamina E. Fără
formulă de lacrimi.

HF-BSD

NoZ
Protection
Protecție naturală
cu Geranium și Citronella
€ 17,99
NOZ-PRO

150 ml

Emulsie fluidă, foarte delicată,
special concepută pentru a
proteja pielea de agresiunile
externe. Creează un film
invizibil capabil să dezvolte,
într-un mod eficient și durabil,
activitatea specifică a
ingredientelor active
cosmetice conținute.
Formularea se bazează pe:
Extract de geraniu: protecție
și reechilibrare a pielii,
Citronella: esență parfumată
capabilă să îndepărteze
insectele, Salvie, Busuioc și
Eucalipt: deodorant și plante
balsamice, Ulei de Jojoba:
ulei emolient care nu lasă
lipicios și dă o dublă acțiune .
Hidratant și mătăsos pe piele.

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

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

HFP-SMS

€ 19,99 € 16,99
ȘAMPON PENTRU CÂINI
SPECIFICE CÂINILOR
ÎNTUNECATE

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

HFP-SDPL

€ 19,99 € 16,99
SAMPON DETANGLING
CÂINII CU PĂR LUNG
CU ARGAN

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.78

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

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

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

HFP-SMB

€ 19,99 € 16,99
ȘAMPON PENTRU CÂINI
SPECIFIC PENTRU
CÂINII LIMPEZI

HFP-SDMR

€ 19,99 € 16,99
SAMPON DETANGLING
CÂINI CU PĂRUL CREȚ
CU ARGAN



500 ml

500 ml
500 ml

150 ml

HFP-SLSR

€ 19,99 € 16,99
ȘAMPON SPRAY
LUSTRUIRE ȘI
IGIENIZARE
FĂRĂ CLĂTIRE
Efectuează o acțiune de curățare și
igienizare apielii și a stratului. Potrivit
pentru toate tipurile de păr și
parfumat cu un parfum delicat, vă va
ajutasăvăcurățați rapidcâinelechiar
și atunci cândsunteți departedecasă
sau nu aveți timp pentru spălarea
tradițională cu șampon și apă. A fost
special conceput pentru a
restructura, revitaliza părul
deteriorat, conferă moliciune,
elasticitateșimanevrabilitate, lăsând
părul curat și strălucitor.
Nu este un produs gras și nu lasă
reziduuri uleioase, atunci când este
aplicat uscat sau umed, conferă
părului un aspect strălucitor și
protejat împotriva agenților
atmosferici. Datorită prezenței
uleiului de Argan este un adjuvant
excelent pentru părulfragil.

HFP-CZTT

€ 19,99 € 16,99
CREMA CU OXID DE
ZINC E TEATREE OIL

Menține vârful degetelor moale și,
prin urmare, le protejeazădeposibile
acțiuni abrazive. Protejează
împotriva acțiunii dăunătoare a
asfaltuluifierbintevarasauagheții și
a sării pe drumuri iarna. Se aplică pe
țânțari și alte mușcături de insecte.
Pentru a calma roșeața sau iritarea.
De asemenea, excelent pentru
mușcăturile de muște care vizează
vârfurile urechilorvara.
În cazul vârfurilor degetelor deja
modificate (mici tăieturi, abraziuni,
vânătăi ...) oxidul de zinc ajută la
vindecare, iar uleiul de teatree ajută
la igienizarea plăgii.
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HFP-BRAC

€ 19,99 € 16,99
BALSAM CU CLĂTIRE
CU ARGAN ȘI
NUCĂ DE COCOS
Balsamulcu clătire este unbalsam
excelent bogat în substanțe
emoliente cu puteremare de
detangulare și restructurare pentru
câinii cu părul lung. Profitândde
proteinele din nucă de cocos,
hrănește părul într-unmodoptimși îl
protejează de agenți externi de
infestare, cumarfi smogul.
Bogat în substanțe nutritive și
restructurante precumnucă de
cocos, hamei, alantoină. Hameiul
conferă elasticitate și restructurează
părul; alantoina se înmoaie și dă corp
părului. Toate aceste ingrediente
active ajută stratul să-l facămoale și
strălucitor.

HFP-BSSR

€ 19,99 € 16,99
BALSAM SPRAY
FĂRĂ CLĂTIRE

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



Revitalizează și reînnoiește epiderma.
Hrănește, face pielea corpului moale și
strălucitoare datorită prețiosului său Ulei
de cânepă și prezenței ingredientelor
active. Cremă exfoliantă intensă, dar
delicată: elimină celulele moarte și
impuritățile pielii, îmbunătățind
oxigenarea pielii și stimulând
regenerarea acesteia.
Textura plăcută și atingerea fină permit
aplicarea fluidă, făcând pielea moale și
catifelată, pregătind-o pentru
tratamentele ulterioare.
Efect prelungit de hidratare.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați cu masaje circulare și delicate pe zonele de
tratat. Îndepărtați ușor cu apă caldă sau cu un
burete umed.

Ușor de absorbit, această cremă de
corp este concepută pentru a
recompacta, hrăni profund și hidrata
epiderma cu o acțiune prelungită în
timp, grație prezenței acidului
hialuronic, a melcului de melc și a
pantenolului, care realizează o acțiune
sinergică.
Tratament eficient, indicat pentru
pielea obosită și uzată, cu efect
antioxidant ridicat, anti-îmbătrânire și
regenerantă. Folosit zilnic datorită
prezenței uleiurilor vegetale prețioase,
conferă elasticitate și strălucire.
Vitaminele și acizii grași dau hrană și
prospețime pielii.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați în fiecare zi o dată pe zi pe zonele afectate,
masând până la absorbția completă. Ideal după
baie sau duș.

Indicat atunci când pielea își pierde
tonusul natural, arătând căderea,
deoarece fibrele elastice ale dermei își
încetinesc progresiv activitatea.
Protejează și repară fibrele elastice,
fibrele de colagen și stimulează fibrele
constitutive ale matricei extracelulare.
Are efect anti-radical, hidratant, ferm și
stimulant microcirculația, cu o acțiune
benefică asupra pereților vaselor și
capilarelor. Proprietățile demodelare și
anti-oboseală stimulează și tonifică în
același timp. Ajută la îmbunătățirea
tonusului și a rezistenței venei și a
țesutului capilar. Mai mult, Uleiul de
cânepă este un aliat foarte prețios cu
acțiunea sa de întărire și elasticizare. În
cele din urmă, dă un efect de ridicare
imediat și perceptibil.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați în fiecare zi, o dată pe zi, pe zonele
afectate, masând până la absorbția completă.
Ideal după baie sau duș.

SCRUB CORPORAL
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 35,99 € 20,99
623

CREMA CORP
HIDRATANT ȘI
HRĂNITOR 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 39,99 € 27,99
621

CREMA DE CORP
ÎNTĂRITOR
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 49,99 € 34,99
620

Cremă bogată în ingrediente active
prețioase cu proprietăți drenante, trofice
și protectoare bine cunoscute la nivelul
vaselor de sânge, polifenolii prezenți
acționează ca protectori ai vaselor și
normalizează permeabilitatea și
fragilitatea capilarelor.
Acțiunea sinergică vizată a acestor
ingrediente este îmbunătățită de enzima
anti-edem conținută în ananas, a cărei
funcție este de a oferi o îmbunătățire
generală a funcționalității microcirculației,
precum și de a fi un ingredient activ cu
acțiune antiinflamatoare naturală.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați pe zonele afectate, masând cu mișcări
circulare de jos în sus, până la absorbția
completă.

CREMA DE
DRENAJ
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 46,99 € 26,99
626
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CREMA
ANTICELULITICA
CALDA 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 44,99 € 26,99
624

Extractele de plante și acțiunea
termogenă efectuează o acțiune
vasotonică capabilă să stimuleze
microcirculația superficială, redând
tonusul vaselor de sânge periferice și
reactivând utilizarea grăsimilor
acumulate în țesutul adipos.
Ingredientele active bogate ajută la
drenarea lichidelor stagnante,
stimulează metabolismul grăsimilor,
reduc țesutul adipos prin îmbunătățirea
structurii pielii și promovează refacerea
elasticității pielii, îmbunătățesc tonusul și
rezistența venei și a țesutului capilar,
contracarează umflarea membrele
inferioare și imperfecțiunile celulitei,
împiedicând reapariția acesteia. Uleiul
de cânepă este un aliat prețios cu
acțiunea sa fermă și elastică.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați o dată pe zi pe zonele de tratat, masând
zona pentru a promova absorbția și activitatea
produsului. Repetați aplicația timp de cel puțin 4
săptămâni.

CREMA
ANTICELLULITICA
RECE 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 44,99 € 26,99
625

Formulare ușoară și rapid absorbită,
ajută la îmbunătățirea structurii pielii și
ajută la restabilirea elasticității pielii. O
acțiune validă se obține pe așa-numita
„piele de coajă de portocală”, ajutând la
reducerea retenției de lichide și stimulând
metabolismul localizat. Ajută la
îmbunătățirea tonusului și a forței venelor
și a țesutului capilar, cu o acțiune eficientă
împotriva umflării membrelor inferioare,
făcând această formulare deosebit de
utilă în tratamentul celulitei. Uleiul de
cânepă este un aliat prețios cu acțiunea
sa fermă și elastică. Senzație intensă și
durabilă de prospețime, însoțită de
stimularea microcirculației.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați o dată pe zi pe zonele de tratat, masând zona
pentru a promova absorbția și activitatea produsului.
Repetați aplicația timp de cel puțin 4 săptămâni

CREMA DE CREMA
DE MASAJMASAJ
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 44,99 € 26,99
622

Crema de masaj, ideala pentru a face
tratamente corporale profesionale
specifice mai placute si pentru a obtine
o piele mai frumoasa, luminoasa si
hranita.
Masajele relaxează mușchii,
îmbunătățesc circulația sanguină și
limfatică. În crema de masaj, prezența
diferitelor elemente lipidice care
efectuează o acțiune emolientă,
hidratantă, calmantă și anti-uscăciune,
conferă pielii elasticitate fără a lăsa nicio
senzație de greutate. Un silicon, obținut
din elemente total naturale și
biodegradabile, oferind un efect
mătăsos și plăcut. Crema de masaj
conține ingrediente active care
efectuează o acțiune trofică,
îmbunătățesc starea microcirculației,
asistată de masaj. Ingredientele active
antioxidante promovează regenerarea
și reînnoirea celulelor.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Masați cantitatea potrivită de produs pe corp până
când acesta este complet absorbit.

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 81



Ideal pentru pielea deosebit de
stresată. Emolient și protector,
garantează hidratarea profundă.
Favorizează procesele de regenerare
a țesuturilor, cu o acțiune de protecție,
hidratare, restructurare și anti-
îmbătrânire, permițându-vă să
recâștigați un ton corect și o senzație
de mătase a pielii.
Purificator și astringent cu acțiune
super eficientă asupra bunăstării pielii.
Prezența uleiului de cânepă crește
proprietățile purificatoare, hidratante,
hrănitoare, calmante și anti-
îmbătrânire.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Răspândiți o cantitate mică de produs cu vârful
degetelor pe fața și gâtul curățați anterior, evitând
zona ochilor și a buzelor. Lăsați să acționeze 10
minute și clătiți cu apă caldă.

Acest peeling delicat permite o acțiune
exfoliantă, grație prezenței
microgranulelor de miez de măsline
tocate și a porumbului, care
îndepărtează ușor celulele moarte și
impuritățile, fără a irita pielea.
Prețioasele uleiuri vegetale conferă pielii
acea senzație plăcutăde hidratare ca și
cum ar fi smântână. Face pielea moale
și catifelată pregătind-o pentru
tratamentele ulterioare, datorită și
prezenței ingredientelor active cu
acțiune hidratantă și emolientă.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați cu masaje circulare și delicate pe zonele
de tratat. Îndepărtați ușor cu apă caldă sau cu
un burete umed.

Adecvat în special pentru pielea
sensibilă, laptele demachiant nu
îndepărtează doar impuritățile și
reziduurile de machiaj de pe față, ci
redă o nouă strălucire pielii care,
adesea la sfârșitul zilei, pare
plictisitoare și obosită. Cu o
consistență fluidă și catifelată, ajută
la menținerea hranei corecte și a
hidratării corespunzătoare a
epidermei datorită unei combinații de
ingrediente active specifice. Pe lângă
prețiosul ulei de cânepă, formularea
conține extract de Vrăjitoare de
vrăjitoare, cunoscut pentru
proprietățile sale astringente,
antioxidante, antiinflamatorii și
antibacteriene. În plus, există ulei de
migdale, ulei de jojoba, vitamina E și
alantoină, cu proprietăți hidratante și
anti-înroșire, ajutate de acțiunea
liniștitoare a Aloe Vera.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați cu un tampon de bumbac pe toată fața cu
mișcări circulare, pentru a îndepărta machiajul și
impuritățile.

Crema hidratantă și hrănitoare,
bogată în extracte vegetale și uleiuri,
hidratează profund pielea, menținând-
o moale și suplă. Formularea este
îmbogățită cuUlei deCânepă, care vă
permite să vă hidratați profund și să
calmați pielea, făcând această cremă
potrivită și pentru pielea sensibilă.
Catifelat și non-gras, se topește rapid
pe piele pentru a o stinge și a-i oferi o
hidratare și o catifelare extraordinare
pe tot parcursul zilei.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați în fiecare zi, o dată pe zi pe toată fața,
masând până la absorbția completă.

CREMĂ DE FAȚĂ
HIDRATANT ȘI
HRĂNITOR 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 44,99 € 26,99
613

SCRUB FACIAL
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 42,99 € 26,99
616

CLEANSING
MILK
500 ml
cu ulei de cânepă
€ 36,99 € 20,99
617

CREMĂ FAȚĂ
ANTIAGE 300 ml
cu ulei de cânepă
€ 62,99 € 35,99
614

Potrivit pentru pielea matură, utilizat
zilnic, previne și combate efectele
inestetice ale îmbătrânirii pielii și, datorită
uleiurilor vegetale conținute în el,
conferă elasticitate și strălucire feței.
Uleiul de cânepă pătrunde profund,
oferind substanțe nutritive care
încetinesc pierderea de apă și colagen,
promovând astfel o elasticitate și tonus
bun, esențiale pentru cei care doresc o
acțiune eficientă și importantă anti-
îmbătrânire.
Conține numeroase elemente active,
care hrănesc și hidratează pielea în
profunzime, protejând-o în același timp
de efectele dăunătoare ale radicalilor
liberi, favorizează reducerea ridurilor și
conferă un aspect mai tânăr și mai
luminos, compact și neted, cu efect
plump pe față .
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați în fiecare zi, o dată pe zi pe toată fața,
masând până la absorbția completă.

MASCA FAȚA
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 53,99 € 37,99
619
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CREMA RACORITOARE
PICIOARE
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 43,99 € 26,99
629

Indicat pentru tratamentul picioarelor cu
pielea crăpată, în special în zona
călcâiului. Hidratează, regenerează,
reînnoiește și redă elasticitatea pielii.
Înmoaie și previne problemele de
uscăciune. Datorită conținutului bogat
de emolienți liniștitori și umectanți,
favorizează refacerea filmului hidrolipidic
al pielii. Confort și atingere uscată după
aplicare.
Proprietățile keratolitice favorizează
detașarea celulelor moarte superficiale,
stimulând regenerarea pielii.
Aliat excelent pentru regenerarea pielii și
refacerea funcțiilor de „barieră” evitând
deshidratarea.
Protejează împotriva deteriorării
îmbătrânirii premature. Calmează
roșeața, inflamația și iritarea în general.
Are o acțiune antiseptică importantă și
conferă o senzație plăcută de
prospețime.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați cu masaje circulare și delicate pe zonele de
tratat. Îndepărtați ușor cu apă caldă sau cu un
burete umed.

CREMA DE FATA
PENTRU TENUL
GRAS SI IMPUR
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 44,99 € 26,99
615

Această formulare inovatoare, datorită
componentelor sale naturale, combate
excesul de sebum și impurități,
eliberând porii.
Punctul forte al produsului este
acțiunea sa astringentă și de reglare a
sebumului cu proprietăți hidratante și
calmante, cu efect mat și satinat,
ajutând la reechilibrarea filmului
hidrolipidic al pielii.
O bună hidratare este esențială pentru
bunăstarea și frumusețea pielii grase:
dacă este deshidratată, crește
producția de sebum și lipide, tocmai
pentru a răspunde lipsei de hidratare,
crescând efectul strălucitor și senzația
de piele murdară. Particularitatea
acestei formulări este dată de prezența
uleiului de cânepă.
CUM SĂUTILIZAŢI:
Aplicați în fiecare zi, o dată pe zi pe toată fața,
masând până la absorbția completă.

BALSAM MÂINI
300 ml
cu ulei de cânepă
€ 36,99 € 20,99
628

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

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

CREMĂ BAZĂ
MULTIFUNCȚIONAL

UZ PROFESIONAL
300 ml

€ 24,99 € 16,99
HF-CBMPRO

Crema de bază multifuncțională,
formulată cu ingrediente naturale, este
o loțiune emolientă și de protecție
potrivită în special pentru pielea
problematică, cu tendință la
deshidratare și roșeață. Nu conține
parfumuri pentru a spori
compatibilitatea pielii
și datorită texturii ușoare și ușor de
întins, se absoarbe ușor și nu este
gras. Creează un strat protector pe
piele care, pe lângă protejarea
acestuia
din agresiunile externe, contribuie și la
reducerea pierderii de hidratare.
Păstrează pielea moale și elastică,
oferind o senzație plăcută de ușurare
și bunăstare chiar și pielii stresate sau
deosebit de uscate. Ameliorează
disconfortul adesea asociat cu pielea
uscată, cum ar fi mâncărimea,
etanșeitatea și descuamarea. Crema
de bază multifuncțională pentru uz
profesional poate fi aplicată în
asociere cu alte ingrediente
cosmetice, cum ar fi uleiurile esențiale.
Produs și ambalat în Italia.
Mod de utilizare: Aplicați o dată sau de
mai multe ori pe zi pe zonele afectate
și masați până la absorbția completă.
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Fantastica Cremă de Caviar Roșu vă permite
să recâștigați rapid elasticitatea, fermitatea
și omogenitatea pe o piele deja marcată de
timp, de factori climatici, de razele UV sau
de utilizarea produselor ineficiente; această
formulare extrem de hidratantă. Dacă nu ați
găsit încă tratamentul de înfrumusețare
DETOX ideal pentru tipul dvs. de piele și
pentru hidratare la 360 de grade, atunci
înseamnă că nu ați cunoscut încă efectele
anti îmbătrânire ale pielii care pot crea
ingrediente precum Caviar testat clinic și
aprobat pentru efecte benefice, este potrivit
atât pentru față, cât și pentru păr.

L i n e a C r e m e V i s o P r o f e s s i o n a l i

Crema iluminatoare Gold este un
simbol al luminii și al vitalități i . Antirid
cu efect regenerant, crema aurie este
cunoscută pentru proprietățile sale
anti-îmbătrânire, captează
luminozitatea, stimulează producția de
fibre elastice și, prin vir tuți le sale
detoxifiante, luptă împotriva
radicalilor liberi. Datorită acțiunii
combinate de luminozitate, vitalitate,
compactitate și hidratarea pielii feței.
Pielea va fi din ce în ce mai catifelată,
proaspătă și luminoasă.

Cremă hidratantă de acid hialuronic pentru
piele formulată cu concentrații mari de acid
hialuronic * și vitamina B5.
Ajută la reechilibrarea nivelului de
hidratare a pielii, hrănește pielea și î i
conferă elasticitate și un aspect sănătos
toată ziua.
Crema conține constituenții factorului
natural de hidratare, ajută la reechilibrarea
nivelului de hidratare și la conferirea
străluciri i și uniformității pieli i .

* Hialuronat de sodiu

Cremă Față
Aur I luminantă

Formula uimitoare și ingrediente active
prețioase pentru o eficiență fără
precedent : extract de negru de fum,
protector și hidratant, regenerant și
recompactant, i luminant și revitalizant,
combinat cu ingrediente active
futuriste care realizează, în diferitele
specialități, o acțiune specifică de
reparare și detoxifiere atât la
suprafață, care în inima țesuturilor
pieli i .
O cremă neagră care, datorită
consistenței sale, dispare cu un masaj
ușor, fără a lăsa reziduuri la
suprafață.

€ 28,99 € 22,99
50 ml

Cremă Față
Black Ant i Age

Cremă Față
Acid Hialuronic

Cremă Față Caviar
Rosu Detox

SP-CVNAA

SP-CVOI

SP-CCRD

SP-CVAI
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€ 28,99 € 22,99
50 ml

Emuls ie cu o tex tură del ica tă ș i p lăcu tă, cu o
culoare s t ră luc i toare ș i note proaspete ș i
par fumate .
Șampania es te o subs tan ță bogată în
ingredien te act ive natura le, capabi le să ne
prote jeze ș i să ne hrănească corpul ș i p ie lea.
Are o putere ant i -ox idantă, dată de acț iunea
pol i fenol i lor din s t rugur i , care prote jează
împotr iva radical i lor l iber i , pr inc ipalu l
responsabi l pent ru îmbăt rân i rea pie l i i .

Crema serică de viperă care nu are
origine animală, dar are doar un efect
care î i amintește, este capabilă să
relaxeze trăsătur i le, hidratând profund
epiderma, protejând-o și confer indu-i
fermitate. În plus, această cheie a
produsului kosmetic are și f i l t re de
protecț ie, orientate împotr iva razelor
UVA și UVB, procesul de apărare
naturală a piel i i este, de asemenea,
st imulat, datori tă derivaț i lor zaharoși
conț inuț i ș i a vi taminelor A și E.
Tratamentul intensiv, îmbogăți t cu un
principiu exclusiv ant i- îmbătrânire
conț inut în veninul de viperă, sat is face
nevoi le piel i i s lăbi te.
Atenuează riduri le profunde și
contracarează pielea lăsată.

Gold Mask este o mască de
înfrumusețare 100% Made in Italy
capabilă să îmbunătățească aspectul
pielii, cu efect anti microb, reduce
secreția excesivă de sebum și
îndepărtează capetele de pin și
punctele negre, făcând astfel pielea
liberă de impurități, mai luminoasă,
tânără și curat. Datorită proprietăților
sale, pielea este mai fină și mai
relaxată.
Efect anti-vârstă.

Crema Viso
Ser de Vipere
Cremă Față
Gold Mask

Testat dermatologic .
Uz profes ional .

Bogat în ingrediente active funcționale,
inclusiv slime de melc, acid hialuronic,
peptidă anti-îmbătrânire, ulei de argan,
vitamine și extract de mușețel. Ideal pentru
toate tipurile de piele, hrănește,
regenerează, hidratează, ideal împotriva
imperfecțiunilor pielii. Reduce vizibil ridurile,
urmele de acnee, cosurile, cicatricile,
iritarea, roșeața, petele pielii și vergeturile.
100% fabricat în Italia: nămol produsă în
ferme 100% responsabile din Toscana,
înconjurate de verdeață și departe de smogul
orașelor mari. Nici un melc nu este deteriorat
sau tratat într-o manieră lipsită de etică în
timpul extragerii nămolului, care se face
manual. Mama de melc este bogată în
alantoină, elastină, colagen.

Cremă Față
Sl ime de Melc

Cremă Față
Șampanie Ul t ra L i f t ing

SP-CVCUL

SP-CVBL

SP-CVSV

HF-GOLMSK

€ 22,99

50 ml

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 85



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

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

2) Balsam de rufe
Superconcentrat

€ 9,99 APS1671

1) Articole de
îmbrăcăminte
delicate
Superconcentrat
€ 11,99 APS1651

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



Acasă

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

3)Mașină De Spălat
Superconcentrat

€ 11,99 APS1611

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

4) Detergent De Vase
Superconcentrat

€ 7,99 APS3881

Datorită formulei sale
concentrate de detergent
lichid pentru spălare cu
mașină de spălat vase.
Potrivit pentru apa de orice
duritate. Previne formarea
depozitelor de calcar.

5) Mașină De Spălat Vase
Superconcentrat

€ 17,99 APS0391

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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Degresant universal eficient pe
toate tipurile demurdărie.
Pentru uz casnic și profesional.
Degresează, pătează și curăță
binebucătăriile, blaturile de
lucru, podelele, obloanele,
materialeledinoțel și țesăturile.

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

Detergente liquido per la
PuliziaManuale dei Pavimenti,
Piastrelle e Servizi Igienici con
Profumazione Persistente e
Deodorante.

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

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

Acasă

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

7) Curățător de podea
Superconcentrat

€ 11,99 APS2061

6) Parchet Wash
Superconcentrat

€ 13,99 APS1021

9)Degresant
Superconcentrat

€ 9,99 APS1587

8) Sgrassatore
Superpotente

€ 13,99 APS1022

5) Decalcifiant
Superconcentrat

€ 9,99 APS149

5 6 7
8

9

4
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PH neutru. Pentru birouri, mese,
rafturi, mobilier, uși și toate
tipurile de suprafețe din lemn.
Curăță suprafața lăsând-o
strălucitoare și strălucitoare într-
un singur pas, este excelentă și
pentru întreținerea mobilierului
lăcuit și tapițat. Bogat în
substanțe emoliente și
hrănitoare pentru lemn, respinge
praful lăsând un parfum plăcut și
persistent în mediu.

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

12)Brillmobil
Detergent De Lustruit
€ 13,99 1 Lt APS3070

10)Detergent
Igienizant*
în gel cu înălbitor
€ 9,99 1 Lt APS3070

*igienizare prin acũiune
mecanicć.

1110 12

14) Floorwash
Detergent
Parfumat

€ 13,99 1 Lt APS3070

13) Luxbaie
Detergent
Decalcifiant

€ 10,99 1 Lt APS3070

11)Detergent
Igienizant*
cu eucalipt
€ 9,99 1 Lt APS3070

Igienă îmbunătățită
UZ PROFESIONAL • SUPERCONCENTRAT

the wellness home

13

Spălare cu gresie, ceramică,
teracotă, granit, pardoseli,
toalete și suprafețe lavabile
fără clătire. Parfum placut.
Acțiune triplă: curăță,
dezodorizează mediul și
igienizează prin acțiune
mecanică. Nu necesită clătire.
Potrivit pentru aplicarea
planurilor de autocontrol
HACCP.

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

*igienizare prin acũiune
mecanicć.
Produs pe bază de săruri
cuaternare de amoniu, ideal
pentru curățare și igienizare,
prin acțiune mecanică,
suprafețe și echipamente,
toalete, pardoseli, blaturi de
lucru, mese, rafturi, dulapuri,
uși, ferestre și orice tip de
suprafață lavabilă. Potrivit
pentru aplicarea planurilor
HACCP.
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Detergent anticalcar pentru
aparatelede cafea și de călcat. Uz
profesional.
Produs specific pentru curățarea
circuitelor interne, a canalelor, a
filtrelor, a suporturilor de filtrare și a
cotierelormașinilor de cafea,
excelent pentru curățareaplăcilor
de fier.Moddeutilizare:Agitați
bine înaintedeutilizare, pulverizați
direct pe cotiere, guri etc. Se lasă să
acționeze câtevaminute și se
clătește cu apă caldă.

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

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

Acasă

16) Spumă
Activă
Super degresant
€ 10,99 1 Lt APS3070

18) Pulitore
Sgrassante
per macchine da caffè
e ferri da stiro
€ 12,99 1 Lt APS3070

17) Cura e
Protegge
per lavatrice e
lavastoviglie a
schiuma frenata

€ 13,99 1 Kg APS3070

15) Degresant
Universal

Superconcentrat
cu citrice

€ 9,99 1 Lt APS3070

14 15 16 17 18
.

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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Performanta ridicata. Formula
anticalcar pentru detartrare.
Produs cu spumă redusă pentru
detartrarea mașinilor de spălat
vase, a bobinelor cazanelor,
suprafețelor și blaturilor din oțel
inoxidabil, cazanelor, fierelor de
călcat etc.



Spray
igienizant
CU OXIGEN

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

€ 8,19
APSSPRAYIGCASA

1) Pânză super
microfibră
50 x 70 cm

€ 11,99
HC-LPMFS5070

1)

4) Pânză super
microfibră
38 x 40 cm

€ 3,90
HC-LPS3840

2) Pânză super
microfibră
Halbea Acasă
32 x32 cm

€ 4,49
HC-LPMFS3232

2)

5) Burete
delicat abraziv
Fibra albă

€ 2,49
HC-LPAD

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

€ 13,99
HC-LPMFS4060

3)

7)
5)

6)

6) Burete
abraziv puternic
Halbea Acasă

€ 1,99
HC-LPAF

Cârpe Super Microfibre,
Bureți Și Mop.
UZ PROFESIONAL

750ml
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7) Mop din
Microfibra
Professionale

€ 14,99
HC-MOP



Jupiter
€ 14,99
PRO-GIO
Oriental
Înflorit,
Moscat
Chihlimbar

Saturn
€ 14,99
PRO-SAT
Înflorit,
Aldehidă,
Moscat

Venus
€ 14,99
PRO-VEN
Înflorit,
Aromat,
Lemnos,
Oriental

Ultra Concentrat!
250ml 25 spălări

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

„Profumorbidi“
pentru rufele.

Marte
€ 14,99
PRO-MAR
Floral,
Fructat,
Citrice,
Spumante

Pluton
€ 14,99
PRO-PLU
Înflorit,
Poudre,
Moscat,
Lotus

Fiecare parfum a fost creat pentru a obține armonii
cu o personalitate inconfundabilă, compusă din note
parfumate înalte, medii și joase capabile să ofere o
experiență senzorială de neegalat.
Produsul combinat cu balsamul de țesături oferă
plăcerea unică de a purta haine moi și parfumate
timp de până la șapte săptămâni.
Agitați întotdeauna înainte de utilizare.
Dozare: 10ml pentru 5 Kg de rufe
Înlocuiește balsamul.

Acasă

PRODUSE PROFESIONALE EXTREM DE CONCENTRATE, DILUABILE DE PÂNĂ LA 3 ORI.
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Portocala si Scortisoara
HC-ESZ-ARCAN

Citrice
HC-ESZ-AGR

Flori Portocalii
HC-ESZ-FIORAR

Lavanda
HC-ESZ-LVD

Lemn de santal și
bergamotă
HC-ESZ-SANBER

Vanilie
HC-ESZ-VNG

ESENȚE

Desert
Oasis
HC-PTS-OASI

Mătase
Și Ametist
HC-PTS-SETMET

Roz și
Violet
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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PARFUMIER SPRAY
PENTRU ȚESĂTURI



MOD DE UTILIZARE: puneți 2 sau 3
capace esențiale pentru mașinile de
spălat direct în compartimentul de
dedurizare. Pentru a-ți parfuma
hainele spălate manual, adaugă
esența mașinii de spălat la ultima apă
de clătire folosind mănuși de
protecție speciale.

PARFUM PENTRU
MAȘINĂ DE
SPĂLAT CU
FORMULĂ DE
DETERGENT
IGIENIZANT.

500 ml. 16,9 fl.oz.

Marea de
Cristal
HC-PRL-MDC

Diamond
Star
HC-PRL-DS

Gold Rose
HC-PRL-GR

Țările
Orientului
HC-PRL-TDO

Flori de mătase
și bumbac
HC-PRL-SFC

Rubin
HC-PRL-RUB

€ 24,99

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

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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PARFUM PENTRU MAȘINĂ
DE SPĂLAT
DETERGENT IGIENIZANT
cu aloe vera, cu balsam

100 ml

Acvamarin
HC-PRL-AVAA-100

Ametist
HC-PRL-AVAMT-100

Agat
HC-PRL-AVAGT-100

Cuarţ
HC-PRL-AVQO-100

Jad
HC-PRL-AVGDA-100

Chihlimbar
HC-PRL-AVAMB-100

Opal
HC-PRL-AVOPL-100

Onix
HC-PRL-AVOX-100

€ 10,99
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Acasă
250 ml
€ 20,99

Acvamarin
HC-PRL-AVAA-250

Ametist
HC-PTS-SOLAZZ

Agat
HC-PTS-SOLAZZ

Cuarţ
HC-PRL-AVQO-250

Jad
HC-PRL-AVGDA-250

Chihlimbar
HC-PRL-AVAMB-250

Opal
HC-PTS-SOLAZZ

Onix
HC-PRL-AVOX-250

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



Acasă

Toamna
mușchi

APS1011

HalbèaDeodorant
Superconcentrat
500ml

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

the wellness home

Iarnă
oriental

APS1009

Vară
floaredelotus

APS1012

Primăvară
lavanda

APS1010

Parfumuri
de acasă

PRODUSE PROFESIONALE EXTREM DE CONCENTRATE, DILUABILE DE PÂNĂ LA 3 ORI.
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FĂRĂ: ulei de palmier, conservanți, grăsimi hidrogenate și OMG-uri.
AVERTISMENTE: Produs alimentar utilizat în mod obișnuit. Produsul
este contraindicat la subiecții cu afecțiuni renale, gravide și care
suferă de diateză alergică datorită conținutului posibil de alergeni
precum soia, arahide. Nu este potrivit pentru hrănirea sugarului.
Este recomandabil să urmați o dietă variată și echilibrată și un stil de
viață sănătos.

10 BATOANE PROTEICE
AROMA DE CIOCOLATA NEAGRA

Cantități pe
doză zilnică
recomandată:
2 batoane
proteice
106 g

Cum să utilizați:
Se recomandă

administrarea a 53 g de
produs de maxim 2 ori pe

zi.
A se păstra într-un loc

răcoros și uscat, departe
de sursele de căldură.

INGREDIENTE: ciocolată neagră, cacao min 52% (zaharoză,
masă de cacao, unt de cacao, lecitină de soia, extract natural
de vanilie), amestec de proteine (proteină din zer, cazeinat de
calciu), orez extrudat (făină de orez), ulei din semințe de
arahide. * 32% proteine din zer și cazeinat de calciu.

530g

530g

10 BATOANE PROTEICE*
GUST DE LAPTE ȘI NUCĂ DE COCOS

Ingrediente: Ciocolată cu lapte cacao min 33% (zaharoză, unt de cacao,
lapte praf integral, masa de cacao, lecitină din soia, extract natural
de vanilie), amestec de proteine (proteine din zer, cazeinat de calciu),
orez extrudat (făină de orez), fulgi de nucă de cocos (6 %), ulei de
arahide, aromă naturală.
* 31,5% proteine din zer și cazeinat de calciu.
FĂRĂ: ulei de palmier, conservanți, grăsimi hidrogenate și OMG-uri.
AVERTISMENTE: Produs alimentar utilizat în mod obișnuit. Produsul
este contraindicat la subiecții cu afecțiuni renale, gravide și care suferă
de diateză alergică datorită conținutului posibil de alergeni precum
soia, arahide. Nu este potrivit pentru hrănirea sugarului.

Este recomandabil să urmați o dietă variată și echilibrată și un stil
de viață sănătos.

Cantități pe
doză zilnică
recomandată:
2 batoane
proteice
106 g

Cum să utilizați:
Se recomandă

administrarea a 53 g de
produs de maxim 2 ori

pe zi.
A se păstra într-un loc

răcoros și uscat, departe
de sursele de căldură.

99Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

€ 32,00
I-BARRPROCOC

€ 32,00
I-BARRPROCOC

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)

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%



INGREDIENTE: PROTEINE DIN ZER (HIDROLIZATE ȘI CONCENTRATE), PROTEINE IZOLATE DIN SOIA, DEXTRINĂ REZISTENTĂ LA
ASIMILARE,EMULGATOR:LECITINĂ,AROME,MALTODEXTRINĂ,ULEIDEFLOAREA-SOARELUICUCONȚINUTRIDICATDEOLEIC,INTENSIFICATOR
DE AROMĂ: FOSFAT DICALCIC, EMULGATOR: TRIGLICERIDE CU LANȚ MEDIU, ÎNGROȘĂTOR: XANTAN, OXID DE MAGNEZIU, ÎNDULCITOR
: SUCRALOZĂ, PIROFOSFAT FERIC, ACID ASCORBIC (VITAMINA C), ACETAT DE TOCOFERIL DL-ALFA (VITAMINA E), SELENIT DE SODIU,
NIACINĂ (VITAMINA B3), IODURĂ DE POTASIU, RETINIL PALMITAT (VITAMINA A), PAPAINĂ, BROMELAINĂ, OXID DE ZINC, CUPRU
GLUCONAT, ACID PANTOTENIC (VITAMINA B5), SULFAT DE MANGAN, MOLIBDAT DE SODIU, D-BIOTINĂ (VITAMINA B7),
COLECALCIOFEROL(VITAMINAD),CLORHIDRATDEPIRIDOXINĂ(VITAMINAB6),FITOMENADIONĂ(VITAMINAK),CLORHIDRATDETIAMINĂ
(VITAMINA B1), RIBOFLAVINĂ (VITAMINA B2), PICOLINAT DE CROM, ACID FOLIC (VITAMINA B9), CIANOCOBALAMINĂ (VITAMINA B12)
GANODERMA S. LUCIDUM, AROMĂ.

INDICAȚII: În locul unei mese, amestecați 31
g de “PRINCE ONE” cu 250 ml de lapte gras
1,5% (lapte semidegresat) și bucurați-vă.

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

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

P R E PA R AT N U T R I Ț I O N A L
P E N T R U A G I TATO A R E C U
G A N O D E R M A S . L U C I D U M

( R E I S H I )

M A S Ă A LT E R N AT I VĂ P E N T R U
CO N T R O LU L G R E U TĂȚ I I

Pentru controlul greutății: Bea două “PRINCE
ONE” pe zi în locul a două dintre cele trei mese.
Pentru cele mai bune rezultate, pregătiți
shake-ul așa cum este indicat cu 250 ml de
lapte gras 1,5% (lapte parțial degresat).
Înlocuirea a 2 mese pe zi ca parte a unei diete
hipocalorice cu mese de înlocuire contribuie la
pierderea în greutate.
Pentru întreținerea greutății: Bea un “PRINCE
ONE” pe zi ca înlocuitor al mesei. Pentru cele
mai bune rezultate, pregătiți shake-ul așa cum
este indicat cu 250 ml de lapte gras 1,5% (lapte
parțial degresat). Înlocuirea unei mese pe zi ca
parte a unei diete hipocalorice cu o masă de
înlocuire contribuie la menținerea în greutate
după pierderea în greutate. Mâncați o dietă
variată și echilibrată și faceți exerciții fizice în
mod regulat.

€ 59,99
PO-VAN

AROMA DE

VANILIE
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ÎNLOCUIREA MESEI PENTRU CONTROLUL GREUTĂȚII. CU ÎNDULCITOR.

950 g

€ 59,99
PO-CIOCAROMA DE

CIOCOLATA

101
Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de
disponibilitatea ambalajului.

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
OF WHICH - SATURATED FATS (g) O.95 1,2
CARBOHYDRATES (g) 29 15,2
OF WHICH - 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

FAVORIZEAZĂ DRENAJUL

DIURE ONE este un supliment alimentar pe bază de extracte vegetale,
săruri minerale și acid folic, ananas, brusture, mesteacăn și coada
calului, capabil să favorizeze drenarea fluidelor corporale; Brusture și
mesteacăn utile pentru funcțiile de purificare ale corpului; Mesteacăn
și coada calului pentru funcționalitatea tractului urinar. Ananasul este
un produs util atât pentru funcționalitatea microcirculației, cât și
pentru contracararea imperfecțiunilor celulitei. Magneziul este utilizat
în cazuri de: oboseală, oboseală, echilibru electrolitic, metabolism
normal al energiei Fosforul este un produs utilizat pentrumetabolismul
energetic normal și pentru funcționarea normală a membranelor
celulare. Acidul folic este utilizat
pentru reducerea oboselii și
oboselii. Ganoderma Lucidum
este o ciupercă japoneză utilizată
pentru proprietățile sale
imunostimulante, antioxidante și
hepatoprotectoare.
MOD DE UTILIZARE Vă
recomandăm să luați 15 ml pe zi,
diluați într-un litru de apă. Agitați
înainte de utilizare. Beamultă apă
pe tot parcursul zilei.

Suplimentele nu sunt menite să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3
ani. nu depășiți doza zilnică recomandată. Pentru utilizarea produsului, este recomandabil să consultați un medic. nu utilizați în timpul
sarcinii, alăptării și în cazul terapiei cu medicamente hipolipemiante.
Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură care nu depășește 25 ° C, departe de sursele de lumină și / sau căldură.

500ml
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INGREDIENTS 15ml %VNR*

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

*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

CU GANODERMA



€ 13,99
PO-GNDRM

€ 23,99
LDLO-GNDRM

€ 18,99
GO-GNDRM

PAINFULL-ONE Sinergia diferitelor
componente favorizează un echilibru
fiziologic în stările inflamatorii.
Ganoderma Lucidum este o ciupercă
japoneză utilizată pentru proprietățile sale
imunostimulante, antioxidante și
hepatoprotectoare.
MOD DE UTILIZARE Vă recomandăm să
luați trei comprimate pe zi, un comprimat
întremeseși douăseara înaintede culcare.

LDLMonacolin K sau Red Rice favorizează
menținerea echilibrului normal al valorilor
colesterolului în sânge. Garcinia cambogia
și Guggul sunt utile pentru lipoliză.
Ganoderma Lucidum este o ciupercă
japoneză utilizată pentru proprietățile
sale imunostimulante, antioxidante și
hepatoprotectoare.
MOD DE UTILIZARE Vă recomandăm să
luați un comprimat pe zi, de preferință
seara.

GARCINIA ONE este un supliment
alimentar pe bază de extract uscat de
Garcinia Cambogia. utile pentru echilibrul
greutății corporale, controlul simțului
foamei, metabolismul lipidelor.
Ganoderma Lucidum este o ciupercă
japoneză utilizată pentru proprietățile sale
imunostimulante, antioxidante și
hepatoprotectoare.
MODDE UTILIZARE Un comprimat de 2 ori
pe zi, de preferință cu o jumătate de oră
înainte de mesele principale.

30 COMPRIMATE
DE 900 mg

30 COMPRIMATE
DE 900 mg

60 COMPRIMATE
DE 600 mg

C O L E S T E R O LD U R E R E E C H I L I B R U L G R E U T Ă Ț I I

27g 27g 27g
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CU GANODERMA CU GANODERMA CU GANODERMA

INGREDIENTS 1 TAB 2 TABS

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

Ganoderma Lucidum (Reishi) 100 mg 200 mg

INGREDIENTS Dailydose 1 CPR
Fermented red rice d.e. 200 mg
ofwhich Monacolin K. 10 mg
Garcinia cambogia e. s. 200 mg
ofwhichAc. hydroxycitric 120 mg
Guggul e.s. 200 mg
ofwhich Guggulsteroni 20 mg
CoenzymeQ10 10 mg
Ganoderma Lucidum (Reishi) 100 mg
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 Supliment alimentar utilizat în
regimuri dietetice și controlate, care ajută la
activarea metabolismului ca parte a unui
programde slăbire. Ganoderma Lucidumeste
o ciupercă japoneză utilizată pentru
proprietățile sale imunostimulante,
antioxidante și hepatoprotectoare.
MOD DE UTILIZARE 3 comprimate pe zi, una
dimineața, una înainte de prânz și una înainte
de cină, însoțite demultă apă.

SHE-ONE este un supliment alimentar
format din niacină, vitamina B12 și biotină
care contribuie la echilibrul regenerării
celulare. De la Urtica Dioica, util pentru
regenerarea părului și a unghiilor, menține
bunăstarea părului și a unghiilor, Cromul
normalizează nivelul glicemiei, Zincul
normalizează părul, pielea și unghiile,
contribuie la metabolismul glucidelor și
protejează celulele foliculul pilos din stresul
oxidativ, Vitamina B6 reglează activitatea
hormonală și favorizează metabolismul
glicogenului, Cuprul este util pentru
pigmentarea părului și a unghiilor și
favorizează formarea țesutului conjunctiv,
Acidul folic susține procesul de diviziune
celulară și sinteza aminoacizilor.
Ganoderma Lucidum este o ciupercă
japoneză utilizată pentru proprietățile sale
imunostimulante, antioxidante și
hepatoprotectoare.
MOD DE UTILIZARE Luați unul sau două
comprimate pe zi.

HE-ONE este un supliment alimentar compus
din ingrediente care în sinergie între ele
normalizează echilibrul părului, pielii și
unghiilor, favorizând regenerarea acestora.
Formula, îmbogățită și întărită pentru a
susține bunăstarea părului. Ganoderma
Lucidum este o ciupercă japoneză utilizată
pentru proprietățile sale imunostimulante,
antioxidante și hepatoprotectoare.
MOD DE UTILIZARE Luați unul sau două
comprimate pe zi.

36g

60 COMPRIMATE
DE 600 mg

30g 30g

60 COMPRIMATE
DE 500 mg

C O N T R O L U L G R E U T Ă Ț I I P Ă R

60 COMPRIMATE
DE 500 mg

P Ă R

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

CU GANODERMA CU GANODERMA CU GANODERMA

INGREDIENTS I CPR 2 CPR MAX*
Serenoa Repens es 120mg 240 mg
Pea protein 50mg 100 mg
Urtica Dioica 50mg 100 mg
Collagene 50mg 100 mg
Niacin 8 mg 16 mg 100%
Zinc 5 mg 10 mg 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 25 mg 50mg 100%
Chrome 20 mg 40mg 100%
Ganoderma Lucidum 100 mg 200 mg
Nutritionalreferencevaluesforvitaminsandminerals inadultspursuanttoEURegulation 1169/2011

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

INGREDIENTS I CPR 2 CPR MAX*
Serenoa Repens es 120mg 240 mg
Pea protein 50mg 100 mg
Collagene 50mg 100 mg
Niacin 8 mg 16 mg 100%
Zinc 5 mg 10 mg 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 25 mcg 50mcg 100%
Chrome 20 mcg 40mcg 100%
Ganoderma Lucidum (Reishi) 100 mg 200 mg
Nutritionalreferencevaluesforvitaminsandminerals inadultspursuanttoEURegulation 1169/2011



1 lt

1 lt

SUPLIMENT ALIMENTAR PE
BAZĂ DE ROZMARIN, MĂSLIN

ȘI TURMERIC.
CU GANODERMA S. LUCIDUM (REISHI)

ROZMARIN: funcția digestivă.
Funcția hepatică. Reglați motilitatea gastro-
intestinală și eliminarea gazelor. Antioxidant.

Funcționalitatea regulată a sistemului
cardiovascular.

MASLIN: metabolismul glucidelor și lipidelor.
Circulația normală a sângelui. Regularitatea

tensiunii arteriale. Antioxidant
CURCUMA: Funcția digestivă. Funcționalitatea

sistemului digestiv. Antioxidant. Funcția
comună. Contrastul tulburărilor ciclului

menstrual.
OPUNTIA: Drenant, diuretic.

Dacă luați medicamente,
trebuie să solicitați sfatul
medicului. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub 3 ani.
Nu depășiți doza zilnică
recomandată.
Suplimentele nu sunt menite
să înlocuiască odietăvariată,
echilibrată și un stil de viață
sănătos.

CANTITĂȚI PE DOZĂ ZILNICĂ
RECOMANDATĂ: 100ml
Cum să utilizați:
Se recomandă administrarea a
50 ml de produs de 2 ori pe zi.

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

SUPLIMENT ALIMENTAR PE
BAZĂ DE EXTRACTE TITRATE
DE MĂSLINE, ANGHINARE ȘI

TAMARIND.
CU GANODERMA S. LUCIDUM (REISHI)

ULIVO: Metabolismul glucidelor și lipidelor.
Circulația normală a sângelui. Regularitatea

tensiunii arteriale. Antioxidant.
CARCIOFO: Funcția digestivă. Funcția

hepatică. Eliminarea gazelor intestinale.
Funcțiile purificatoare ale corpului.
Metabolizarea lipidelor. Antioxidant.

TAMARINDO: Regularitatea tranzitului
intestinal. Volum normal
și consistența scaunului.

RABARBARO: Acțiune digestivă, Stomacică
TARASSACO: Acțiune diuretică, Coleretică.

Cum să utilizați:
Diluați 20 ml de produs în
aproximativ 150 ml de
apă,
De 2 ori pe zi.
A se păstra într-un loc
răcoros și uscat, departe
de sursele de căldură.

CANTITĂȚI PE DOZĂ
ZILNICĂ RECOMANDATĂ:
40ml

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

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

€ 24,99
OLDEP1L

€ 24,99
OLDIG1L
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INFORMATII NUTRITIONALE

________________________
Frunze De Măslin 6 g________________________
Curcuma rizoma 5 g________________________
Frunze de rozmarin 5 g________________________
Olivattiva 200mg
dintre care oleuropeină 80m g________________________
Opuntia ficus indica 200mg________________________

_______________________
Ulivo ES tit. 15% 350mg
dintre care oleuropeină 52,5 mg_______________________
Carciofo ES tit. 2.5% 286mg
dintre care acid clorogenic 7.15 mg_______________________
Tamarind 200mg_______________________
Rubarbă e.s. 5% Reina 150mg_______________________
Păpădie e.s. 5% inulina 100mg_______________________

Conținutul mediu de ingrediente
vegetale care caracterizează o
doză zilnică maximă de 100 ml



Magnesium
MAGNESIUM contribuie la reducerea oboselii și oboselii,
la promovarea echilibrului corect al electroliților, la
metabolismul normal și la funcționarea sistemului
nervos și muscular, contribuie la funcțiile psihologice
normale, la sinteza proteinelor, la menținerea oaselor,
adinților și ladivizareacelularăaoboselii, la funcționarea
a sistemelor nervoase și musculare și menținerea
tensiunii arteriale normale. Fosforul ajutămetabolismul
energetic. Acidul folic susține sinteza aminoacizilor și
reduce senzația de oboseală și oboseală.

€ 7,90
MGN

150gr

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

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

MOD DE UTILIZARE: Vă recomandăm să
luați aproximativ o jumătate de lingură de supă. Se
dizolvă apoi într-un pahar cu apă la temperatura
camerei, se amestecă bine. Să presupunem că
odată ce conținutul este bine dizolvat.

€ 9,90
KTL

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

Ketolip

30 comprimate 600mg

MOD DE UTILIZARE:
1 stick-pack pe zi diluat în 1 litru de apă.

20 stick-pack 10ml

€ 15,00
DRF

Diurefast

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.106





CEAȘCĂ DE CAFEA
ÎN PORȚELAN
€ 2,99 cad
CSO-CAF-TAZALTRI

€ 17,94
6 bucăți
SO-CAF-6TAZ

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

CAFEA

€ 12,99
DEK
SO-CAF-DEKNA

€ 12,99
INTENS
SO-CAF-INTNA€ 11,99

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNA

50 CAPSULE
SORGENTA
CAFEA
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€ 149,00
SO-CAF-MAC

Cafea espresso cu doze
reglabile.
Suport pentru pahare
reglabil
Rezervor detașabil pentru
umplere convenabilă
Tava de recuperare a
capsulelor extractibile
pentru o curățare ușoară.

50 CAPSULE€ 17,50
ORZ SOLUBIL

cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFEA GINSENG

cod.SO-CAF-CafGinseng_na
LEMON TEA

SO-CAF-TeLim_na
BLACK TEA

SO-CAF-TeNero_na
CEAI VERDE

SO-CAF-TeVerde_na
CEAI PURIFICATOR DE PLANTE
cod.SO-CAF-TisDepur_na

CEAI DE PLANTE ECHINACEA
cod.SO-CAF-TisEchin_na

CEAI DE FRUCTE
cod.SO-CAF-TisFrut_na
CEAI DE PLANTE RELAXANT

cod.SO-CAF-TisRelax_na

€ 1,75
ORZ SOLUBIL
cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFEA GINSENG
cod.SO-CAF-CafGinseng_na
LEMON TEA
SO-CAF-TeLim_na
BLACK TEA
SO-CAF-TeNero_na
CEAI VERDE
SO-CAF-TeVerde_na
CEAI PURIFICATOR DE PLANTE
cod.SO-CAF-TisDepur_na
CEAI DE PLANTE ECHINACEA
cod.SO-CAF-TisEchin_na
CEAI DE FRUCTE
cod.SO-CAF-TisFrut_na
CEAI DE PLANTE RELAXANT
cod.SO-CAF-TisRelax_na

5 CAPSULE
Test

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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50 CAPSULE
COMPATIBILE
DOLCE GUSTO

€ 7,99
16 CAPSULE
DOLCE GUSTO

€ 15,99
DECA
SO-CAF-DECADG

€ 14,99
INTENS
SO-CAF-INTDG

€ 13,99
ESPRESSO
SO-CAF-ESPDG

Mărci | Sorgenta Caffè deține mărci comerciale aparținând unor terțe părți.Marcile Nespresso,Dolce Gusto,A Modo
Mio și Lavazza Espresso Point afișate pe site sunt destinate doar ca indicație pentru evaluarea tipului de sistem sau
capsulă utilizat pentru extragerea cafelei.Marcă aparținând unor terțe părți, care nu poate fi legată în niciun fel de
producătorul independent Sorgenta Caffè * Sorgenta Caffè compatibil „NESPRESSO”este conceput pentru cei care
utilizează aparate de cafea Nespresso. ** Aparatele de cafea Sorgenta Caffè "NESCAFÉ DOLCE GUSTO" sunt
concepute pentru cei care folosesc aparatele de cafea Nescafé Dolce Gusto

CORTADO
SO-CAF-CORTADO_DG

GINSENG
SO-CAF-GINSENG_DGCIOCOLATĂ

SO-CAF-CIOCCOLATO_DG

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

50 CAPSULE
COMPATIBILE
NESPRESSO

VAFE
COMPATIBILE
ESE 44

DEK
SO-CAF-DEKMM

50 VAFE
DEK
SO-CAF-DEKMM

DEK
SO-CAF-DEKNESP

ESPRESSO
SO-CAF-ESPMM

150 VAFE
ESPRESSO
SO-CAF-ESPESE44

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNESP

INTENS
SO-CAF-INTMM

€ 10,49

€ 11,25

€ 23,99

€ 11,49

€ 10,75

€ 10,99

€ 11,49

€ 11,25

€ 26,99

150 VAFE
INTENS
SO-CAF-INTMM

INTENS
SO-CAF-INTNESP

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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Pentru un viitor fără plastic.
Elimină fibrele de azbest, pesticidele,
hidrocarburile, metalele grele.
Sistem brevetat pentru a evita
creșterea bacteriilor în fitinguri.

Sorgenta
Wellness
Drink.
Apă pură,
pentru un
viitor durabil.

€ 2.550,00
WDTOP5
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®

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

• 30% MAI MICĂ ELECTRICITATE
• CERCETARE TEHNOLOGICĂ
• MANAGEMENTUL CU ANDROID ȘI IOS

.



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

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

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

.

Sorgenta Wellness Drink
Este echipat cu un filtru de înaltă tehnologie care
realizează o nanofiltrare a apei fără a modifica
caracteristicile chimice, dar eliminând orice
poluanti.

3M Filter

NOU SISTEM HIDRONIC
HERMETIC:
• TEHNOLOGIE REFRIGERANTĂ MAI
EFICIENTĂ.

• EFECTUAREA RĂCIRII
• MAI IEFTIN
• APĂ RECE ÎN MAI PUȚIN TIMP

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

3motive
valabile
pentru a
prefera

Sorgenta
Wellness

2

3



ULEI DEMASLINE
EXTRAVIRGIN "CRUD"
extracție la rece
Produs 100% italian.
Se caracterizează prin aroma
fructelor demăsline, mai
ales în primele luni ale anului,
echilibrată în gust.

Nefiltrat, are un aspect dur și se va
forma un sediment pe fundul
ambalajelor, care va fi mai
pronunțat dacă este achiziționat în
cadrul campaniei petroliere.
Potrivit pentru toate tipurile de
condimente și foarte potrivit pentru
bruschetta

ULEI DE
MĂSLINE
EXTRAVIRGI
N ITALIAN
OLIO1

€13,99
750ml

Imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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OLIO6

€83,99
Pachet de
6 sticle
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MERCHANDISING

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

RED
BOXBEIGE211658

PIX
SORGENTA

€ 0,89
MER2

AGENDA 2021
SORGENTA

€ 4,99
AGENDA2021

€ 5,99
CUTIE DE METAL
cu surpriză
BEIGE
BOXBEIGE211658

€ 6,99
CUTIE DE
METAL SILVER
cu surpriză

cm 36x23x8

BOXMETAL36238

cm 13x9,5x5
BOXARG13955

€ 2,69
SHOPPER IDEA REGALO
cm 22x29
cu surpriză
Carcasă de 10 cm cu
etichetă din lemn
diametru 5 cm
SHOPPERTAG

POLO
FEMEIE
UNIKA
MAKE UP
MILANO

MĂȘTI
MODEL M1
10 / 20 / 40 / 100 bucăți
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
OM
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




