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1DESPRE NOI • ABOUT US

 Vetro Design este o companie cu peste douăzeci și cinci de ani de experiență profesională și peste șaizeci de angajați, operând exclusiv cu capital românesc. 
Compania noastră este un principal importator, distribuitor și exportator de dispozitive medicale, produse de laborator, produse medico-dentare și veterinare, articole 
profesionale pentru industria de înfrumusețare, produse de curățenie si igienă din România. 
 Cu peste 10.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare, birouri și producție, facilități de import și distribuție dedicate, Vetro Design este cel mai mare depozit 
de produse de unică folosință destinate domeniului sănătații din țară. În plus, echipa noastră eficientă asigură o distribuție rapidă și constantă către toti clienții din teritoriul 
Uniunii Europene, dar și către cei din întreaga lume. 

Suntem producători:
 La nivel național, suntem printre puținii producători de truse sanitare de prim ajutor, kituri de înlocuire, truse sanitare auto, truse de prim ajutor auto DIN 
13164 (omologate la nivel internațional) și truse de urgență pentru cabinetele stomatologice. Toate produsele sunt avizate de Ministerul Sănătății și se diferențiază de cele 
concurente prin calitatea conținutului marca PRIMA.

 Din anul 2016 Vetro Design confecționeaza uniforme profesionale. Utilizând materiale textile calitative, echipamente performante și având un personal 
specializat, am creat o gamă care include uniforme medicale, îmbrăcăminte de lucru pentru hoteluri și industria alimentară, uniforme pentru saloane și îmbrăcăminte 
de protecție. Uniformele profesionale PRIMA sunt disponibile într-o varietate de materiale, culori și modele. Pentru că apreciam dorința clientilor noștri de a fi unici, putem 
personaliza toate uniformele din colecția noastra prin broderie, imprimare sau serigrafie și executa modele noi pe comandă.

Oferim soluția optima:
 Ca importator direct și producător, Vetro Design oferă prețuri competitive și cunoaște foarte bine piețele produselor sale. De asemenea, compania noastră se 
remarcă prin soluții de cumpărare facile, oferindu-le clienților toate produsele necesare dintr-o singură sursă, ceea ce economisește timp și bani. În plus, toate articolele 
noastre sunt supuse unui control strict al calității și respectă standardele Uniunii Europene.
 Echipa Vetro Design este formată din persoane ambițioase și profesioniste, pregătite să îi sprijine pe clienți cu informații despre produsele din portofoliul  
companiei, solicitări de articole noi și promoții curente.
 Pentru a ne îmbunătăți constant produsele, a avea o gamă completă de articole profesionale, dar și pentru oportunitatea de a ne cunoaste mai bine clienții, 
participăm în fiecare an la cele mai importante târguri și expoziții de specialitate naționale și internaționale. 

Mărcile noastre:
 Principalul brand al companiei, PRIMA, este bine cunoscut în România. Cu peste 3.000 de articole comercializate sub aceast nume, marca și-a creat o imagine 
puternică pe piața autohtonă. Am lansat brandul PRIMA în anul 2003 din necesitatea de a controla nivelul de calitate promis și de a încuraja încrederea clienților în  
specificațiile tehnice ale produselor din oferta noastră.
 Marca VIORA cuprinde articole si soluții de curățenie. Folosind o parte a verbului a ,,înviora’’, numele mărcii exprima ideea de prospețime obținută ca urmare a 
utilizării produselor noastre. 
 Sub marca ALINTA se regăsesc produse destinate vânzării cu amănuntul. Aceasta a fost introdusă pe piața românească în anul 2007, iar numele ales ca o  
sugestie a beneficiilor oferite: a alina durerea, respectiv a alinta consumatorul.

Viziune, misiune și valori:
 Viziunea noastră consta în a deveni un cadru de referință pentru toate domeniile în care ne desfășuram activitatea, creând valoare pentru clienții, partenerii, 
colegii și comunitatea noastră. Oferind numai produse care respectă standarde stricte de calitate, suntem permanent preocupați să atingem și să depăsim așteptările 
clienților noștri, să fim soluția optimă și partenerul de afaceri preferat.
 Misiunea noastră este sa îi întâmpinăm pe clienții noștri cu un portofoliu complet de produse profesionale dedicate domeniilor de sănătate, înfrumusețare,  
igienă și curățenie. Îmbunătățind în mod continuu performanța globală a organizației, scopul nostru este de a ne apropia de nevoile și dorințele dumneavoastră,   
oferindu-vă produse de calitate superioară și o colaborare de încredere. 
 Valorile după care ne ghidăm activitatea zilnică sunt respectul față de clienții noștri, siguranța și gradul de inovație al produselor oferite, respectiv excelență 
datorată investițiilor pe care le facem în dezvoltarea companiei. La acestea se adaugă pasiunea, perseverența și integritatea unei echipe unite de profesioniști.

 With over twenty-five years of professional experience and over 60 employees, Vetro Design is a company operating exclusively with Romanian capital. Our 
company is a leading importer, distributor and exporter of medical devices and laboratory products, dental and veterinary articles, professional beauty products as well as 
cleaning and hygiene products.
 With over 10,000 square meters of storage space, offices and production, dedicated import and distribution facilities, Vetro Design is the largest warehouse 
for health-related single use products in the country. In addition to this, our efficient team ensures a fast and constant distribution to all of our customers in the European 
Union, but also to those around the world.

We are manufacturers:
 At national level, we are among the few manufacturers of first aid kits, replacement kits, car kits, DIN 13164 first aid kits (internationally approved) and  
emergency kits for dental surgeries. All products are approved by the Ministry of Health and differentiate from those of the competitors due to the quality of the PRIMA 
brand content.
 Internationally, Vetro Design produces and sells professional uniforms. Using only quality textiles, high performance equipment and specialized staff, we 
have created a range that includes medical uniforms, work clothing for hotels and the food industry, uniforms for salons and protective clothing. 
Professional PRIMA Uniforms are available in a variety of materials, colors and designs. Because we appreciate our clients’ desire to be unique, all the uniforms in our  
collection can be personalised with embroidery, printing or screen printing. We also offer tailored designs.

We offer the optimal solution:
 As a direct importer and manufacturer, Vetro Design offers competitive prices and knows its product markets very well. Our company stands out due to the 
easy buying process which provides customers with all necessary products from a single source, saving them time and money. Additionally, all our articles are subject to 
a strict quality control and comply with the European Union standards.
 The Vetro Design team comprises ambitious and professional individuals, ready to support customers with all relevant information about the company’s  
products, new article requests and current promotions.
 In order for us to constantly improve our products, to have a full range of professional articles and for the opportunity to know our customers better, every year 
we take part in the most important national and international trade fairs and exhibitions.

Our brands:
 Because of our need to control the promised quality level and to encourage customer confidence in the technical specifications of our products, in 2003 we 
created PRIMA – the main brand of our company. With over 3,000 articles sold under this name, the brand has rapidly grown and is now well known in Romania.
 Our second brand, VIORA, extends over a range of cleaning articles and solutions. The brand name expresses the idea of freshness obtained from the use of our 
products.
 The brand ALINTA includes retail products. It was introduced to the Romanian market in 2007 and the name was chosen as a suggestion of the benefits offered: 
to alleviate pain, to comfort the client.

Vision, mission and values:
 Our vision is to become a benchmark in all our lines of work, creating value for our customers, partners, colleagues and our community. By only offering 
products that meet strict quality standards, we are constantly concerned to reach and exceed our customers’ expectations, to be the optimal solution and the preferred 
business partner.
 Our mission is to meet our customers with a complete portfolio of professional products dedicated to health, beauty, hygiene and cleanliness. By   
continuously improving our organization’s overall performance, our goal is to understand our customers needs and desires, delivering superior quality products and a 
trusting  collaboration.
 The values we guide our day to day activity by are the respect for our customers, the safety and the degree of innovation of the products offered, and the 
overall excellence deriving from the investments we make in the company’s development. To these we add the passion, perseverance and integrity of a team of   
professionals. 
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2 Ceară & produse epilare • Wax & epilation products

G214 Ceară Liposolubilă & Încălzitoare  •  Liposoluble Wax & Heaters

1047

1059

1519-800

1519-100

24

10

1

1

Ceară liposolubilă

Cercuri de hârtie

Încălzitor ceară liposolubilă

Încălzitor ceară liposolubilă, cartuș

Lipo wax
Paper rings

Lipo wax heater

Lipo wax heater, cartridge

• Cu aplicator

• Pentru recipienții de ceară fierbinte
• Potrivite pentru majoritatea tipurilor de recipienți de încălzire
• Diametru deschidere: 10 cm

• Pentru recipienți de 400/500/800 ml, prevăzut cu mânere laterale ajutătoare
• Încălzit de o rezistență blindată de 130W; timp de încălzire: 20/30 min
•  Voltaj: 110-240 V (50 Hz)
• Termostat și lumină de avertizare pentru reglarea și menținerea unei temperaturi ideale
• Carcasă interioară din aluminiu cu diametru de 10 cm
• Finisat cu pulbere albă din sticlă de geam lăcuită la temperatură înaltă

• Compus dintr-o bază cu două aplicatoare individuale cu termostat
• Ideal pentru încălzirea concomitentă a două cartușe de ceară;
• Prevăzut cu lumină de avertizare ON;
• Rezistența din interiorul fiecărui aplicator: 20/25W.

100 buc / pcs

100 g

2 x 100 g

400 / 500 / 800 ml

• With applicator
• For wax cans
• Suitable for most heating recipients
• Opening diameter: 10 cm

• Suitable for 400/500/800 ml pots, with side handles which make it handy
• Heated by an armoured resistance of 130 W; warming time: 25/30 min
• Voltage: 110-240 V (50 Hz)
• With thermostat and warning light for adjusting and maintaining the ideal temperature
• Internal aluminium case with inside diameter of 10 cm
• Finished with white glazing powder lacquered at high temperature

• Composed of a base with two roll-on wax heaters with thermostat
• Ideal for heating two wax cartridges at the same time;
• With ON warning light;
• Resistance inside each roll-on heater of 20/25W.

Cu dioxid de titan
Contains titanium dioxide

Azulenă
Azulene

Nu conține coloranți
Contains no dyes
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G215 Ceară Tradițională Fierbinte  •  Hot Traditional Wax

104814Ceară tradițională fierbinte 

Traditional hot wax 

• Se aplică pe zona de epilat în direcția creșterii firului de păr. Se smulge în sens invers creșterii firului de păr
• Ceara de albine din compoziția sa o face foarte moale și cremoasă. Poate fi folosită timp îndelungat, întrucât își păstrează proprietățile
• Ușor de întins și îndepărtat
• Indicat pentru toate tipurile de piele
• Extrem de elastică
• Lasă instant pielea catifelată, moale și fără urme de păr
• Punct de topire: 35-40° C; temperatura de operare: 50-55° C

• Apply a layer of wax in the same direction as hair growth. Pull wax strip off the skin in the opposite direction of hair growth
• The beewax from its composition makes it very soft and creamy. It can be used for a long period of time as it keeps its properties
• Easy to spread and remove
• Suitable for all types of skin
• Highly elastic
•  Leaves you with soft, smooth and hairless skin
• Melting point: 35-40° C; operating temperature: 50-55° C

Cu dioxid de titan
Contains titanium dioxide

Cu dioxid de titan
Contains titanium dioxide

Azulenă
Azulene

Azulenă
Azulene

Nu conține coloranți
Contains no dyes

Nu conține coloranți
Contains no dyes

1520 152114 12Ceară epilat tradițională, discuri Ceară epilat tradițională, granule
Traditional hot wax discs Traditional hot wax granules

1 kg

1 kg 

1 kg

500 ml

500 ml

1051Ulei post depilare

After wax oil
• Curăță resturile de ceară din toate zonele epilate, lasând pielea catifelată și elastică.

• Cleans up the residues from all the waxed areas, leaving skin soft and elastic.

20

Mentol
Menthol

Mușețel
Camomile

105416Solvent spray

Solvent spray

• Pentru eliminarea efectivă și în timp foarte scurt 
a urmelor de ceară, pete persistente, graffiti de pe 
suprafețele rezistente la solvenți.
• Se pulverizează suprafețele cu o lavetă umedă. 
Pentru pete rezistente se repetă procesul și apoi se 
șterge suprafața cu un burete non abraziv.

• For the elimination in a short amount of time of
depilation wax, persistant stains, graffiti on the 
solvent resistant surfaces.
• Spray the wax-stained surface and let it act for a 
short amount of time. Wipe the surface
with a wet cloth for persistent staines, repeat the 
process and wipe the surface with a non
abrasive sponge.

G222 Produse Post Depilatorii  •  After Epilationd Products
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G216 Accesorii Ceară  •  Wax Accessories

G212 Accesorii pentru Depilare  •  Epilation Accessories

121810

Spatulă lemn lată

Wide wooden spatulas

27 cm

105650Spatulă inox dreaptă

Stainless steel straight spatula
• Pentru aplicare ceară și parafină.• Pentru aplicare ceară și parafină.

• For applying wax and parafine.• For applying wax and parafine.

20 cm

014650Benzi de epilare PPSB

PPSB Epilation strips
• Pot fi folosite atât pentru corp, cât și pentru față.

100 buc / pcs
7 x 22 cm

 7 cm x 80 m
SPUNLACE

• Can be used fot tooth body and face.

014650

0145Rolă epilare

Epilation roll
• Are proprietăți superioare de aderență la ceară. Se taie în fâșii de lungimea dorită.

• The roll has superior adhesion properties to wax. Cut into strips of desired length.

20

Benzi Spunlace

Spunlace epilation strips
• Benzi cu proprietăți superioare de aderență la ceară.

• Strips with superior adhesion properties to wax.

7 x 22 cm
100 buc / pcs



5Tratament parafină • Paraffin wax

G221 Parafină Tratament  •  Paraffin Wax

1065

1577

1522

Parafină 

Încălzitor pentru parafină

Cosmetic paraffin

Paraffin warmer

• Pentru crearea de măști și împachetări de parafină, în diverse proceduri de înfrumusețare 
(eliminarea toxinelor din organism, reducerea țesutului adipos).
• Creează un strat antiperspirant.
• Ajută la eliminarea toxinelor, la intensificarea circulației sanguine și la relaxarea musculară.
• Facilitează absorbția rapidă și eficientă a cremelor și extractelor naturale.
• Procedurile de bază de parafină se potrivesc tuturor tipurilor de piele.
• Temperatură de operare: 35-40° C.

• Încălzitor de parafină cu mânere laterale la în-
demână, cu bazin interior din pulbere de aluminiu 
lăcuit la o temperatură înaltă, culoare albă RAL, 
complet cu indicator de nivel max.
• Capacitate maximă: 5 kg.
• Încălzit printr-o rezistență de 400 W blindată.
•  Timp de încălzire: 70-80 min.
• Voltaj: 110-240 V (50Hz).
• Controlat terminc printr-un termostat foarte 
sensibil și cu lumină de avertizare pentru reglarea 
temperaturii.
• Structură din fier galvanizat foaie, pulbere din 
sticlă de geam alb emailat la temperatură înaltă.
• Încălzitorul este furnizat împreună cu capac și 
suport.
• Dimensiuni exterioare: L42 x l25 x H16 cm.

• Specifică utilizării în cabinetele de fizio-kinetoterapie, stațiuni balneare, cabinete medicale, saloane 
cosmetice, împachetarea cu parafină constă în aplicarea sa pe o anumită regiune a corpului. Este o 
procedură des întâlnită și cu vechime în ceea ce privește procesul de recuperare medicală. Combinată 
cu alte proceduri (masaj, kinetoterapie), grăbește procesul de recuperare.

• To create masks and for paraffin baths in various beauty procedures 
(elimination of toxins from the body, reducing adipose tissue). 
• Creates an antiperspirant layer.
• Helps eliminate toxins, intensify blood flow and with muscle relaxation.
• Facilitates fast and efficient absorbtion of creams and natural extracts.
• The paraffin-based procedures are suitable for all types of skin.
• Operative temperature: 35-40° C.

• Paraffin warmer with side handles which make it 
handy, with inside basin made of aluminium pow-
der lacquered at high temperature, color white 
RAL, complete with maximum level indicator.
• Maximum capacity: 5 kg
• Heated by an armoured 400 W resistance.
• Warning time: 70-80 min.
• Voltage: 110-240 V (50Hz)
• Thermically controlled by a very sensitive bulb 
thermostat and with warning light for the regula-
tion of the temperature.
• Structure in galvanized sheet iron, white-glazing 
powder lacquered at high temperature.
• The warmer is supplied with its cap and support 
grate.
• External dimension: L42 x l125 x H16 cm.

• Specific for use in physiokinetotherapy offices, spa resorts, medical offices, beauty salons. Wrappings 
with paraffin consist in applying the product on a certain part of the body.
It is a common and old procedure in terms of medical recovery. In combination with other procedures 
(massage, physical therapy), it speeds the recovery process.

8

5

Florală / Floral
1000 ml

fulgi / flakes
20 kg 

Parafina E6 punct topire: 53 - 55  C 
Paraffin E6 melting point: 53 - 55  C

o

o

1065Parafina E4 punct topire: 50O - 66OC 
Paraffin E4 melting point: 50O - 66OC

5
calup / block 5 kg

Piersică / Peach
1000 ml

1701Mănuși flaușate pentru tratament cu parafină
Gloves for paraffin wax treatment

10

1 pereche / 1 pair
mărime universală / universal size

Treatment socks

1 pereche / 1 pair
mărime universală / universal size

1584Botoșei pentru tratament 10

o

o
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G204 Cosmetică Față & Cap  •  Head & Face Cosmetics

014710Bentițe cosmetice pentru păr PPSB

PPSB Stretch headbands for cosmetics
• Foarte elastice

• Highly elastic

0966100Mască de față TNT

TNT beauty mask

• Tratamente faciale.
• Substanțele aplicate nu intră în contact direct 
cu pielea, protejând tenurile sensibile.
• Puternic absorbantă, antistatică.

• Facial treatments.
• Applied substances don’t come into direct 
contact with the skin, protecting the sensitive 
complexions.
• Highly absorbent, antistatic.

23 x 20 cm
100 buc / pcs

25 x 17 x 8 cm
100 buc / pcs

131420Lavete cosmetice TNT
TNT cosmetic wipes

1501 1500 1502Burete oval Burete în formă de ou Bureți

Oval sponge Egg-shaped sponge Sponges
• Pentru aplicat fond de ten. • Pentru aplicat fond de ten. • Pentru îndepărtarea fondului de ten.

• For applied foundation. • For applied foundation.

• For applied foundation.• For applied foundation.

• To remove the foundation.

1000 450 600

7 x 5 x 1 cm 4.2 x 6.2 cm
alb / white

6.5 cm
2 buc / pc

galben / yellow

1368-12 1368-04Bureței triunghiulari Bureței triunghiulari

Triangular sponges Triangular sponges
• Pentru aplicat fond de ten.• Pentru aplicat fond de ten. • Pentru aplicat fond de ten.

300 400

5.0 x 2.2 x 2.0 cm
12 buc / pc
roz / pink

5.0 x 4.0 x 2.4 cm
4 buc / pcs
alb / white

30 x 40 cm
50 buc / pcs
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G204 Cosmetică Față & Cap  •  Head & Face Cosmetics

2001

2002 2003

Șervețele umede demachiante

Hârtie igienică umedă Șervețele umede pentru igiena intimă

Make-up removing wipes

Moist toilet paper
Wet wipes for intimate hygiene

• Pentru îndepărtarea machiajului de pe buze, obraji și pleoape

• Material 100% biodegradabil, airlaid 55gr/m2

• Pentru iritațiile mici sau probleme ale pielii ce apar după bărbierit
• Sigilează rănile. Remediu pentru oprirea sângerărilor

• Removes the make-up from the lips, cheeks and eyelids

• 100% biodegradable, airlaid 55gr/m2

• For small irritations or skin problems that occur after shaving
• Seal wounds. Remedy to stop bleeding

10

60 50

25 bucăți per pachet / pieces per pack

40 bucăți per pachet / pieces per pack 20 șervețele per pachet / wipes per pack

G411 Șervețele Umede • Wet Wipes

G345 Aparate de Bărbierit •  Shaving Razors

Lame din inox pentru ras cu margine dublă

Bețișoare hemostatice

Stainless steel razor blades, double edged

Hemostatic sticks

5 buc / pcs

1476

1053

24

60

25

0503100

5 buc / pungă
5 pcs / bag

2 lame / 2 blades

20 buc / plic
20 pcs / package

50 buc / plic
50 pcs / package

Aparate de ras

Shaving razors
• De unică folosință.

• Disposable.

G227 Pudră de Talc   •  Talcum Powder

150 g
borcan / jar

500 g
borcan / jar

1 kg
pungă / bag

25 kg
sac / sack

0338Pudră de talc

Talcum powder

•Se folosește în frizerii și saloanele cosmetice pentru 
prevenirea iritațiilor pielii și pentru absorbția transpirației.

• It is used in hairdressing and cosmetic salons 
to prevent skin irritation and perspiration.
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G335 Cosmetică pentru Ochi  •  Eyes cosmetic products

1761Pensetă aplicat gene false
Eyelash extensions tweezers

500

1496Extractor comedoane Pensetă profesională

Comedones extractor Professional tweezers

• Instrument oțel inoxidabil pentru extragerea punctelor negre. • Pentru îndepărtarea firelor de păr - mâner aurit.

• Stainless steel instrument for removing blackheads. • For hair removal - with golden handle.

500

12,5 cm

1497500

8 cm

1294Foițe protectoare

Protection paper pads

• Sunt folosite pentru a putea aplica și ajusta machiajul. 
Asigură protecție pentru piele în procesul de vopsire a genelor.

• Used in the makeup process and when dying the lashes.

10

alb / white
96 buc / pcs

18071808 Betișoare pentru aplicat vopsea
gene și sprâncene

Periuțe aplicatoare pentru vopsea gene și
sprâncene

Application sticks for tinting lashes and eyelashesCosmetic brushes for tinting lashes and eyelashes

5005

10 buc / pcs

5 buc / pcs

1997Set perii pentru gene
Eyelash brushes set

50

12 bucăți / pieces



9Consumabile tratamente cosmetice • Cosmetic supplies

G201 Articole Unică Folosință de Tratament  •  Disposable Items for Beauty Centers

0720 2119Cearșafuri din polietilenă Folie stretch

PE Sheets Stretch film
• Pentru împachetări. • Transparentă, pentru împachetări corporale

2000 x 1600 mm
10 buc / pcs 12 µ, 30cmx200m, 

730 gr

• For wrapping procedures. • Transparent, fpr body wrapsping

10 6

G272 Folie Stretch  •  Stretch Film

116112Film osmotic

Osmotic film

• În procedurile pentru combaterea depunerilor de grăsime localizate și a celulitei
• Grad ridicat de lipire pe partea interioară
• Extensibilă și foarte flexibilă

• In the procedures of fighting fat deposits and cellulite
• Highly adhesive on the inside
• Extensible and highly flexible

50 cm x 185 m
0.02 mm

0714100Pantaloni PPSB

PPSB Trousers

• Cosmetică, Spa & Welness: presoterapie, masaj, saună, proceduri și tratamente cos-
metice de înfrumusețare, consultații și intervenții medicale, masaje de relaxare, etc.

• Cosmetics, Spa & Welness: pressotherapy, massage, sauna, cosmetic prodecures and 
treatments, examination and medical interventions, relaxation massage, etc.

alb / white
albastru / blue

58 x 78 cm

2017100Pantaloni Colonoscopie PPSB
Disposable Colonoscopy Pants PPSB

G206 Îmbrăcăminte Presoterapie & Proceduri  •  Clother for Pressotherapy & Procedures

169210Costum pentru tratamente corporale

Body treatment suit

• Utilizat în timpul tratamentelor anticelulitice (endermologice).
• De unică folosință, bumbac alb, mărimea M.

• Used during cellulite treatments (endermology).
• Disposable, white cotton, M size.

albastru, 58 cm x 78 cm
blue, 58 cm x 78 cm



10 Consumabile cosmetică • Cosmetic supplies

G206 Îmbrăcăminte Presoterapie & Proceduri  •  Clother for Pressotherapy & Procedures

G180 Lenjerie Intimă Unică Folosință   •  Disposable Underwear

0991

1240 1241

0148

1182
10

10 10

10

50
Sutien PPSB

Tanga pentru bărbați Boxeri pentru bărbați

Bikini pentru femei

Chiloți unisex
de unică folosințăPPSB bra

Tanga for men Boxers for men

Briefs for women

Disposable unisex pants

• Material nețesut, propilenă

• Unică folosință. • Unică folosință.

• Unică folosință.
• Pentru tratamente cosmetice - epilare, împachetări, masaj.

alb / white
albastru / blue

146 x 20 cm
100 buc / pcs

alb / white
100 buc / pcs

albastru / dark blue
25 x 52 cm

100 buc / pcs

albastru / dark blue
65 x 156 cm
50 buc / pcs

alb / white
albastru / blue

10 buc / pcs

• Easy to use propylen, nonwoven bra

• Disposable. • Disposable.

• Disposable.
• For cosmetic treatments - waxing, wrapping, massage.

1221100Pantaloni presoterapie PPSB

PPSB pressotherapy pants

• Pentru drenaj limfatic.
• Închis la talpă.

• For lymphatic drainage.
• Closed at feet.

alb / white
74 x 145 cm
35 gr / mp

0696100Kimono PPSB

PPSB kimono

• Pentru uz cosmetic, de unică folosință, mâneca ¾.
• Prevăzut cu cordon simplu

• For cosmetic use, disposable, three quarter sleeve.
• Provided with belt string

alb / white
albastru / blue

72 x 100 cm

123910Acoperitor PPSB

PPSB cover
• Pentru protecția zonei capului la masa de masaj.

30 x 30 cm
alb / white

100 buc / pcs

33 x 43 cm
alb / white

100 buc / pcs
• For head protection area of the massage table.

G209 Protecție Masă Masaj   •  Massage Table Protection
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G218 Accesorii Coafor & Frizerie  •  Hairdresser’s Accessories

0685 2078

1025

Prosoape hârtie aerată

Prosoape hârtie aerată

Air-laid paper towels

Air-laid paper towels

• Coafor, frizerie, manichiură, pedichiură.
• Bun înlocuitor pentru prosoapele de material, fiind foarte absorbante.

• Hairdressers, barbers, manicure, pedicure.
• Good replacement for fabric towels, being very absorbent

6 6

20

45 x 80 cm
60 gr / m2

alb / white
100 buc / pcs

40 x 70 cm
50 gr / m2

alb / white
50 buc / pcs

50 gr / m2

50 buc / pcs

40 x 45 cm
40 x 40 cm

G205 Căști pentru Protecția Părului  •  Caps for Hair Protection

0518-SIL

0276

10

10

Cască silicon

Bonetă LPDE

Silicone cap

LPDE cap

• Indispensabilă pentru realizarea șuvițelor de 
altă culoare pe părul natural sau deja vopsit.

• Cu elastic.

100 buc / pcs

• Indispensable for the realization of 
suvitelor of another colour on the natural or 
already dyed hair.

• With elastic.

Pelerină cosmetică transparentă HDPE

HDPE transparent cosmetic cape
• Pentru vopsit, tuns.

• For dyeing, hair cutting.

05198

100 x 150 cm
100 buc / pcs

1527Croșetă metalică

Metal hook

• Pentru cros șuvițe.
• Din oțel inoxidabil.

• For pulling locks of hair.
• Stainless steel.

120

12 cm x 0.6 mm

12 cm x 1.25 mm
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G218 Accesorii Coafor & Frizerie  •  Hairdresser’s Accessories

1525-2PPensulă pentru vopsit părul

Dyeing hair brush
• Grip din plastic, păr din nylon, negru.

• Plastic grip, nylon bristles, black.

100

20 x 6,5 cm

1295-D140

1525-SMP

Bol fumuriu cu mâner

Pensulă pentru vopsit părul

Smoky bowl with handle

Dyeing hair brush

• Bază antiderapantă.

• Grip din plastic, păr din nylon, negru.

• Non-slip base.

• Plastic grip, nylon bristles, black.

10

120

14 cm
200 ml

21 x 6 cm
lățime activă / active width

1525-JMBPensulă pentru vopsit părul, Jumbo

Dyeing hair brush, Jumbo
• Grip din plastic, păr din nylon, negru.

• Plastic grip, nylon bristles, black.

120

1296

1921

1920

1922

10

10

10

10

Manta pentru Tuns și Vopsit
 •  Impermiabilă, neagră.

Hair Trimming and Dyeing Cape
 •  Waterproof, black.

Manta pentru Tuns și Coafat
 •  Din polieser, neagră, închidere cu capse. 

Hairdressing Cape
 •  From polyester, black, snap closure.

Șort Frizerie și Coafor
 •  Din polieser.

Hairdresser Apron
 •  From polyester.

un buzunar / one pocket
75 x 90 cm 

2 buzunare / 2 pockets
60 x 85 cm 

scurtă / short 
70 x 100 cm

închidere cu capse / snap closure

închidere cu arici / velcro closure

lungă / long
110 x 140 cm

115 x 150 cm

21 x 3.5
lățime activă / active width
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G218 Accesorii Coafor & Frizerie  •  Hairdresser’s Accessories

1494-SIN 17191494-NATPămătuf pentru frizerie, 
cu mâner din lemn, păr sintetic

Pămătuf Jumbo frizerie,
 din păr natural de capră

Pămătuf pentru frizerie,
 cu mâner din lemn, păr natural

Neck duster for barber shop, wooden 
handle, synthetic bristles

Jumbo neck duster for barber shop,
natural goat hair bristles

Neck duster for barber shop,
wooden handle, natural bristles

• Utilizat pentru îndepărtarea părului după tuns.
• Mâner cu suport special pentru așezarea pămătufului 
în picioare.

• Utilizat pentru îndepărtarea părului după tuns.
• Mâner cu inel din metal, cu suport special pentru 
așezarea pămătufului în picioare.

• Utilizat pentru îndepărtarea părului după tuns.

• Used to remove loose hair after haircut.
• Handle with special stand-up base.

• Used to remove loose hair after haircut.
• Handle with metal ring and special stand-up base.

• Used to remove loose hair after haircut.

12 1012

10 x 15 cm 12 cm10 x 15 cm

1289

Velcro plastic hair rollers

108

56

41

Bigudiuri Velcro

66 mm
6 buc / pcs

40 mm
12 buc / pcs

28 mm
12 buc / pcs

• For plastic tubes.

1524Storcător tub vopsea

Hair color tube squeezer
• Pentru tuburi din plastic. 3015

plastic / plastic
11,5 x 12 cm

aluminiu/ aluminium
8,5 x 10 cm
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G218 Accesorii Coafor & Frizerie  •  Hairdresser’s Accessories

1803-T2

1803-T31803-T1

1803-T4Cleme păr din plastic, L

Cleme păr, din plastic pentru coafatCleme păr, din plastic

Cleme păr, din plastic, model fluture

8.3 cm
negru / black

12 buc / 12 pcs

8.2 cm
negru / black

12 buc / 12 pcs

6.5 cm
negru / black
6 buc / 6 pcs

6 cm
negru / black

12 buc / 12 pcs

30

120 20

120

1805-T21805-T1Guler plastic Guler pentru tuns, din silicon
Plastic neck tray Silicone cutting collar

10 12

26,4 x 26 x 6,8 cm
negru / black

34 x 30 cm
negru / black

Plastic hair clips, size L

Plastic hair clips Plastic hair clips for hairstyling

Plastic hair clips, butterfly shape

1802-06
Plastic hair clips for separating hair strands
Clips pentru separarea șuvițelor, din plastic 200

11.5 cm
gri / gray

4 buc / pcs
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G218 Accesorii Coafor & Frizerie  •  Hairdresser’s Accessories

1291

2129 1958

Water spray bottle

Solution to remove paint stains Hair dye cleaning wipes

Pulverizator de apă

Soluție de îndepărtat petele de vopsea de păr Șervețele pentru curățat vopseaua din păr
100 buc / pcs

72

50 100

16 cm 20 cm

1718-16 1718-20
Barber shop aluminium comb Aluminium hair teasing comb

Teasing hair brush

200 200Pieptene din aluminiu pentru frizerie Pieptene din aluminiu pentru tapat

1806Perie pentru tapat părul

23 cm

10

350 ml

250 ml

1804Pahar gradat
Measuring cup

200

120 ml
transparent

250 ml
transparent

G369 Piepteni & Perii  •  Hair Combs & Brushes
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G369 Piepteni & Perii  •  Hair Combs & Brushes

1537

1528-2C 1528-SUV

Perie coafat ionic - ceramic

Pieptene profesional cu două capete și 
furculiță de metal

Pieptene profesional șuvițe, albastru

Styling hair brush ionic - ceramic

Styling hair brush ionic - ceramic Styling hair brush ionic - ceramic

• Perie rotundă profesională cu ceramică și turmalină 
• Tehnologie ionică ce asigură un păr sănătos și strălucitor

• Cu efect antistatic, lăsând părul strălucitor.

• Puternic, rezistent la produsele de îngrijire a părului și substanțe chimice.
• Rezistent la căldură și ideal pentru utilizare în timpul uscării părului.

• Professional round brush with ceramic and tourmaline
• Ionic technology that ensures healthy and shiny hair

• With anti-static effect, leaving hair glossy. • With anti-static effect, leaving hair glossy.
• Heat resistant and ideal for blow-drying.

10 48

100 60

Ø 25/40 mm
25 cm lungime / length

Ø 53/75 mm
25 cm lungime / length

Ø 63/89 mm
25 cm lungime / length

24 x 6 cm
21 x 4,5 cm

36

1290

Antistatic plastic comb

120Pieptăn ionic antistatic, plastic

17.5 cm

21 cm

1528-TAP

1528-SIM

Pieptene tapat cu coadă din plastic

Pieptene cu mâner simplu, antistatic

Styling hair brush ionic - ceramic

Styling hair brush ionic - ceramic

• Cu dinți fini și efect antistatic

• Cu dinți fini și efect antistatic

• Fine toothed, with anti-static effect

• With anti-static effect, leaving hair glossy

100

100

20 x 4,5 cm

21 x 3 cm
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G223 Folie Aluminiu pentru Coafor  •  Aluminium Foil for Hairdressers

0960Folie aluminiu pentru coafor

Hairdresser aluminium foil
• Pentru vopsit șuvițe, realizat bigudiuri handmade din aluminiu.

• For coloring strands of hair, making handmade curlers from 
aluminium.

24

70 m x 12 cm,
 15 μm

G368 Aparatură Coafor Frizerie  •  Equipment for Hairdressers

1547-PLC

Ondulator ceramic pentru păr

Placă pentru îndreptat părul

Ceramic curling icon

Hair straightener

• 120° C
• Ondulator cu suprafață ceramică, suport și cablu cu îmbinare prin rotație.

•  Temperatură reglabilă 150° - 210° C.
• Datorită ceramicii cu o durată de viață îndelungată, turmalina placată alunecă încet prin 
păr și îl face mai strălucitor. Indicatorul digital al temperaturii permite controlul acesteia, 
emperatura de lucru perfectă fiind între 150° - 210° C. 3m cablu de alimentare, cablu piv-
otant, negru, inclusiv sac cu material integrat de protecție termică.

• 120° C
• Ceramic-coated styling tong, rest, cable with rotating joint.

• Adjustable temperature 150-210° C.
• Through longlife ceramic tourmaline plating it slides softly through the hair and makes
the hair more shiny. The digital temperature indication enables temperature control for 
the perfect working temperature between 150° - 120° C. 3m power cord, swivel cord, 
black, included bag with integrated heat protection mat.

8

ø 13 mm
12 W

150° C - 210° C
50 W

1547-OND48

1801Mănușă termoprotectoare, 3 degete
Heat ressistant glove, 3 fingers

neagră / black

20
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G458 Produse Profesionale Salon  •  Professional Products for Hair Dresser

Coafor & frizerie • Hairdresser

Cremă colorantă profesională Oxi crème

Pulbere decolorantă

Șampon

Lac spray

Spumă fixativă

Ceară mată

Mască

Cremă rapidă decolorantă

Professional coloring cream Oxi crème

Hair bleach powder

Professional coloring cream

Hold spray

Fixative foam

Matt wax

Mask

Rapid hair bleach creme

• keratină și ceramide
• uz profesional

0.5kg

0.5kg 1000 ml 1000 ml 1000 ml

250ml

400ml

100ml

1kg

1000ml 1000ml1000ml

1000ml

• 10,20,30,40
apă oxigenată 3%, 6%, 9%, 12%

• anti îngălbenire

0.5kg
albastru/violet

cu fixare extra-forte

anti-îngălbenire

regenerating reconstrucție color saver

alb/albastru

regenerant color saverreconstrucție

• keratin and ceramide
• professional use

• 10,20,30,40
hydrogen peroxide 3%, 6%, 9%, 12%

• anti-yellowing

blue/violet

extra-strong

anti-yellowing

extra-strong extra-strong color saver

white/blue

regenerating color saverreconstruction

10 10

10

10

10

10

10

10 10 10

10 10 10

10

2433 2434

2435

2437

2444

2445

2446

2433-REG 2433-REC 2433-COL

2438-ARG 2438-REC 2438-COL

2436

111 nuanțe
tub 100 ml



19Coafor & frizerie • Hairdresser

G368 Aparatură Coafor Frizerie  •  Equipment for Hairdressers

G228 Agrafe, Elastice & Clipsuri  •  Pins & Elastic Bands

1536Mașină de tuns părul

Hair trimmer

• Lame oțel inoxidabil, 0.3 - 0.8 mm.
• De înaltă calitate, cap de tăiere din oțel, utilizabil cu 
acumulator și cablu de limentare, stație de încărcare inclusă, 
pieptene de fixare, sticlă de ulei și perie de curățat, negru.

• Stainless steel blades, 0.3 - 0.8 mm.
• High quality steel cutting head, usable with accumulator 
and power cable, includes charging station, attachment 
comb, oil bottle and cleaning brush, black.

20

1041

1042 1043

1040

Cleme de păr - aluminiu

Cleme de păr - oțel Cleme de păr - sârmă oțel

Cleme de păr - oțel

Aluminium hair clips

Steel hair clips Steel wire hair clips

Steel hair clips

288

417 2500

10

12 buc / pcs
90 mm

12 buc / pcs
120 mm

24 buc / pcs
45 mm

24 buc / pcs
50 mm

1546Uscător de păr

Hair dryer

• Puternic, ușor și silențios
• 2 viteze, 2 setări de temperatură, buton pentru doză 
de aer rece, cablu de 3 m, 2 duze (lată și îngustă).

• Powerful, lightweight and quiet
• 2 speeds, 2 temperature settings, cool shot, 3 m cable, 2 styling nozzles (wide and 
narrow).

12
150° C - 210° C

50 W
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G228 Agrafe, Elastice & Clipsuri  •  Pins & Elastic Bands

Coafor & frizerie • Hairdresser

G219 Foarfeci Frizerie   •  Haircut Scissors

1292

1495-1P 1495-2P

Foarfecă tuns din inox

Foarfecă pentru filat din inox, zimțată 
pe o parte

Foarfecă pentru filat din inox, zimțată 
pe ambele părți

Hair cutting scissors, stainless steel

Thinning scissors, stainless steel, teeth on one side Thinning scissors, stainless steel, teeth on both sides

• With adjustment screw

100

300 300

16 cm

16,5 cm

16 cm15,5 cm

• Cu șurub de reglare

1039 1037 1044Agrafe de păr ondulate Ace de păr ondulate Elastice de păr profesionale

Ball pointed hair grips waved Ball pointed hair pins waved Professional elastic bands
• Aurii, maro, negre. • Aurii, maro, negre. • Cu 2 cârlige.

• Golden, brown, black. • Golden, brown, black. • With 2 hooks.

20 40 400

63 mm
500 gr

500 buc / pcs (approx)

55 mm
200 gr

350 buc / pcs (approx)

4 buc / pcs

  ••      

0969 0970Guler hârtie gofrată Dispenser guler hârtie gofrată
Hairdresser’s neck paper Hairdresser’s neck paper dispenser

20 100

32 x 6,5 cm
5 role / rolls x 100 benzi / stripes

G225 Cosmetică Frizerie   •  Hairdressing Cosmetics
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G202 Articole Manichiură  •  Manicure Products

Manichiură & pedichiură • Manicure & pedicure

G301  Instrumentar Manechiură & Pedichiură  •  Manicure & Pedicure Instruments

1295-D135 1544Bol profesional manichiură Pensulă profesională pentru gel de unghii
Professional manicure bowl Professional gel nail brush, natural hair

80 100

13.5 cm
roz / pink

plastic

nr. 4, nr. 6
păr natural

G347 Articole Pedichiură   •  Pedicure Products

1447

0721

1367

1123

Lame inox pentru brici de pedichiură

Saci bazin din polietilenă pentru pedichiură

Brici cu lamă pentru pedichiură

Separator interdigital pentru pedichiură

Stainless steel blades for pedicure razor

PE protective bags for pedicure sink

Razor with blade for pedicure

Pedicure toe separator

500

10

50

68

(52+20+20) x 45 cm
100 buc / 100 pcs

40 perechi / 40 pairs

10 buc / 10 pcs

0089

1272 1233

Periuță curățat unghii mâner plastic

Bețișoare din lemn pentru cuticule Clește unghieră pentru unghii acrilice din inox

Nail cleaning plastic brush

Wooden cuticle pusher Nail cutter for acrylic nails, stainless steel

144

100 100

13 cm
115 x 3.8 mm
100 buc / pcs
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G301  Instrumentar Manechiură & Pedichiură  •  Manicure & Pedicure Instruments

Manichiură & pedichiură • Manicure & pedicure

1545-MET

1499-MAN

1499-CMB

1284-CLN 1284-CUT

1499-PED

1545-PLS

1498-STD

1498-SUB

1283

Aplicator cu 2 capete pentru decorațiuni 
unghii

Forfecuță inox pentru manichiură, lame 
curbe subțiri

Forfecuță inox combinată unghii/cuticule,
manichiură / pedichiură, lame curbe medii

Chiuretă profesională inox tip cleaner,
pentru manichiură

Chiuretă profesională inox tip cleaner, 
pentru manichiură

Forfecuță inox pentru pedichiură, lame 
curbe, groase

Instrument plastic pentru aplicare gel de 
unghii

Forfecuță pentru cuticule, lame curbe, 
lățime standard

Forfecuță pentru cuticule, lame curbe, 
foarte subțiri

Clește pedichiură inox Aqua

Double-ended dotting tool for applying nail art

Manicure scissors, curved thin blades, stainless steel

Combi nails / cuticules scissors for manicure & pedicure,
curved medium blades, stainless steel

Curette nail cleaner, stainless steel, for manicure Curette nail cleaner, stainless steel, for manicure

Pedicure scissors, curved thick blades, stainless steel

Plastic instrument for gel nails

Cuticule scissors, standard, curved blades

Cuticule scissors, very thin, curved blades

Nail nipper stainless Aqua

300

500

500

500 500

500

300

500

500

100

9 cm

9 cm

10 cm

12 cm 14,5 cm

9 cm

9 cm

9 cm
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G301 Instrumentar Manechiură & Pedichiură  •  Manicure & Pedicure Instruments

Manichiură & pedichiură • Manicure & pedicure

G217 Pile & Buffere Unghii • Nail Files & Buffers

1284-PS
1285

Chiuretă 2 capete: pusher + scratcher,
pentru manichiură & pedichiură Pilă unghii, metal
Double-headed curette: pusher + scratcher, for manicure & 
pedicure Nail file, made of metal

500

50

12 cm 13 cm

1287

1286

Buffer pentru pilit/lustruit unghii

Pilă lemn pedichiură, lemn, două fețe abrazive

Nail buffer for polishing nails

Pedicure foot file, wood, two abrasive sides

2000

100

28 cm

alb, 10 cm, abrazivitate 150 / white, 10 cm, 150 abrasivity
verde-negru, 9.5 cm, abrazivitate 80/80 / green-black, 9.5 cm, 80/80 abrasivity
albastru-negru, 9.5 cm, abrazivitate 280 / blue-black, 9.5 cm, 280 abrasivity
mov-negru, 9.5 cm, abrazivitate 80/100 / purple-black, 9.5 cm, 80/100 abrasivity
oranj-negru, 9.5 cm, abrazivitate 100/180 / orange-black, 9.5 cm, 100/180 abrasivity
pilit-lustruit, 8 cm, abrazivitate 80/80 / polishing, 8 cm, 80/80 abrasivity
pilit-lustruit, 18 cm / polishing, 18 cm

1288Pila banană / dreaptă
Banana / straight nail file

3000

18 cm

abrazivitate / abrasivity  80/80, 100/180

abrazivitate / abrasivity  80/80, 100/180, 100/100

1709800

Ø 6.6 x 13 mm
aspru, vârf neted rotund /
coarse, smooth round top

Ø 6.6 x 13 mm
mediu / medium

Ø 5.3 x 13 mm
fin / fine

Ø 6.6 x 13 mm
fin, vârf neted rotund /
fine, smooth round top

Ø 5.3 x 13 mm
mediu / medium

Ø 6.6 x 13 mm
mediu, vârf neted rotund /

medium, smooth round top

Ø 5.3 x 13 mm
aspru / coarse

Freze unghii carbid, capăt plat/rotunjit
Carbide nail burs

Ø 6.6 x 13 mm
fin / fine

G203 Freze Manichiură & Pedichiură  •  Manicure & Pedicure Drills

• With plastic handle

• Cu mâner de plastic
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G203 Freze Manichiură & Pedichiură  •  Manicure & Pedicure Drills

Manichiură & pedichiură • Manicure & pedicure

1710

1711

1712 1713

1715

Freze unghii carbid, 
capăt conic

Freze aurite unghii carbid, capăt 
conic

Freze diamantate unghii, capăt plat Freze diamantate unghii, capăt rotund

Freze unghii piatră albă și 
piatră roz, capăt plat

Conical edge carbide nail burs

Conical carbide gold nail burs

Flat diamond nail burs Rounded diamond nail burs

Flat white and pink stone nail burs

• Pentru ratamentul delicat al suprafețelor 
unghiilor înainte de lustruire

• Pentru ratamentul delicat al suprafețelor unghiilor înainte de 
lustruire

• For delicate treatment of the nail surface 
before polishing

• For delicate treatment of the nail surface before polishing

10

10

10 10

10

Ø 1.6 x 7 m
m

mediu / m
edium

Ø 4 x 
13.5 m

m

m
ediu / m

edium

Ø 2.3 x 14.5 m
m

mediu / m
edium

Ø 4 x 
13.5 m

m

m
ediu / m

edium

Ø 3.1 x 
14 m

m

m
ediu / m

edium

Ø 2.3 x 
14.5 m

m

m
ediu / m

edium

Ø 6 x 
14 m

m

m
ediu / m

edium

Ø 6.6 x 13 m
m

Ø 5 x 13 m
m

Ø 1.8 m
m 

Ø 2.34 m
m

Ø 6 x 12 mm

Ø 4 
x 1

4 m
m

Ø 6 x 12 mm Ø 4 x 12 mm Ø 4 x 12 mm

Ø 2
2 

m
m

1716

1757

Mandrină pentru role abrazive

Periuță îndepărtare praf unghii

Sanding band mandrel
Dust removal nail brush
• Pentru îndepărtarea prafului de pe unghiile cu gel UV sau acril

• Used to remove dust form UV gel or acrylic nails
10

10
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G203 Freze Manichiură & Pedichiură  •  Manicure & Pedicure Drills

Manichiură & pedichiură • Manicure & pedicure

1055

1057

Freze diamantate cu capete aurite din carbid Tungsten

Freze diamantate cu capete din oțel

Gold plated diamond nail drill bits with Tungsten carbide heads

Diamond nail drill bits with steel heads

• Pentru manichiură și pedichiură, forme asortate

• Pentru manichiură și pedichiură, forme asortate
• Adaptor pentru role abrazive, role abrazive

• For manicures and pedicures, assorted forms

• For manicures and pedicures, assorted forms
• Sanding band adapter, sanding band

120

50

8 buc / cutie
8 pcs / box

5 buc / cutie
5 pcs / box

1758Role abrazive cu cap sferic

Spherical head sanding bands

100

Role abrazive pentru îngrijire unghii

Nail care sanding bands 
• Granulaj #80, #120, #150, #240.

• Granulosity #80, #120, #150, #240.

400 1058

100 buc / pcs
SJ-180-13

 Ø 13 x 19 mm lungime/length
10 buc / pcs

1714Freze diamantate unghii carbid, capăt conic
Cylindrical carbide nail burs

1000

Ø 10.5 x 
16 m

m
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G207 Produse Masaj  •  Massage Products

Masaj & SPA • Massage & SPA

Loțiune de masaj neutră Ulei de masaj oleotherm

Ulei de masaj neutru Cremă de masaj neutră

Neutral massage lotion Oleotherm massage oil

Neutral massage oil Neutral massage 
cream

• Pentru tratamente îndelungate. • Cu efect de încălzire.

• Pentru rezultate terapeutice. • Pentru ședințe lungi și piele 
sensibilă.

• For long treatments. • With heating effect.

• For therapeutic results.

• For long sessions and 
sensitive skin.

12 12

12 8

1216-NRL 1206-OTH

1206-NRL 1217-NRL

1215-RLX1215-PIC 1215-ARG

1215-SHEA

Ulei de corp relaxantUlei de corp cu mentă, eucalipt și
extract de arnică pentru picioare

Ulei de corp cu argan

Ulei de corp cu unt de shea

Relaxing body oil
Body oil with mint, eucalyptus and
ernica extract for legs

Argan body oil

Shea butter body oil

• Mentă, rozmarin, eucalipt și levandă; efect tonifiant 
și relaxant pentru musculatură; antistres.• Efect antiinflamator și tonifiant; pentru 

picioare obosite și articulații dureroase.

• Efect anti-îmbătrânire; bogat în vitamina E; ajută la
regenerarea celulelor; lasă pielea elastică și hidratată.

• Efect anti-îmbătrânire; efect hidratare și
antioxidant; protejează pielea de radicalii liberi

• With mint, rosemary, eucalyptus and lavender; tonic and 
relaxing effect for muscles.

• Anti-inflamatory and tonic effect; for tired 
legs and painful joints.

• anti-aging effect; rich in vitamin E; helps cell regenera-
tion; leaves the skin elastic and moisturized.

• anti-aging effect; moisturizes and provides
antioxidant action which protects the skin
against free radicals

1010 10
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1000 ml

1000 ml

500 ml 500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

1000 ml









Pozele prezentate în acest catalog au un caracter informativ și nu creează informații contractuale, întrucât designul 
produselor poate varia și pot exista diferențe între acestea și produsele existente la un moment dat în stoc!

The picteres presented in this catalog are for illustration purpose only and do not create contractual obligations because 
the design of the products may vary and there may be differences between them and the existing products in stock!
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