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LINIA PERSONALĂ 



ULEI DE MIGDALE DULCI

Obţinut la Prima Presare la Rece, pe bază de 
seminţe coapte de Prunus Dulcis. Uleiul de Migdale 
Dulci este foarte bogat în esenţe de uleiuri grase, 
hrăneşte şi hidratează pielea în profunzime.

Ideal în aplicaţii de Fizioterapie şi Aromaterapie, 
favorizând absorbţia diverşilor principii activi.

INGREDIENTE: Ulei de Migdale Dulci.
MOD DE ÎNTREBUINŢARE: Se aplică pe piele până la absorbţia 
completă.
PREZENTARE: 250 ml, 1 Litru, 5 Litri şi 10 Litri.

CREMA BAZĂ CORPORALĂ

Cremă nutritivă, ideală pentru masaje 
personalizate. 

Nu conţine parfum.

INGREDIENTE: Arnică, Harpago�t şi Salcie Albă.
UTILIZARE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 1 Litru
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VEHICOLE PURTĂTORI-MASAJ
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DEZMORŢEŞTE SIMŢURILE

MIERE DE LAVANDĂ

Textură fondantă de Lavandă (proprietăţi 
puri�catoare) care pătrunde lent obţinând un efect 
foarte relaxant. În timpul masajului aroma de 
Lavandă ne învăluie într-o atmosferă de 
seninătate. 

Vom obţine un moment de deconectare unic, un 
su�u de aer pentru a putea respira  în voie întreaga 
zi. 

INGREDIENTE: Ulei de Migdale Dulci, Ulei de Seminţe de Strugure şi 
Esenţă de Ulei de Lavandă.
UTILIZARE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 200 ml

MIERE DE PORTOCALE

Îţi trezeşte la viaţă simţurile printr-o experienţă 
unică datorită multiplelor proprietăţi ale Portocalei 
(antioxidant şi energizant). Reîncarcă-te cu 
energie.

INGREDIENTE: Ulei de Migdale Dulci, Ulei de Seminţe de Strugure şi 
Esenţă de Ulei de Portocală.
UTILIZARE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 200 ml
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AURUL LICHID AL DEŞERTULUI

ULEI DE ARGAN

Originar din Maroc, extras din fructul ce provine 
din Argania Spinosa.

Oferă o hidratare imediată pielii, dându-i suavitate 
şi elasticitate.

Readuce strălucirea şi splendoarea părului uscat 
şi rupt.
Între calităţile cosmetice ale acestui produs se pot 
scoate în evidenţă următoarele:

 · Conferă tărie pielii
 · Ajută la îndepărtarea petelor roşii şi calmează   
iritaţiile

 · Excelent regenerator cutanat

INGREDIENTS: Ulei de Argan.
UTILIZARE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 125 ml



ULEI DE SEMINŢE DE STRUGURI

Se obţine din seminţele de struguri din viţa de vie 
Vitis Vinifera.

Se potriveşte oricărui tip de piele. Este un ulei 
uscat, suavizant şi nutritiv.

Se poate utiliza ca loţiune de corp după duş şi ca 
bază purtătoare la care se pot adăuga diferite 
Esenţe de Ulei.

Dintre calităţile cosmetice ale acestuia se pot 
menţiona:

 · Sursă importantă nutritivă nutrienţi 
antioxidanţă

 · Excelent pentru masaje

INGREDIENTS: Ulei de seminţe de struguri.
UTILIZARE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 125 ml şi 1 Litru
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ANTIOXIDANT NATURAL



ULEI DE COCOS

Ulei de nuca de cocos este un ulei vegetal bogat 
Cu acizi grasi, deci este un hidratant excelent ţi 
humectant, recomandat pentru pielea uscata sau 
foarte uscat. Datorita  aromei sale placuta de 
vanilie este indicat pentru Lomi Lomi-Massage.

INGREDIENTE: Ulei de cocos.
UTILIZARE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 1 Litru

SĂPUN DE COCOS

Ideal pentru cadou ca si detaliu  sau complemet 
de frumuseţe.

Datorita proprietaţilor cocosul hidrateaza pielea 
in profunzime, lasand o aroma placuta.

INGREDIENTE: Cocos.
PREZENTARE: 100 g 
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ULEI DE COCOS
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ARGILE

ARGILA ROŞIE

Se evidenţiază prin forţa de cicatrizare mare şi puterea de absorbţie a 
impurităţilor. Argila roşie este ideală pentru pielea uscată şi normală. 
La nivel sportiv se pot efectua plasturi pentru a calma durerea provocată de 
lovituri şi contuzii.

INGREDIENTS: Kaolin.
Mod de întrebuinţare: Se amestecă argila (cantitatea necesară) cu apă până când se obţine o pastă omogenă. 
Se aplică uniform pe suprafaţa zonei de tratat. Se lasă să acţioneze până ce se usucă şi apoi se îndepărtează 
cu un prosop umed.
PREZENTARE: 2 Kg

ARGILA VERDE

Argila verde se caracterizează prin faptul că are un efec puri�cator şi 
antibacterian. Compoziţia acesteia ajută la stimularea circulaţiei şi la curăţarea 
în profunzime.
Este ideală pentru pielea grasă sau mixtă, reducând excesul de grăsimi.

INGREDIENTS: Bentonite.
Mod de întrebuinţare: Se amestecă argila (cantitatea necesară) cu apă până când se obţine o pastă omogenă. 
Se aplică uniform pe suprafaţa zonei de tratat. Se lasă să acţioneze până ce se usucă şi apoi se îndepărtează 
cu un prosop umed.
PREZENTARE: 2 Kg
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ESENŢE DE ULEI 100%

DESCOPERĂ O GAMĂ DE 28 DE ULEIURI ESENŢIALE DE CALITATEA 
ÎNTÂI, COMBINĂ-LE PENTRU A OBŢINE TRATAMENTUL 
CORESPUNZĂTOR PENTRU FIECARE CLIENT

Esenţele de ulei se obţin prin distilare prin abur din planta care-i dă numele. În cazul citricelor procesul se desfăşoară prin stoarcerea cojii fructului.

Efectul esenţelor de ulei, atât la nivel emoţional cât şi �zic, este surprinzător şi fascinant. Ele acţionează la mai multe nivele ale �inţei umane ajutând-o să-şi restabilească 
echilibrul propriu. Efectul esenţelor de ulei, atât la nivel emoţional cât şi �zic, este surprinzător şi fascinant. Ele acţionează la mai multe nivele ale �inţei umane ajutând-o 
să-şi restabilească echilibrul propriu.
PREZENTARE: 10 ml (except Cabbage Rose 5 ml).

Common Name

Tea Tree
Bergamot
Cinnamon
Cajeput
Cypress
Clove
Juniper
Eucalyptus
Cranesbil
Fennel
Olibanum
Jasmine
Ginger
Lavander

Botanical Species

Melaleuca alternifolia

Citrus bergamia

Cinnamonum zeylanicum

Melaleuca cajaputi

Cupressus sempervirens

Eugenia caryophyllus

Juniperus communis

Eucalyptus globulus

Pelargonium graveolens

Foeniculum vulgare

Boswellia carterii

Jasminum officinale

Zingiber officinale

Lavandula angustifolia

PRODUCING ORGAN

LEAVES

PEEL

BARK

LEAVES AND FLOWERS

LEAVES

DRY FLOWER-BUD

BERRY

LEAVES

FLOWERS

SEED

BARK

FLOWERS

ROOT

FLOWERS

Botanical Species

Cymbopogon mardus

Citrus limonum

Citrus reticulata

Chamomilla recutita

Mentha piperita

Commiphora myrrha

Citrus aurantium dulcis

Citrus aurantium amara

Pogostemon cablin

Rosmarinus officinalis

Rosa centifolia

Salvia officinalis

Santalum album

Cananga odorata

PRODUCING ORGAN

GRASS

PEEL

PEEL

FLOWERS

LEAVES AND PLANT STEM

RESIN

PEEL FRUIT

FLOWERS

LEAVES

SUMIDAD FLORIDA

FLOWERS

PLANT STEM

WOOD

FLOWERS

Common Name

Lemon Grass
Lemon
Mandarin
Camomille
Mint
Cicely
Orange
Bitter Orange
Patchouli
Rosemary
Cabbage Rose
Sage
Sandalwood
Cananga
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EXTRACTE LIPIDICE SAU MACERATE 

ULEI DE ARNICĂ (Arnica Montana)

Ulei calmant, cu proprietăţi antiim�amatorii, ideal pentru masaje terapeutice. 
Se poate utiliza înainte şi după efectuarea exerciţiilor �zice. Îmbunătăţeşte 
circulaţia sângelui.

Utilizare: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.

ULEI DE GĂLBENELE (Calendula Officinalis)

Ulei indicat pentru piele sensibilă, cu tendinţă de iritare (ideal pentru piele 
bebeluşilor şi a vârstnicilor), indicat pentru uz local în diverse afecţiuni ale pielii. 

Utilizare: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.

ULEI DE SUNĂTOARE (Hipericum Perforatum)

Cunoscută popular ca Iarba Sfântului Ioan, se evidenţiază prin culoarea sa 
roşiatică. Are proprietăţi calmante şi relaxante. Ajută la recuperarea suprafeţei 
epidermice la tăieturi şi răni.

Utilizare: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.

PREZENTARE: 50 ml
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ULEIURI VEGETALE 1ST PRIN PRESARE LA RECE

PREZENTARE: 50 ml

ULEI DE JOJOBA (Buxus Chinensis)

Pătrunde cu uşurinţă în piele exercitând o hidratare în profunzime. Ideal pentru 
pielea uscată, îmbătrânită sau iritată.

Utilizare: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.

ULEI DE AGUACATE (Persea Gratissima)

Protejează şi hrăneşte pielea uscată şi crăpată, posedă o forţă de regenerare 
mare. Ideal în tratamentul dermatitelor şi eczemelor.

Utilizare: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.

ULEI DE LIMBA MIELULUI (Borago Offcinalis)

Ajută la menţinerea stării normale a pielii şi la păstrarea calităţilor 
dermatologice ale acesteia. Restructurează echilibrul de grăsimi din piele.

Utilizare: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
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ULEIURI VEGETALE 1ST PRIN PRESARE LA RECE

PREZENTARE: 50 ml

ULEI DE LUMINIŢĂ (Oenothera Biennis)

Se deosebeşte de alte uleiuri prin conţinutul bogat în acid gama-linolenic şi 
linolenic, ceea cc-i conferă excelente proprietăţi cosmetologice.
 
Se evidenţiază prin faptul că posedă o mare forţă de regenerare, protectoare 
şi nutritivă. Ideal pentru pielea matură.

Utilizare: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.

ULEI DE TRANDAFIR GALBEN (Rosa Moschata)

Se foloseşte în tratamenul de înfrumuseţare, stimulează regenerarea naturală 
a pielii, conferindu-i mai multă elasticitate şi tărie. Îmbunătăţeşte aspectul 
striaţiilor şi al cicatricilor. 

Utilizare: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
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ALCOOL ESPAGIRCUS

ALCOOL ESPAGIRCUS
Alcolul Spagyric este conceput manual respectand 
tradiţia alchimica. La aceasta tinctura se adauga 
o combinaţie unica de uleiuri esenţiale (lavanda, 
lamaie, rozmarin, bergamota, portocale, şi 
cuisoare), cu un parfum proaspat. 

Amelioreaza retenţia lichidelor, activeaza 
circulaţia, amelioreaza durerile musculare şi 
hematoanele. 

Are efect energetic.

INGREDIENTS: Alcol, lavanda, lamaie, rozmarin, bergamota, portocale, 
şi cuisoare.
UTILIZARE: Se aplică cu freti pe toata suprafata pieli. Uz extern.
PREZENTARE: 125 ml
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ULEIURI DE MASAJ AROMATICE

 PREZENTARE: 125 ml, 1 Litru şi  5 Litri

ULEI ACTIVA
Îmbunătăţeşte circulaţia şi reduce senzaţia de greutate a picioarelor, în acelaşi 
timp hidratează şi hrăneşte pielea.
 

INGREDIENTS: Vegetable oils of: Sweet Almond, Avocado oil, Musk Rose oil.
Essential oils of: Cypress (Cupressus sempervirens), Rosemary (Rosmarinus o�cinalis), Mint (Mentha 
piperita), Sage (Salvia o�cinalis), Lemon (Citrus limonum). 
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă. 

ULEI CELULIT
Ulei ideal pentru combaterea problemelor de celulită,cu efect efect hidratant 
şi regenerator
 

INGREDIENTS: Vegetable oils of: Sweet Almond, Avocado, Musk Rose.
Essential oils of: Sage (Salvia o�cinalis), Lemon (Citrus limonum), Fennel (Foeniculum vulgare), 
Cinnamon (Cinnamonum zeylanicum), Rosemary (Rosmarinus o�cinalis), Juniper (Juniperus 
communis), Cypress (Cupressus sempervirens). 
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă. 
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ULEIURI DE MASAJ AROMATICE

PREZENTARE: 125 ml, 1 Litru şi  5 Litri

ULEI CERVICALĂ-SPATE
Ulei indicat pentru atenuarea tensiunilor sau suprasarcinilor musculare 
în zona cervicală, lombară şi dorsală.
 

INGREDIENTS: Vegetable oils of: Sweet Almond, Avocado, Arnica.
Essential oils of: Mint (Mentha piperita), Lemon (Citrus limonum), Cinnamon (Cinnamonum 
zeylanicum), Ginger (Zingiber o�cinale), Cayeput (Melaleuca cajaputi), Eucalyptus (Eucalyptus 
globulus), Laurel (Laurus nobilis), Clove (Eugenia caryophyllus). 
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă. 

ULEI RELAX
Ulei de masaj cu efect relaxant datorită sinergiei uleiurilor esenţiale 
echilibrante, în acelaşi timp hidratează şi hrăneşte pielea.
 

INGREDIENTS: Vegetable oils of: Sweet Almond, Avocado, Musk Rose.
Essential oils of:  Lavander (Lavandula angustifolia), Orange (Citrus aurantium dulcis), Mandarin (Citrus 
reticulata), Ylang-Ylang (Cananga odorata), Jasmin (Jasminum o�cinale). 
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă. 
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ULEIURI DE MASAJ AROMATICE

 PREZENTARE: 125 ml, 1 Litru şi  5 Litri

ULEI TENSOR
Rea�rmă pielea în situaţii de �aciditate, pierdere în greutate sau piele 
matură. Poate � utilizat în tratamentul Bustului. 
 

INGREDIENTS: Vegetable oils of: Sweet Almond, Avocado, Musk Rose, Primrose.
Essential oils of: Sage (Salvia officinalis), Lemon grass (Cymbopogon mardus), Geranium 

(Pelargonium graveolens), Ylang-Ylang (Cananga odorata). 

MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă. 



LINIA FACIALĂ



LAPTE DE DEMACHIANT

Formula sa exclusivă cu Ulei de Migdale Dulci, Apă 
de Mare şi Esenţe de Ulei elimină în mod e�cient 
machiajul şi impurităţile feţei.

Posedă o textură mătăsoasă şi proaspătă care lasă 
pielea suavă şi hidratată. 

Indicată pentru toate tipurile de piele.

INGREDEIENTE: Ulei de Migdale Dulci, Apă de Mare, Esenţă de Ulei 
de Portocale, Esenţă de Ulei de Lavandă şi Esenţă de Ulei de Ylang 
Ylang.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplic pe faţă cu buricele degetelor efectuând 
uşoare mişcări circulare.
PREZENTARE: 400 ml
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CURĂŢARE



PEELING CITRUS SCRUB

Exfoliant citric agradabil alcătuit din Coajă de 
Lămâie şi Sâmbure de Caisă micronizat.

Elimină celulele moarte reînnoind pielea care îşi 
recuperează, astfel, aspectul strălucitor.

INGREDEIENTE: Coajă de Lămâie şi Sâmburi de Caise.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă. Se 
masează cu mişcări circulare evitând conturul ochilor. Se îndepărtează 
produsul cu un prosop umed.
PREZENTARE: 200 ml
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PEELING MECANIC
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APĂ DE FLORI SAU HIDROLAŢI

HIDROLAT DE TRANDAFIR

Tonic facial indicat pentru orice tip de piele. Puternic 
regenerator al pielii.

INGREDEIENTE: Rosa Centifolia Water.
MOD DE FOLOSIRE: Se pulverizează pe faţă acoperind zona ochilor.

HIDROLAT DE LAVANDA

Tonic facial pentru piele grasă. Ideal si pentru pielea 
bărbaţilor.

INGREDEIENTE: Lavandula Angustifolia Water.
MOD DE FOLOSIRE: Se pulverizează pe faţă acoperind zona ochilor.

HIDROLAT DE MUȘETEL

Tonic facial indicat pentru piele sensibilă. Indicat 
pentru curăţarea pielii.

INGREDEIENTE: Chamomilla Recutita Water.
MOD DE FOLOSIRE: Se pulverizează pe faţă acoperind zona ochilor.

Este rezultatul condensării vaporilor de apă utilizaţi pentru 
extragerea esenţelor de ulei din plante. Posedă importante 
aplicaţii în domeniul esteticii şi sănătăţii.  
PREZENTARE: 200 ml



MĂŞTI PEEL OFF

MASCA BIO FRUIT

Se vor scoate în evidenţă proprietăţile ananasului 
(hidratante şi de protecţie) şi proprietăţile fructului 
de Papaya (de regenerare), care ajută la prevenirea 
apariţiei ridurilor de expresie.

Indicată în mod deosebit pentru obţinerea unei 
curăţiri optime în profunzime şi a regenerării 
celulare.

INGREDIENTE: Alginat, Extras de Ananas şi Papaya.
MOD DE FOLOSIRE: Se va folosi Lapte de Curăţare pentru eliminarea 
impurităţilor pielii. Se va efectua o exfoliere cu „Citrus Scub”. Se 
amestecă 30 gr de „mascarilla” cu 90 ml de apă (20 gr. C) până ce se 
obţine o pastă omogenă. Se aplică imediat pe faţă un strat semigros 
de produs cu ajutorul unei spatule, evitând conturul  ochilor. Se lasă 
să acţioneze 15 – 20 minute şi se îndepărtează printr-o singură 
bucată.
PREZENTARE: 250 g

MASCA ANTIAGING

Indicată în mod special pentru pielea matură sau 
suferindă ca urmare a unor atacuri zilnic, precum: 
clima, poluarea şi efectele timpului.
Pielea noastră bene�ciază de toate proprietăţile 
algelor marine (Alga Spirulina şi Alga Laminaria) 
care revitalizează şi frânează procesul de 
îmbătrânire.

INGREDIENTS: Alginat, Alga Spirulina şi Alga Laminaria.
MOD DE FOLOSIRE: Se va folosi Lapte de Curăţare pentru eliminarea 
impurităţilor pielii. Se va efectua o exfoliere cu „Citrus Scub”. Se 
amestecă 30 gr de „mascarilla” cu 90 ml de apă (20 gr. C) până ce se 
obţine o pastă omogenă. Se aplică imediat pe faţă un strat semigros 
de produs cu ajutorul unei spatule, evitând conturul  ochilor. Se lasă 
să acţioneze 15 – 20 minute şi se îndepărtează printr-o singură 
bucată.
PREZENTARE: 250 g

LINIA FACIALĂ · 21
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MĂŞTI PEEL OFF

MASCA BALANCE

Indicată în mod deosebit pentru pielea grasă sau 
semi-grasă. Are un efect antibacterian şi de reglare 
a secreţiei sebacee.

Ajută la menţinerea echilibrului pielii lăsând pielea 
suavă, curată şi fără strălucire.

INGREDIENTS: Alginat şi Extract de Frasin.
MOD DE FOLOSIRE: Se va folosi Lapte de Curăţare pentru eliminarea 
impurităţilor pielii. Se va efectua o exfoliere cu „Citrus Scub”. Se 
amestecă 30 gr de „mascarilla” cu 90 ml de apă (20 gr. C) până ce se 
obţine o pastă omogenă. Se aplică imediat pe faţă un strat semigros 
de produs cu ajutorul unei spatule, evitând conturul  ochilor. Se lasă 
să acţioneze 15 – 20 minute şi se îndepărtează printr-o singură 
bucată.
PREZENTARE: 250 g

MASCA SOFTNESS

Mască proaspătă, decongestionantă şi calmantă.

Indicată în special pentru pielea sensibilă care se 
irită uşor, are un conţinut bogat în micronutrienţi 
necesari pentru o sănătate bună a pielii.

Arborele de Ceai are proprietăţi antiseptice iar 
Argila Roz este absorbantă şi dezintoxicantă.

INGREDIENTS: Alginat, Arbore de Ceai şi Argilă Roz
MOD DE FOLOSIRE: Se va folosi Lapte de Curăţare pentru eliminarea 
impurităţilor pielii. Se va efectua o exfoliere cu „Citrus Scub”. Se 
amestecă 30 gr de „mascarilla” cu 90 ml de apă (20 gr. C) până ce se 
obţine o pastă omogenă. Se aplică imediat pe faţă un strat semigros 
de produs cu ajutorul unei spatule, evitând conturul  ochilor. Se lasă 
să acţioneze 15 – 20 minute şi se îndepărtează printr-o singură 
bucată.
PREZENTARE: 250 g
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MĂŞTI PEEL OFF · MASAJ

MASCA ALOE VERA

Indicată în special pentru pielea nehidratată care 
prezintă di�cultăţi în menţinerea nivelului optim 
de hidratare.

Aloe Vera posedă excelente proprietăţi hidratante 
şi în acelaşi timp hrăneşte pielea.

INGREDIENTS: Alginat şi Aloe Vera
MOD DE FOLOSIRE: Se va folosi Lapte de Curăţare pentru eliminarea 
impurităţilor pielii. Se va efectua o exfoliere cu „Citrus Scub”. Se 
amestecă 30 gr de „mascarilla” cu 90 ml de apă (20 gr. C) până ce se 
obţine o pastă omogenă. Se aplică imediat pe faţă un strat semigros 
de produs cu ajutorul unei spatule, evitând conturul  ochilor. Se lasă 
să acţioneze 15 – 20 minute şi se îndepărtează printr-o singură 
bucată.
PREZENTARE: 250 g

CREMĂ BAZĂ FACIALĂ

Cremă cu absorbţie rapidă îmbogăţită cu Ulei de 
Tranda�r Galben şi Ulei de Onagra pentru efectua-
rea masajelor faciale personalizate.

INGREDIENTES: Ulei de Migdale, Ulei de Tranda�r Galben şi Ulei de 
Jojoba.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică e faţă printr-un masaj uşor până la 
absorbţia completă.
PREZENTARE: 500 ml



PACHET DE MĂŞTI PEEL OFF

PACHET DE MĂŞTI AGINATI

Intreaga linie de maşti Nirvana Spa intr-un singur 
produs. Alege un tratament care se potriveste cel 
mai bine tipului tau de piele. 

Contine 6 doze unice de 30 g maşti:
· Ciocolata: Ofera nutritie  pielii cu aroma deosebita de cacao.
· Bio Fruit: curatare profunda, cu o aroma placuta tropicala . 
· Antiaging: Reduce primele semne de imbatranire, contribuie 
la regenerarea celulara. 
· Balance: Echilibreaza tenul gras, are proprietati anti-acnee. 
· Softness: Potrivita pentru piele sensibila şi deteriorata. 
· Aloe Vera: hidrateaza in profunzime, datorita proprietaţiilor 
de Aloe Vera.
· Mască Shaker cadou 
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CREMĂ ACID HIALURONIC

CREMĂ ACID HIALURONIC

Acid hialuronic cu greutate moleculara mica 
hidrateaza profund şi revitalizeaza tonul pielii. 

Acid hialuronic crema ajuta la lupta impotriva 
radicalilor liberi şi imbunataţeşte elasticitatea 
pielii. 

INGREDIENTE: Acid hialuronic.
MOD DE FOLOSIRE: Tratament zilnic, se aplică printr-o mişcare uşoară 
până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 50 ml

ACTIVATOR DE 

FRUMUSEŢE 



CREMĂ HIDRATANTĂ UNISEX

CREMĂ  DAY & NIGHT

Cremă hidratantă şi nutritivă pentru orice tip de 
piele. Se evidenţiază prin formula sa exclusivă, 
conţinând Tranda�r Galben, Apă de Mare şi 
Monohi din Tahiti.

INGREDIENTE: Ulei de Tranda�r Galben, Bioplex RNA, Apă de Mare, 
Monohi din Tahiti şi Esenţă de Ulei de Portocale.
MOD DE FOLOSIRE: Tratament zilnic, se aplică printr-o mişcare uşoară 
până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 50 ml
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LINIA CORPORALĂ



PEELING LEMON SALT

Uleiul de Migdale este un excelent emolient al 
pielii, la care s-a adăugat Ulei de Tranda�r Galben 
(proprietăţi regenerante), Ulei de Sâmburi de 
Struguri (proprietăţi antioxidante), Ulei de Germen 
de Grâu (bogat în Vitamina E) şi Esenţă de Ulei de 
Lamâie (antiseptic).

Exfoliant corporal cu un bogat amestec de uleiuri 
şi sare de mare ca material de antrenare. Se 
foloseşte de asemenea ca un pas prealabil în 
manichuiri şi pedichiuri spa.

INGREDIENTE: Sare de Mare, Ulei de Migdale Dulci, Ulei de Tranda�r 
Galben, Ulei de Seminţe de Struguri, Ulei de Germen de Grâu şi Esenţă 
de Ulei de Lămâie.
MOD DE FOLOSIRE: Se agită produsul cu o spatulă până se obţine o 
pastă omogenă. Se ia cantitatea de produs dorită, se procedează la 
exfoliere prin efectuarea unor mişcări circulare. Se îndepărtează 
produsul cu un prosop umed.
PREZENTARE: 500 ml

PEELING CEAI VERDE

Exfoliant corporal suav cu Sare de Calciu şi Ceai 
Verde măcinat �n. 

Se utilizează pentru exfolierea zonelor în care 
există noduli de grăsime localizaţi şi a zonelor mai 
sensibile.

INGREDIENTE: Fosfat de Calciu, Ulei de Migdale, Ceai Verde, Esenţă 
de Ulei de Portocale şi Esenţă de Ulei de Chiparos.
MOD DE FOLOSIRE: Se agită produsul cu o spatulă până se obţine o 
pastă omogenă. Se ia cantitatea de produs dorită, se procedează la 
exfoliere prin efectuarea unor mişcări circulare. Se îndepărtează 
produsul cu un prosop umed.
PREZENTARE: 500 ml
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PEELING MECANIC



GEL ALOE VERA

Produs ideal pentru îngrijirea pielii, hidratează şi 
conferă prospeţime.

Indicat după depilări şi expuneri la soare. Reface, 
calmează şi hidrateaza pielea a�ată în suferinţă.

INGREDIENTE: Aloe Vera.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică printr-un masaj până la absorbţia 
completă.
PREZENTARE: 300 ml şi 1 Litru
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ALOE VERA 100% PUR
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ÎMPACHETĂRE CORPORALĂ

ÎMPACHETĂRE SLIMMING

Folosită în tratamente anticelulitice şi de slăbire. 
Acest tratament este recomandat persoanelor care 
doresc să-şi reducă volumul şi să elimine reţinerea 
de lichide.

Alga Fucus favorizează degradarea ţesutului 
adipos, având în plus o acţiune stimulatoare 
asupra circulaţiei sângelui.

INGREDIENTE: Fucus Seaweed.
MOD DE FOLOSIRE: Se efectuează o exfoliere cu Lemon Peeling Salt 
sau Peeling Ceai Verde. 
Se amestecă 250 gr de produs cu 500 ml apă cu ajutorul unei spatule 
până se obţine o pastă omogenă.
Se aplică produsul obţinut în straturi groase pe zona ce se tratează, 
se aplică în mod uniform. Apoi clientul este înfăşurat într-o peliculă 
osmotică pentru potenţarea tratamentului. Se lasă să acţioneze 30 
– 40 minute. 
Se trece la duş şi se îndepărtează învelişul corporal, se curăţă resturile 
cu un prosop umed. Tratamentul se va �naliza cu Ulei de Masj Celulit 
sau Gel Anticelulitic.
PREZENTARE: 2 Kg şi 5 Kg
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ÎMPACHETĂRE CORPORALĂ

ÎMPACHETĂRE REAFFIRMING

Ideal în programele de remodelare a siluetei.

Algele Fucus şi Laminaria dizolvă nodulii de 
grăsime şi favorizează eliminarea lichidelor.

Alga Litotame posedă efect remineralizant, este 
bogată în calciu, magneziu, �er şi oligoelemente.

Proprietăţile binefăcătoare ale acesteia sunt 
folosite de straturile externe ale pielii, 
obţinându-se un efect toni�ant.

INGREDIENTE: Alga Fucus, Laminaria şi Litotame.
USE: MOD DE FOLOSIRE: Se efectuează o exfoliere cu Lemon Peeling 
Salt sau Peeling Ceai Verde. 
Se amestecă 250 gr de produs cu 500 ml apă cu ajutorul unei spatule 
până se obţine o pastă omogenă.
Se aplică produsul obţinut în straturi groase pe zona ce se tratează, 
se aplică în mod uniform. Apoi clientul este înfăşurat într-o peliculă 
osmotică pentru potenţarea tratamentului. Se lasă să acţioneze 30 
– 40 minute. 
Se trece la duş şi se îndepărtează învelişul corporal, se curăţă resturile 
cu un prosop umed. Tratamentul se va �naliza cu Ulei de Masj Tensor 
sau Gel Rea�rming.
PREZENTARE: 2 Kg şi 5 Kg
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ÎMPACHETĂRE CORPORALĂ

ÎMPACHETĂRE MARINE MUDS

Produs natural care ajută la restabilirea echilibrului 
dermatologic al corpului nostru.

Se caracterizează prin faptul că dă vitalitate pielii 
datorită proprietăţilor remineralizante, astfel încât 
acţionează prin curăţarea şi dezintoxicarea 
organismului.

Ajută la relaxarea şi calmarea durerilor musculare.

INGREDIENTE: Limus Marin.
MOD DE FOLOSIRE: Se efectuează o exfoliere cu Lemon Peeling Salt 
sau Peeling Ceai Verde. 
Se amestecă 250 gr de produs cu 500 ml apă cu ajutorul unei spatule 
până se obţine o pastă omogenă.
Se aplică produsul obţinut în straturi groase pe zona ce se tratează, 
se aplică în mod uniform. Apoi clientul este înfăşurat într-o peliculă 
osmotică pentru potenţarea tratamentului. Se lasă să acţioneze 30 
– 40 minute. 
Se trece la duş şi se îndepărtează învelişul corporal, se curăţă resturile 
cu un prosop umed. Tratamentul se va �naliza cu Ulei de Masj Tensor 
sau Gel Rea�rming.
PREZENTARE: 2 Kg 
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ÎMPACHETĂRE PEEL OFF

ÎMPACHETĂRE COOLING

Împachetare indicată pentru a contracara efectele unei excesive expuneri la 
soare (picioare, umeri, piept...) sau în tratamentele în care se urmăreşte 
activarea �uxului sanguin.

Acţiunea mentolului produce o senzaţie de prospeţime.

INGREDIENTE: Alginat şi Mentol.
MOD DE FOLOSIRE: Se efectuează o exfoliere cu Peeling Ceai verde asupra zonei de tratat. Se amestecă 
90 gr de produs cu 180 ml apă cu ajutorul unei spatule până când se obţine o pastă omogenă. Se aplică 
produsul obţinut în straturi groase asupra zonei de tratat în mod uniform. Se lasă să acţioneze 20 – 
25 minute. La sfârşitul tratamentului se va scoate învelişul dintr-o singură piesă, se îndepărtează 
posibilele resturi rămase cu un prosop umed. 
Tratamentul se va �naliza cu Ulei de Masaj Activa sau Gel Activa sau Gel Aloe Vera.
PREZENTARE: 1 Kg 

ÎMPACHETĂRE BODY TENSOR

Împachetare indicată pentru tratamentul �acidităţii corporale. Trebuie aplicat 
pe zone concrete precum partea interioară a coapselor, sâni,...

Posedă proprietăţi de rea�rmare si de toni�ere a pielii.

INGREDIENTE: Alginat, Alga Laminaria, Alga Spirulina, Extract de Ginko Biloba şi Mentol.
MOD DE FOLOSIRE: Se efectuează o exfoliere cu Peeling Ceai verde asupra zonei de tratat. Se amestecă 
90 gr de produs cu 180 ml apă cu ajutorul unei spatule până când se obţine o pastă omogenă. Se aplică 
produsul obţinut în straturi groase asupra zonei de tratat în mod uniform. Se lasă să acţioneze 20 – 
25 minute. La sfârşitul tratamentului se va scoate învelişul dintr-o singură piesă, se îndepărtează 
posibilele resturi rămase cu un prosop umed. 
Tratamentul se va �naliza cu Ulei de Masaj Tensor.
PREZENTARE: 1 Kg 
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GELURI

GEL REAFIRMANT

Folosit în programele de toni�ere şi pierdere în 
volum. Indicat în cazuri de �acciditate ca urmare 
a pierderii în greutate sau a pielii mature.

Conferă rea�rmare, elasticitate şi �exibilitate a 
pielii. 

INGREDIENTE: Colagen, Elastină, Acid Hialuronic, Siliciu Organic, 
Centella Asiatica, Ceai Verde, Castan de Indii, Cofeină, Fucus, Vitamina 
E şi Ginko Biloba.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică printr-un masaj uşor până la absorbţia 
completă.
PREZENTARE: 500 ml 

GEL ANTICELULITIC

Gel care activează circulaţia în zona dorită şi 
dizolvă nodulii de grăsime care produc piele de 
portocală.
Efect de răcorire.

INGREDIENTE: Ruscus, Horse Chestnut, Ivy, Hammamelis, Fucus and 
Laminary seawoods, Tepezcohuite, Ginkgo Biloba, Camphor, 
Capsicum, Ca�eine, Grapefruit Essential Oil, C and E Vitamins.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică printr-un masaj uşor până la absorbţia 
completă.
PREZENTARE: 500 ml 

GEL ACTIVA

Combate senzaţia neplăcută de greutate şi um�are 
a pcioarelor.
Reîmprospătează şi conferă o senzaţie de lejeritate 
şi relaxare.
Folsirea acestuia este recomandată persoanelor 
cu probleme de circulaţie şi varice.

INGREDIENTE: Horse Chestnut, Ginkgo Biloba, Bilberry, Ruscus, 
Hammamelis, Melilotus, Red Grape, Menthol, Cypress and Lemon 
Essential Oils.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică printr-un masaj uşor până la absorbţia 
completă.
PREZENTARE: 500 ml 



LINIA CIOCOLATĂ



Datorită combinării ingredientelor, am reuşit să 
eliminăm celulele moarte şi să refacem straturile 
super�ciale ale pielii.
 
PEELING COCOA FATA

Folosim coaja fructului de cacao ca material de 
antrenare, în plus conţine Ulei de Seminţe de 
Struguri (antioxidant) şi Ulei de Esenţă de 
Portocală (antioxidant). 

INGREDIENTE: Coaja fructului de Cacao, Ulei de Seminţe de Struguri, 
Cacao şi Ulei de Esenţă de Portocală.
MOD DE FOLOSIRE: După spălarea feţei, se procedează la exfoliere. 
Se masează cu mişcări circulare, evitând conturul ochilor. Se 
îndepărtează produsul cu un prosop umed.
PREZENTARE: 200 ml

PEELING COCOA BODY

Am adăugat Sâmburi de măsline şi Caise 
micronizaţi pentru a obţine o mai mare putere de 
antrenare pentru efectuarea exfolierii corporale.

INGREDIENTE: Sâmbure de Măsline, Sâmbure de Caise, Ulei de 
Migdale, Cacao şi Esenţă de Ulei de Portocală.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică un strat �n pe piele, efectuând mişcări 
circulare, se va insista pe părţile cu asperităţi ale corpului. Se 
îndepărtează produsul cu un prosop umed.
PREZENTARE: 500 ml
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PEELING MECANIC



MASCĂ DE CIOCOLATĂ

Se adaptează perfect formei feţei favorizând 
acţiune diverselor principii active.

Prin aplicarea acestei măşti ajutăm protecţia pielii 
şi redobândirea strălucirii naturale a acesteia. Acest 
produs ne oferă hidratare şi nutriţie datorită 
proprietăţilor fructului de cacao.

INGREDIENTE: Alginat şi Extract de Cacao.
MOD DE FOLOSIRE: Se va folosi Lapte de Curăţare pentru eliminarea 
impurităţilor pielii. Se va efectua o exfoliere cu „Citrus Scub”. Se 
amestecă 30 gr de „mascarilla” cu 90 ml de apă (20 gr. C) până ce se 
obţine o pastă omogenă. Se aplică imediat pe faţă un strat semigros 
de produs cu ajutorul unei spatule, evitând conturul  ochilor. Se lasă 
să acţioneze 15 – 20 minute şi se îndepărtează printr-o singură 
bucată.
PREZENTARE: 250 g

CHOCOLATE MASSAGE (ENERGIZING)

Descoperă o manieră diferită de combatere a 
stresului datorită bene�ciilor fructului de Cacao 
Pur. 

Lasă-te sedus de acest delicios Masaj de Ciocolată, 
prin intermediul căruia eliminăm oboseala şi ne 
recuperăm vitalitatea.

INGREDIENTE: Cocoa.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică e faţă printr-un masaj uşor până la 
absorbţia completă.
PREZENTARE: 400 ml
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MASCĂ PEEL OFF – MASAJ



ÎMPACHETĂRE DE CIOCOLATĂ

Acest produs ne oferă hidratare, nutriţie şi în 
acelaşi timp o senzaţie de relaxare datorită aromei 
de cacao care iese în evidenţă.

Să pro�tăm de bene�ciile multiplelor proprietăţi 
naturale ale Algelor şi Plantei de Cacao.

Recomandat pentru zone speci�ce ale corpului 
(Spate, Abdomen, Fese...).
  
INGREDIENTE: Alginate and Cocoa Extract.
MOD DE FOLOSIRE: Se efectuează o exfoliere cu Peeling Ceai verde 
asupra zonei de tratat. Se amestecă 90 gr de produs cu 180 ml apă 
cu ajutorul unei spatule până când se obţine o pastă omogenă. Se 
aplică produsul obţinut în straturi groase asupra zonei de tratat în 
mod uniform. Se lasă să acţioneze 20 – 25 minute. La sfârşitul 
tratamentului se va scoate învelişul dintr-o singură piesă, se 
îndepărtează posibilele resturi rămase cu un prosop umed.
PREZENTARE: 1 Kg
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ÎMPACHETĂRE PEEL-OFF 



MOUSSE HOT CHOCOLATE

Descoperă o „scufundare” suavă, cu clăbuci, caldă 
în ciocolată care este extrem de e�cace împotriva 
stresului şi a proastei dispoziţii.

Oferă o senzaţie totală de relaxare. 

Împachetarea produce un efect antioxidant, 
anticelulitic şi modelant corporal.

INGREDIENTE: Limus Marin, Cacao, Ovăz şi Talc.
MOD DE FOLOSIRE: Se efectuează o exfoliere cu Cocoa Peeling Body. 
Se amestecă 250 gr. de ambalaj cu 275 ml de apă, se amestecă timp 
de 10 minute până când se obţine o pastă omogenă. Se aplică straturi 
groase din acest produs pe zona supusă tratamentului, aplicarea se 
efectuează uniform.
Apoi clientul este înfăşurat cu o peliculă osmotică pentru potenţarea 
tratamentului. Se lasă să acţioneze 30 – 40 minute. Se trece la duş 
şi se îndepărtează ambalajul corporal, se înlătură resturile cu un 
prosop umed.
PREZENTARE: 1 Kg
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ÎMPACHETĂRE CLIENT



CREMĂ DE CIOCOLATĂ CORPORALĂ

Cremă Hidratantă de Ciocolată Albă cu o aromă 
plăcută de Cacao şi Portocală ce oferă o bună 
elasticitate a pielii.

INGREDIENTE: Cacao şi Esenţă de Ulei de Portocală.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 200 ml

ULEI DE CIOCOLATĂ

Hidratează şi hrăneşte pielea lăsând o aromă 
plăcută de Cacao şi Portocală.

INGREDIENTE: Ulei de Migdale dulci, Esenţă de Ulei de Portocală şi 
Aromă de Cacao.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe piele până la absorbţia completă.
PREZENTARE: 125 ml şi 1 Litre

Chocolate awakes our 
senses, 

What else can we expect?
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CREMĂ HIDRATANTĂ – MASAJ



GEL DE CIOCOLATĂ

Gel de duş cu o textură şi aromă inconfundabilă 
de Cacao, însoţit de o nuanţă înviorătoare de 
Portocală. 

INGREDIENTE: Cacao şi Esenţă de Ulei de Portocală.
MOD DE FOLOSIRE: Se aplică în duşul zilnic.
PREZENTARE: 250 ml

SĂPUN DE CIOCOLATĂ

Pastă de Ciocolată, ca principal element activ în 
care descoperim proprietăţile plantei de cacao. 

Ideal pentru a � făcut cadou sau pentru 
completarea Coşurilor de Frumuseţe.

INGREDIENTE: Cocoa.
PREZENTARE: 100 g
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GEL DE DUŞ – SĂPUN DE MÂINI



P R O F E S S I O N A L   L I N E

HITRONIC S.L.
Pol. Ind. Malpica-Alfindén, C/G 14
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