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NOUL LIP PLUMPER 
ALIATUL TĂU PENTRU BUZE PLINE ȘI 

PERFECT HIDRATATE

01 Fiery 02 Flirt 03 Lover 
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Ap
lic

ator mare, pufos, ușor de folosit.

Lip Plumper
Nuanțator 8ml 36,99lei

01 Fiery - 1000813

02 Flirt - 1000814

03 Lover - 1000815

Nou
LIP PLUMPER
NUANȚATOR

FIECARE CU

DE CE O SĂ-L IUBEȘTI?
• Conferă volum extrem și o nuanţare ușoară a 
buzelor
• Formulă non-lipicioasă
• Textură luxuriantă
• Hidratează buzele în profunzime
• Vine în trei nuanţe extrem de atrăgătoare
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NUANȚATOR PENTRU 
BUZE & OBRAJI

• Conferă buzelor și pomeţilor o
nuanţă discretă în tonuri de cireșe 
• Este produsul perfect în crearea unui 
look proaspăt și diafan

Cherry 6 ml
1000990 26,99lei

 Este produsul perfect în crearea unui 
look proaspăt și diafan

Cherry 6 ml
1000990 26

Nou
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RUJ MAT LICHID VFX ELITE*
*Nuanțe noi

• Formulă lejeră, ușor de purtat
• Finisare mată, de durată
• O singură aplicare necesară

Deep Dahlia
4 ml
1000986

Mulberry Haze
4 ml
1000987

Purple Rain
4 ml
1000988

Fuchsia Bouquet
4 ml
1000989 38,99lei

Fiecare cu
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01 Retro Rose
 1000114

02 Cool Beige
1000115

03 Cool Girl
1000116

05 Soft Violet
1000118

04 Money Maker
1000117

06 Flamingo Pink
1000119

07 Rose Dream
1000120

08 Heat Wave
 1000121

38,99 lei

Întâlnește-ți perechea perfectă
RUJ MAT LICHID VFX ELITE

Finisare mată de durată pentru buzele tale

Uscare rapidă

FINISARE 
MATĂ

CEL MAI 
VÂNDUT

me t a l e g r e l e

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC
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pa r a b en i
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01 Mauve Pink
1303531

03 Nude Essence
1303697

04 Perfect Rose
1303698

05 Red Love
1303699

06 Super Star
1303700

08 Sunset Breeze
1303701

09 Love Secret
1303702

103 Wild Rose
1303704

211 Heat Wave
1000218

212 Red Flame
1000560

213 Pop Coral
1000577

207 Retro Rose
1000214

209 Soft Violet
1000216

210 Rose Dream
1000217

208 Barely There
1000215

203 Au Natural
1303656

204 Goddess
1303657

206 Confi dent
1303659

4 ml

38,99 lei
TESTAT

D
ERM ATOLOGIC
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RUJ MAT
Ruj puternic 
pigmentat, rezistent, 
care oferă o culoare 
intensă și un aspect 
mat dintr-o singură 
aplicare. Conținutul 
de vitamina E 
hidratează 
intens buzele. 

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

Ruj mat 
4g

27,99 lei

03

26

27 34

35 36

09

12 14

25

Matte Pink
1303771

Matte Merlot
1303772

Matte Beige
1303773

Hot Gossip
1303774

Posh Plum
1303775

Hot Tahiti
1303776

Royal Lolita
1303778

Barely Nude
1303777

Candy Shot
1303779

Hot Red
1303770
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02 - Soft Kiss - 1000323

03 - Birthday Chic - 1000324

07 - Barely There - 1000325

08 - Iconic Nude - 1000326

10 - Dark Coffee - 1000327

11 - Love Me - 1000328

08

Ruj BB mat
4g

29,99 lei

RUJ BB MAT
• Formulă îmbogăţită cu Unt 

de Shea și Vitamina E
• Textură fi nă, hidratantă

• Finisare mată, de durată
• Reduce aspectul liniilor fi ne din jurul buzelor
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Raisin
1303764

18

Plush Blush
1303767

Bronzed Rose
1303765

20

Sweet Beige
1303766

Rosewood
1303768

Pop Coral
1000576

Hot Cherry
1303769

27

46

Plum Sunrise
1303761

Country Rose
1303763

15

Warm Beige
1303762

Red Extreme
1303760

10

21

44

19

16

11

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

RUJ TRUE COLOR
• Culori intense, extrem de vibrante
• Texturi ușoare, cremoase
• Finisare naturală, de durată

Ruj True Color
 4g

23,99 lei

10
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Nude Flirt - 1303744

Satin Pink - 1303745

Coral Baby - 1303746

Peach Vibes - 1303747

Chic Stilletto - 1303748

Rose Fame - 1303749

• Nuanțe nude pentru orice stil
• Finisare lucioasă, de durată
• Hidratare în profunzime

COLECȚIA DE 
LIPGLOSS NUDE

PENTRU ORICE STIL 

Nude Lipgloss
4ml
Fiecare cu 

35,99 lei
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1000026

1000027

1000031

1000035

1000036

1000029

203

201

212

223

227

215

207

1000030

Creion pentru 
conturul buzelor
1,2 g

22,99 lei

BUZE 
PERFECT 

CONTURATE

Creion pentru 
conturul 
buzelor, 
cu textură 
cremoasă și 
culoare intensă, 
ce alunecă 
ușor, oferind un 
contur perfect 
al buzelor. 
Rezistă întreaga 
zi, fără să se 
întindă şi fără 
să se adune.

1000032
219

1000033
220
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Lip Plumper 
Gloss cu efect de buze pline.
Pentru rezultate vizibile, 
aplică luciul de buze de 
cel puţin 2 ori pe zi.  
4 ml
1303660 

36,99 lei

TESTAT
D

ERM ATOLOGIC

ÎȚI DOREȘTI BUZE 
MAI SENZUALE ȘI MAI PLINE?
O SINGURĂ APLICARE ȘI 
DORINȚA ȚI S-A ÎMPLINIT!
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Balsam hidratant pentru buze
4 g
1303759

HIDRATARE INSTANTANEE 
PENTRU BUZELE TALE

• Estompează liniile fi ne de pe buze.
• Datorită structurii sale transparente, îl poți 
folosi înainte și după aplicarea rujului.
• Un produs de îngrijire zilnică, cu efect de 
hidratare imediată a buzelor. 
• Formulă ultra-hidratantă.

33,99 lei

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC
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EFECT DE GENE 
FALSE ÎN 2 PAȘI

Înainte După

1: OFERĂ VOLUM!
Gene complet defi nite

2: SEPARĂ GENELE
Gene lungi, 
multidimensionale

O mascara negru intens, care alungește, oferă volum și separă genele 
pentru un aspect de gene ireale, alungite la maxim. 

Datorită formulei sale speciale și periei de silicon, noua mascara 
Double Lash nu încarcă și nu lipește genele. Oferă volum și alungire 

maximă!

Double Lash 
Extend Mascara
12ml - 1301518

41,99 lei

Double Lash 
Extend Mascara

12ml Blue - 1000672

41,99 lei

Double Lash 
Extend Mascara

12ml Brown - 1000673

41,99 lei
| 21



TESTAT

O
f t a l mo l o g ic

MASCARA
ZEN

Perie profesională 
din silicon ce permite 

separarea geană cu geană. 
Defi nește, alungește și 

oferă volum genelor. 
Hrănește genele datorită 

conținutului de vitamina E.
8 ml

1301322

26,99 lei
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DEFINIRE 
TRIDIMENSIONALĂ 
DINTR-O SINGURĂ 
APLICARE
Mascara 3D EFFECT
O perie voluminoasă, special creată pentru a 
oferi volum și curbare genelor. Perii fi ni separă 
genele cu precizie în timp ce îmbracă fi ecare 
geană, de la bază până la vârf, într-o mantie 
neagră ce oferă un aspect tridimensional. 
10 ml 
1301344

34,99 lei
TESTAT

O
f t a l mo l o g ic

| 23



24 |



Când este vorba de gene,
NU EXISTĂ LIMITE!

Volum șocant
Aspect dramatic
Lungime intensă
Formulă cu Capixyl

Limitless
Mascara
14ml - 1301396

52,99 lei

O mascara luxoasă care 
creează gene mai 
defi nite și multidimensionale...
Peria sa curbată este creată 
special, infuzată cu Complex 
de Capixyl pentru a hrăni și 
repara genele. O mascara 
foarte intensă pentru volum 
șocant, lungime intensă 
și curbare dramatică.
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Tuș stilou pentru pleoape 
Tuș stilou cu aplicator fi n din pâslă ce 
permite o aplicare ușoară și precisă peste 
fardul de pleoape. Este rezistent la apă, la 
transfer, nu se întinde, iar pigmentul negru 
mat intens oferă un look dramatic.
1,2 ml - 1000025

52,99 lei

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

TESTAT

O
f t a l mo l o g ic

3

Tuș stilou pentru pleoape
1,2 ml - 1000047

52,99 lei
4

3 4

21

Tuș lichid pentru pleoape
Culoare intensă pentru un machiaj 
în tendințe. Are un aplicator scurt 
ce permite trasarea cu ușurință a 
liniilor subțiri și foarte precise. 
4,5 ml- 1301002

20,99 lei

Tuș lichid pentru pleoape
Perfect pentru un machiaj seducător. 
Aplicatorul sub forma unei pensule moi 
și foarte fi ne, te ajută la trasarea liniilor de 
contur. 
4,5 ml- 1301001

20,99 lei

1

2
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CREION DERMATOGRAF RETRACTABIL 
PENTRU CONTURUL OCHILOR

Vârful retractabil nu necesită ascuțire și 
permite o aplicare ușoară datorită consistenței 

cremoase. Culoare intensă, vibrantă, ce durează 
pe parcursul întregii zile fără să se întindă sau 

să se estompeze. Rezistent la apă. 1,2 g

O LINIE DE CONTUR ȘI EFECTUL ESTE 
ULUITOR, EȘTI ÎN CENTRUL ATENȚIEI!

38,99 lei

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

O LINIE DE CONTUR ȘI EFECTUL ESTE 
ULUITOR, EȘTI ÎN CENTRUL ATENȚIEI!
O LINIE DE CONTUR ȘI EFECTUL ESTE 
ULUITOR, EȘTI ÎN CENTRUL ATENȚIEI!
O LINIE DE CONTUR ȘI EFECTUL ESTE 
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TESTAT

O
f t a l mo l o g ic

TESTATAT TTATA

O
f

O
f

O

t a l mo l o gg ic

Silver 1000013Black 1000005

White 1000006Metallic Dark Green 1000007

7

9

8

5 6

2

1

3

Dark Brown 1000009 Metallic Sapphire 1000010

Dark Blue 1000011 Blue 1000012

CREION DERMATOGRAF 
EXPRESS

Creion dermatograf 
Express 1,14 g

22,99 lei

NUANȚE UIMITOARE PENTRU OCHII TĂI! 

Te poți aștepta la o textură mai fi nă și la tonuri mai 
intense, cu o rezistență mult mai îndelungată!

Bucurați-vă de un machiaj profesional cu aplicare 
impecabilă și efect de eyeliner dintr-o singură mișcare.
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Black / 1000015

Dark Blue / 1000016

Brown / 1000017

Metallic Green / 1000018

Blue / 1000019

01

02

04

05

06

EXPRESS

REZISTENT LA APĂ

44,99 lei

TESTAT

O
f t a l mo l o g ic

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

Creion pentru conturul ochilor
Performanță complet nouă a unui creion care se ascute ușor, iar la aplicare aspectul este 
similar cu cel al unui contur lichid. O formulă delicată care permite creionului să alunece 
fără efort la aplicarea pe piele. Este rezistent la apă și se menține câteva ore, indiferent cât 
de agitată este ziua ta. 1,2 g
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01 Pop of Light
1301524

02 Joker
1301525

03 Glow Tulip
1301526

05 Dive Into Blue
1301528

07 Perlina
1301534

06 Hawaiian Bronze
1301529

04 Gold Refl ection
1301527

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

Bază pentru aplicarea 
fardului de pleoape 3g - 1301490

30,99 lei TESTAT

O
f t a l mo l o g ic

Fardurile lichide pentru pleoape 
se aplică extrem de ușor și te încântă 
cu 7 nuanțe metalice, strălucitoare.
7 ml - 1301526

35,99 lei

FARDURI LICHIDE 
PENTRU PLEOAPE
7 Nuanțe Intense, 
Persistență de 
Durată
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Creion pentru sprâncene
Pentru sprâncene perfect defi nite.
Textura gel oferă un 
aspect pudrat și mat. 
Îmbracă fi rele sprâncenelor pentru 
a oferi un aspect uniform. 1,2 g

42,99 lei

Mascara pentru sprâncene
5 ml

34,99 lei

01 Light Brown
1000038

02 Greyish Brown
1000039

03 Dark Brown
1000040

02 Light Brown
1301506

01 Transparent
1301427

04 Dark Brown
1301328

03 Brown 
1301327

Un mascara pentru sprâncene care 
te ajută să ai sprâncene îngrijite și 
redefi nite! Datorită periei și formulei sale 
delicate, mascara pentru sprâncene se 
aplică ușor și redefi nește, conturează și 
fi xează perfect culoarea sprâncenelor. 
Creează un aspect natural și culoare 
uniformă. Formula produsului asigură o 
rezistență de durată.
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Ser pentru gene și sprâncene 
O compoziție de înaltă performanță, ce conține extract 
din trifoi roșu și un complex puternic de peptide, numit 
CapixylTM, ce stimulează creșterea sprâncenelor și a genelor. 
12 ml 1301292

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

61,99 lei

Gene și sprâncene intense 
și voluminoase în doar
8 săptămâni
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Ceara de sprâncene Farmasi, cu formulă specială ce conține 
Capixyl™ și Ulei de Migdale, oferă sprâncenelor un aspect plin 
și o fi nisare naturală, în timp ce le hrănește. Nu adaugă greutate 
excesivă fi relor, astfel încât acestea nu se lasă. Oferă fi xare de 

lungă durată datorită formulei rezistente la apă.

Mod de utilizare: Aplicați o cantitate mică de ceară pe sprâncenele 
curate și uscate. Este recomandat a se curăța pensula după fi ecare 

aplicare, iar aplicarea să se efectueze cu pensula curată.
25 g - 1000930

40,99 lei

CEARĂ PENTRU 
SPRÂNCENEÎnainte După

Ambalaj nou

Formulă nouă
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01 Ivory
1000136

10 Nat. Beige
1000171

02 Porcelain
1000137

03 Warm Ivory
1000138

04 Biscuit
1000139

05 Cashmere
1000140

06 Sand
1000141

07 Vanilla
1000142

08 Buff
1000143

09 Cool  Beige
1000144

70,99 lei

Fond de ten VFX PRO 
Îți dorești fotografii în care să arăți spectaculos? Fondul de ten VFX 
PRO acționează ca un filtru foto, creând efectul vizual de piele netedă 
machiată prin tehnica aerografului. Are putere mare de acoperire și 
rezistă pe față un timp îndelungat. Este potrivit pentru orice tip de ten, 
oferindu-i un aspect catifelat, fără imperfecțiuni.
30 ml

VFX PRO, ALIATUL 
TĂU PENTRU POZE 
PERFECTE!
Fond de ten VFX PRO 
Îți dorești fotografii în care să arăți spectaculos? Fondul de ten VFX 
PRO acționează ca un filtru foto, creând efectul vizual de piele netedă 
machiată prin tehnica aerografului. Are putere mare de acoperire și 
rezistă pe față un timp îndelungat. Este potrivit pentru orice tip de ten, 
oferindu-i un aspect catifelat, fără imperfecțiuni.
30 ml

VFX PRO, ALIATUL 
TĂU PENTRU POZE 
PERFECTE!

01 Ivory
1000136

10 Nat. Beige
1000171

02 Porcelain
1000137

03 Warm Ivory
1000138

04 Biscuit
1000139

05 Cashmere
1000140

06 Sand
1000141

07 Vanilla
1000142

00 Cool Ivory
1000741

6.5 Golden Warm
1000743

1.5 Medium Ivory
1000742

10.5 Medium Beige
1000744

08 Buff
1000143

09 Cool  Beige
1000144
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Fond de ten cu putere de acoperire mare ce oferă tenului un aspect 
mat, impecabil. Datorită complexului cu multiminerale, reușește să 
țină sub control luciul cauzat de excesul de sebum.

STAY MATTE
BUCURĂ-TE DE ASPECTUL MAT, 
MĂTĂSOS, AL TENULUI TĂU!

Minimizează porii

Aspect natural mat

Acoperire mare și rezistenţă
pe tot parcursul zilei

A fost dezvoltat special 
pentru a preveni luciul cauzat 
de excesului de sebum

Fond de ten mat
30 ml

42,99 lei
TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

01 Light Ivory
1302492

02 Porcelain
1302493

03 Natural
1302494

04 Sand Beige
1302495

05 Sun Tan
1302496
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 SPF
15

CREMĂ BB
Formula lejeră, cu putere de acoperire medie spre ridicată, 
ce acoperă imperfecțiunile, fără să blocheze porii și fără să 
lase senzația de mască. Proteina de mătase, uleiul de argan 
și uleiul de macadamia oferă pielii hidratare, catifelare și 
un aspect neted, semi-mat. Factorul de protecție FPS 15 
protejează pielea împotriva efectului dăunător al razelor 
solare. Potrivită pentru toate tipurile de ten. 

01 Light
1104170

02 Light to Medium
1104058

03 Medium
1104171

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

50 ml

42,99 lei
| 37



Oferă îngrijirea unei creme
şi acoperirea unui fond de ten
într-un singur pas.

CREMĂ CC

49,99 lei
50 ml

02 Light to Medium
1104060

03 Medium
1104173
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06 Vanilla
 1000235

01 Ivory
 1000230

02 Warm Ivory
1000231

03 Biscuit
 1000232

04 Porcelain
1000233

05 Sand
1000234

Ușor de aplicat, datorită texturii sale 
cremoase, pudrate, oferă un fi nisaj 
mat, în timp ce hidratează pielea cu 
ingredientele sale active. Corectează 
imperfecțiunile, precum cearcănele și 
roșeața, cu pensula sa voluminoasă, care 
oferă o acoperire completă și un mod 
de utilizare facil. Ajută la netezirea și 
reducerea aspectului liniilor fi ne, ridurilor 
și porilor. Ajută la crearea unui aspect 
mai tânăr al pielii.
Mod de utilizare: Aplicați puncte mici 
sub ochi sau pe zonele necesare cu vârful 
degetelor, un burețel de machiaj sau o 
pensulă pentru corector. 
7ml

37,99 lei

VFX PRO 
CORECTOR 
LICHID

TESTELE FARMASI AU DEMONSTRAT
- 95% au confirmat că produsul are acoperire 
mare*
- 80% au confi rmat că reduce cearcănele și pungile 
de sub ochi și conferă luminozitate tenului* 
- 80% au confi rmat că hidratează pielea*

* pe baza  testelor efectuate

** perfect pentru tenul sensibil

pa r a b en i
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46,99 lei

Bază pentru machiaj VFX PRO
Pregătește tenul pentru 

aplicarea machiajului. Are o 
textură lejeră, cremoasă, care 

minimizează aspectul porilor și al 
liniilor fi ne. Se potrivește pentru 

toate nuanțele de ten și menține 
aspectul proaspăt al machiajului 

un timp îndelungat. 
25 ml

1302449

41,99 lei

2

100% dintre persoanele chestionate 
care au utilizat baza pentru machiaj 
VFX Pro au afi rmat că machiajul 
a rezistat perfect mai mult timp. 
Aceasta este o evaluare subiectivă, 
realizată pe un eșantion de 20 de 
persoane, iar testarea și aprobarea 
au fost efectuate de un laborator 
independent acreditat.

Cremă iluminatoare VFX PRO
O cremă hidratantă ce va oferi 
instantaneu pielii tale strălucire 
și un aspect plin de energie. 
Aplicată înainte de machiaj, 
va acționa ca o bază pentru 
aplicarea fondului de ten. 
Folosit ca atare va oferi 
instantaneu tenului un aspect 
luminos, plin de energie. Vei 
simți efectul hidratant pentru că 
lasă pe piele o senzație non-
grasă. Poți să aplici pe toată fața 
sau doar în zonele pe care vrei 
să le luminezi. 
25 ml
1302536

1
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Descoperă acoperirea perfectă. Un 
produs miraculos, multifuncțional, 
pentru cea mai frumoasă piele. 
14 g

PUDRĂ BB

42,99 lei

01 Light
1302343

02 Medium
1302345

Pudră compactă cu textură mătăsoasă.
Matifi ază, estompează, netezește 

și fi xează machiajul. Lasă un aspect 
uniform, impecabil, pentru mai mult timp. 

Ten fără luciu timp de mai multe ore. 
14 g 1301391

PUDRĂ
TRANSPARENTĂ

41,99 lei

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

Pudră iluminatoare Terracotta
O formulă specială, obținută printr-un procedeu de 
coacere, ce oferă luminozitate tenului. 
Pentru un look spectaculos folosește pensula pentru 
pudră și aplică pudra iluminatoare pe pomeți, osul nazal, 
deasupra v-ului buzei superioare și sub sprâncene. 
10 g 1302466

Adaugă o notă de  strălucire tenului tău!

70,99 lei
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Paletă iluminatoare 3-în-1 Farmasi Make Up
Trei nuanțe diferite, special alese, pentru a crea 
un aspect luminos şi strălucitor al feței.
Sfat! Folosește pensula pentru fard și aplică pe 
zona superioară a pomeților, sub sprâncene, 
deasupra buzei superioare, pe osul nazal și 
oriunde îți dorești să oferi un plus de strălucire 
tenului tău. 
15 g
1302518

Cu paletele Farmasi Make Up 
poți duce machiajul la un alt nivel!

59,99 lei
Paletă modelatoare Farmasi Make Up
O paletă ce îți permite modelarea feței 
prin aplicarea mai multor nuanțe în 
anumite zone ale feței. În felul acesta 
poți evidenția sau estompa trăsăturile 
feței. 
Sfat! Pentru un machiaj spectaculos, 
urmează aplicările modelului din 
imagine.
15 g
1302511

59,99 lei
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Paletă de farduri 3-în-1 Farmasi Make Up
O paletă ce conține un fard de obraz, un 
bronzer şi un illuminator. Tot ce ai nevoie 
pentru un machiaj rapid. Potrivită pentru 
toate nuanțele de ten.
Sfat! Poți utiliza culorile din paletă atât 
individual, cât și amestecându-le pentru 
a obține aspectul dorit. 
15 g
1302519 

59,99 lei

TESTAT

D
ERM ATOLOGIC
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Peach Bite Palette
15g 1302520

59,99 lei

Subton rece pentru contur 
Iluminator culoarea șampaniei
Paletă compactă cu fard de 
obraz într-un ton cald de piersică

Bucură-te de 
strălucire cu
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09 Peach Blossom
1302485

15 Sugar Pink
1302486

18 Pink Lily
1302488

01 Modern Ballet
1302481

02 Fresh Peach
1302491

06 Rose Jam
1302483

TESTAT
D

ERM ATOLOGIC

FARD DE OBRAZ

Fard de obraz Tender Blush On
* Textură lejeră, mătăsoasă
* Nuanțe vesele, vibrante
* Ușor de aplicat
5 g

28,99 lei
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UNGHII
COLORATE Întăritor pentru unghii 

pe bază de calciu
11 ml - 1304178

13,99 lei

Ulei pentru îndepărtarea 
cuticulelor

11 ml - 1304314

13,99 lei

Top coat pentru lac 
de unghii 

11 ml - 1304345

13,99 lei

111 Pumpkin Pie
1000984

112 Forest Walk
1000985

107 Coffee Latte
1000980

110 Lightning Strike
1000983

109 Stormy Skies
1000982

108 Cool Pansy
1000981

Fiecare cu
11 ml 13,99lei
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TESTAT

D
ERM ATOLOGIC

Apă micelară 
225 ml - 1302711

22,99 lei

Șervețele demachi-
ante Sensi-Wipes
20 buc -1201006

14,99 lei 28,99 lei

Clește pentru 
curbarea genelor

9000292 

19,99 lei

Burete pentru aplicarea 
fondului de ten

9700647

Spray pentru 
fi xarea machiajului 
115 ml - 1302417

24,99 lei
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COLECȚIA
PREMIUM

CU AROMĂ DE 
MIGDALE

PENTRU ÎNGRIJIREA 
PERFECTĂ A 
CORPULUI

AROMA

DELICIOASĂ 
DE MIGDALE!
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RICH ALMOND
GEL DE DUȘ

Curăţă și hidratează pielea, fiind 
îmbogăţit cu esenţă de migdale, 

unt de Shea și vitamina E.
Bucură-te de o piele fină și 

catifelată, cu acest gel de duș, 
extrem de parfumat și hidratant.

RICH ALMOND
ULEI PENTRU CORP

Răsfaţă-ţi corpul cu un masaj 
extrem de delicat. Uleiul pentru 

corp, îmbogăţit cu ulei de 
migdale, unt de Shea și vitamina 

E îţi lasă pielea hidratată și 
catifelată.

RICH ALMOND
LOŢIUNE PENTRU CORP
O loţiune pentru corp extrem 

de elegantă, îmbogăţită cu unt 
de Shea și vitamina E.

Bucură-te de o piele fină și 
catifelată, cu această formulă 

luxuriantă.

Rich Almond
Gel de duș
225 ml - 1000754

1

1

Rich Almond
Ulei pentru corp
225 ml - 1000753

2

2

Rich Almond 
Loțiune pentru corp
200 ml - 1000752

3

3

28,99 lei

49,99 lei

32,99 lei
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Grace & Flora 
Săpun Lichid 
325ml
1000467

19,99 lei

Grace & Flora
Cremă pentru 
Mâini 75ml
1000465

10,99 lei

Grace & Flora
Gel de Duș 360ml

1000466

21,99 lei

Grace & Flora Spray de Corp
115ml 1000468

25,99 lei50 |
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2

3

4

5

2 3 4 5

Săpun lichid pentru mâini 
Naturelle Sea Therapy
325 ml
1000580

19,99 lei

Hand & body lotion 
Loțiune pentru mâini 
și corp Naturelle Sea
200 ml
1000582

21,99 lei

Shampoo
Șampon hrănitor 
pentru păr Naturelle 
Sea Therapy
360 ml
1000581

21,99 lei

Cremă de mâini 
Naturelle Sea Therapy
75 ml
1000583

10,99 lei

Gel de duș 
Naturelle Sea Therapy
360 ml
1000584

21,99 lei
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Balsam hrănitor pentru păr cu ulei de 
măsline Naturelle
200 ml
1103278

Gel de duș cu ulei de măsline 
Naturelle
360 ml
1103313

Săpun lichid pentru mâini cu ulei 
de măsline Naturelle
325 ml
1109241

Loțiune pentru mâini & corp cu ulei 

de măsline Naturelle

200 ml
1000525

Șampon hrănitor pentru păr cu ulei de 
măsline Naturelle
360 ml 
1000669

Cremă pentru mâini cu ulei de 
măsline Naturelle
75 ml
1000524

19,99 lei

21,99 lei

21,99 lei

21,99 lei

21,99 lei

1099 lei

5

6

5

6

4

3

2

1

4
3

2

1

Din natură, special pentru tine! 
Uleiul de măsline, hrănește și hidratează 
pielea, elimină vârfurile despicate și stimulează 
creșterea părului.
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Șampon cu urzică 
Botanics
500 ml
1000670

3

3

1

5

Gel de duș cu 
verbină Botanics
500 ml
1108165

Gel de duș cu 
lavandă Botanics
500ml
1108164

4

1

4

Șampon cu salvie 
Botanics
500 ml
1000671

Șampon cu Mix de 
Ierburi Botanics
500 ml
1108194

2

2

5

23,99 lei
FIECARE CU 
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SPUMANTE de BAIE cu AROME 
delicioase și FORMULE unice!

Spumant de Baie
Fruit Splash 

500 ml - 1000827

Spumant de Baie
Pure Powder 

500 ml - 1000825

Spumant de Baie
Island Vibes 

500 ml - 1000826

Fructe 
exotice 
și nuci 

parfumate 
din India

Piersică 
și vanilie 

parfumată 

Aromă 
pudrată 

de iasomie 
luxuriantă

24,99 lei
FIECARE CU 
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PROSPEȚIME 
PE PARCURSUL 
ÎNTREGII ZILE

48H PROTECȚIE48

Deo Roll On 
Antiperspirant
50 ml - 1000788

Deo Roll On 
Antiperspirant
50 ml - 1000789

Day Control

Deo Roll On 
Antiperspirant
50 ml - 1000790

Invisible

Deo Roll On 
Antiperspirant
50 ml - 1000786

Cotton

Deo Roll On 
Antiperspirant
50 ml - 1000787

Pure

Soft

Pentru EL

Pentru EL

Pentru EA

Pentru EA

Pentru EA

20,99 lei
FIECARE CU 
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Spray de corp Crush
115 ml - 1000098

25,99 lei

Spray de corp L'amour
115 ml - 1107216

25,99 lei
Apă de colonie cu Lămâie
115ml - 1107223

Apă de colonie cu Lavandă
115 ml - 1107225

21,99 lei

21,99 lei

AROME DELICATE,
SPECIAL PENTRU TINE!
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SĂPUNURI SOLIDESăpun cu 
Caprifoi - 50 g
1000331

Oferă o îngrijire complexă 
datorită spumei dense și 
mirosului plăcut de fl ori 
albe. Poate fi  utilizat pe 
față, corp, păr și mâini.

O experiență de 
îngrijire calmantă, 
datorită mirosului 
relaxant de lavandă.

Săpun cu 
Lavandă - 50 g
1000332

Curăță delicat, dar în 
profunzime pielea și 
o hidratează fără să o 
usuce, ceea ce oferă o 
senzație de catifelare.

Săpun cu 
Moringa - 50 g
1000333

9,99 lei
FIECARE CU 

Oferă o îngrijire complexă 
datorită spumei dense și 

Săpun cu ulei din 
arbore de ceai

125 g - 1000330

16,99 lei

Săpun cu gălbenele pentru 
piele uscată

125 g - 1000329

16,99 lei
100% ulei natural din 

arbore de ceai

100% ulei natural
de gălbenele
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EVADARE ÎN
GRĂDINA
DE TRANDAFIRI...

Farmasi Naturelle
Cremă de mâini cu 
trandafi ri 30ml
Hidratează și catifelează 
mâinile, oferind o senzație 
extrem de plăcută și o 
îngijire perfectă, cu aromă de 
trandafi ri. Datorită texturii 
ușoare, nu încarcă excesiv și 
este rapid absorbită în piele.
1000765

Farmasi Naturelle
Apă de Trandafi ri 225ml
Obținută, prin metode 
originale, din trandafi rii de 
Damasc, unici, eleganți, 
reîmprospătează tenul, 
oferindu-i, prin ingredientele 
sale active, nivelul ideal de 
hidratare. Textura ușoară 
previne închiderea porilor și 
păstrează aspectul neted al 
tenului, pe parcursul întregii 
zile.
1103167

16,99 lei

10,99 lei
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Oferă o senzație catifelată pielii și un miros ademenitor.  Acest balsam 
cu textură ușoară, care conține vitamina D, hidratează și hrănește 

pielea. Un produs care nu trebuie să lipsească din poșeta ta.
Îl poți aplica cu vârful degetelor pe buze, coate, mâini, picioare 

și cuticule ori de câte ori vrei sau când sunt uscate.

FARMASİ
PERFECTING BALM

pa r a b en i
SIL IC IU

BUZE PICIOARE, MÂINI ȘI 
CUTICULE

COATE

Perfecting Balm
Aloe

15 ml - 1000242

Perfecting Balm
Fructe Roșii

15 ml - 1000240

Perfecting Balm
Afine

15 ml - 1000241

Perfecting Balm
Portocale

15 ml - 1000243

FIECARE LA
15,99 lei

CREMĂ PENTRU
ÎNGRIJIREA MÂINILOR

10,99 lei
FIECARE LA

Lapte & Migdale
1000404

Moringa & Unt 
de Shea
1109235

Cocos & Vanilie
1109234

Flori de cireș & 
Unt de Shea
1000635

01

01

03

03

02

02

04

04

03
03

01
01

04

04

02
02
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1 2

Tratament 
special pentru părul 
deteriorat, cu vârfuri 

despicate. Hrănește părul 
în profunzime și netezește 
cuticula de păr oferindu-i 

luciu instantaneu și un 
aspect mătăsos. 

115 ml - 1000105

Spray cu keratină pentru 
păr Keratin Therapy

Se agită bine înainte de 
utilizare. Se pulverizează 

pe părul umed și se 
masează delicat. Nu 

necesită clătire. 

70,99 lei

Restabilește nivelul de hidratare și îmbunătățește 
rezistența părului. Pentru rezultate optime, la fi nal, 
aplică Spray-ul cu keratină pentru păr pentru o 
pieptănare ușoară și un luciu intens. 
200 ml - 1109118

Mască pentru păr Keratin Therapy
Se masează pe părul umed după șamponare. 
Se aplică pe toată lungimea părului, insistând 
pe vârfuri. Pentru rezultate optime, se lasă să 
acționeze 3-5 minute, iar apoi se clătește cu apă din 
abundență.

28,99 lei
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4
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Perie pentru descurcarea 
părului
9700649

24,99 lei

Ser cu keratină pentru 
păr Keratin Therapy 
Serul de reparare cu 
keratină protejează părul 
împotriva căldurii și a 
instrumentelor de coafat, 
acoperindu-l cu un strat 
protector. O formulă care 
se absorbe instantaneu 
și asigură un luciu de 
durată. Mod de utilizare: 
Aplică câteva picături 
pe părul uscat, insistând 
pe vârfuri. Nu necesită 
clătire. 
30 ml - 1000104

46,99 lei

Șampon cu keratină 
Keratin Theraphy 
Repară, curăță 
efi cient, îndepărtează 
murdăria și pătrunde 
în cuticula fi rului de 
păr pentru a-l hrăni. 
Se aplică pe părul 
ud, se masează într-o 
spumă bogată și se 
clătește cu apă din 
abundență. 
360 ml - 1108199

25,99 lei
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24,99lei

Set 2 Periute de Dinti 
Roz si Albastru
9700788

1

1

2

2

Eurofresh Pastă de Dinți 
cu Aloe Gel
112g - 1113005

16,99lei

Pasta de dinți Aloe Vera Gel are 
o formulă special creată cu aloe 
vera și ulei din arbore de ceai, care 
elimină efectele ceaiului, cafelei și 
ale fumatului. Aloe Vera Gel ajută 
la reducerea depunerii de tartru și 
calmează iritațiile gingiilor. Uleiul din 
arbore de ceai organic certifi cat, cu 
efect antibacterian, blochează acizii 
din zahăr, asigurând sănătatea întregii 
guri. De asemenea, uleiul din arbore 
de ceai apără toată cavitatea orală 
împotriva dezvoltării bacteriilor, a 
căror prezență ar putea conduce la 
boala parodontală. Pasta de dinți 
Aloe Vera Gel este o soluție esențială 
pentru iubitorii de ceai și cafea. Îți 
menține respirația proaspătă toată 
ziua. Pentru un zâmbet sănătos, 
utilizează de două ori pe zi.
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Eurofresh Pasta de Dinti 
Whitening 
112g - 1000390

15,99 lei

Eurofresh Pasta de Dinti 
pentru Copii

50g - 1113518

9,99 lei
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• Confort și hidratare de durată
• Efect instant de reparare
• Textură ușoară și fi na

Crema de Maini cu 
Galbenele
75ml - 1000925

11,99 lei

Descoperă secretul
hidratării cu
Crema de mâini cu 
Ulei de Gălbenele
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Mască pentru păr cu keratină și 
biotină - Reparare
30 ml - 1000221

Mască pentru păr cu cocos și 
vanilie- Hidratare
30 ml - 1000222

Mască pentru păr cu salvie – 
Fortifi ere pentru păr subțire
30 ml - 1000223

FARMASİ MASCĂ PENTRU PĂR

8,99 lei
Fiecare cu
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109,99 lei

HER PASSION
Apă de Parfum pentru EA 

60ml - 1000490

O interpretare modernă a feminității, a 
eleganței, a grației, HER PASSION
este un parfum senzual, fascinant, 
misterios, un parfum care întruchipează 
perfect seducția în forma ei pură, un 
răsfăț olfactiv intrigant și amețitor.

Note de vârf:
Bergamotă

Citrice
Verdeață

Note de mijloc:
Iasomie

Ylang Ylang
Crin

Note de bază:
Lemn de cedru

Ambră
Caramel

Mosc
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Note de vârf: mandarină, ghimbir, ananas
Note de mijloc: scorțișoară, lemn de santal, 

lavandă
Note de bază: mosc, chihlimbar, vanilie

Un parfum unic, fermecător, ale 
cărui note ți se dezvăluie treptat, 
subliniind contrastul dintre căldură 
și masculinitate, HIS POWER este 
un parfum sexy, vibrant, cu tonuri 

unice și memorabile.

119,99 lei

HIS POWER
Apă de Parfum pentru EL 
100ml - 1000489
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Apă de parfum pentru EA 
BLISS
70ml - 1107541

86,99 lei

Loțiune de corp 
BLISS
100ml - 1000095

17,99 lei

Elegantele fl ori de iasomie, bujor și ylang-ylang 
îmbrățișează inima lemnoasă a parfumului, 
transformându-l într-un acord perfect între feminitate 
și senzualitate.
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Un parfum oriental-fl oral special pentru momentele 
în care îți amintești cu plăcere de întâmplările 
din viața ta. Declanșează simțuri, sentimente 
și emoții, inducându-ți o stare de visare. 
Un parfum ce îți aduce bucurie prin notele proaspete, 
de bergamotă, tangerină și grapefruit ce învăluie o 
inimă delicată din fl ori de trandafi r și iasomie, ca în fi nal 
să evolueaze în texturi bogate de vetiver și vanilie.

Apă de Parfum pentru EA
CHEER
50 ml 1107455

77,99 lei
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Un parfum inspirat de Hera, 
femeia puternică din mitologia greacă, care te 
va transpune într-o călătorie fascinantă. Notele 

delicate de iasomie și fl oare de portocal îți 
încântă simțurile, coacăzele, mandarina și neroli te 

întâmpină în călătoria ta, iar armonia parfumului 
din sticla ca o opera de artă este oferită de notele 

de tonka și mosc.

Apă de Parfum pentru EA
HERA
65ml
1107491

92,99 lei
Loțiune pentru 
corp HERA
100ml
1119088

17,99 lei
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Un parfum amplu, senzațional, perfect 
armonizat pentru a face pe oricine să spună 
„wow”. Un mix de piersică delicată, trandafi r și 
fl ori proaspete.

Apă de parfum pentru ea 
SENSATIONAL

50 ml  - 1000630

92,99 lei
Loțiune de corp SENSATIONAL

100 ml - 1103226

17,99 lei

1

1

2

2

3

Note de vârf:
bergamotă, frunze verzi, 

piersică

Note de mijloc:
note acvatice, trandafi r, 

lăcrămioară

Note de bază:
lemn de santal, mosc
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Apă de Parfum pentru EA
TONTERIA

45 ml - 1107533

84,99 lei

Apă de Parfum pentru EA
CHASE ME

50 ml - 1107369

86,99 lei

Un adevărat imn închinat 
senzualității și feminității, acest 
parfum se deschide cu un trio 
de note fructate, voluptoase 
de mandarin, coacăze 
negre și prune catifelate.

Elegantele fl ori de iasomie, 
bujor și ylang-ylang 
îmbrățișează inima lemnoasă 
a parfumului, transformându-l 
într-un acord perfect între 
feminitate și senzualitate.
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Note de vârf: note fl orale
Note de mijloc: garoafă, iris, violetă, fl ori albe
Note de bază: note condimentate, 
ambră, mosc alb

Apă de Parfum pentru EA
OMNIA
50 ml
1107414

Loțiune de corp Omnia
100 ml
1103239

71,49 lei 17,99 lei

Parfumul femeilor care vor să fi e remarcate 
și care lasă în urma lor un miros îmbietor de 
fl ori albe și chihlimbar, un miros memorabil, 
inspirat de eroinele din mitologie greacă
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Fernweh
Apă de Parfum EA
50 ml - 1000823

Note de vârf:
bergamotă, lămâie, ylang ylang

Note de mijloc:
iasomie, lăcrămioare, crin

Note de bază:
patchouli, note lemnoase, mosc

FLORAL FRUCTAT

129,99 lei
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NOUNOU

Wanderlust
Apă de Parfum pentru EL
50 ml - 1000824

129,99 lei

AROMATIC LEMNOS
Note de vârf:

piper, bergamotă, lavandă

Note de mijloc:
mușcată, elemi, vetiver, 

patchouli

Note de bază:
lemn de cedru, labdanum, 

ambră
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Apă de parfum pentru el SHOOTER'S 
Un parfum pentru bărbatul modern ce 

emană forță și atitudine. Notele citrice de 
portocală și lămâie răspândesc prospețime 

și eleganță, în timp ce notele de bază evocă 
prezența aromelor de tonka, lemn alb și 

vanilie. O prezență ce nu poate fi  ignorată.
100 ml 1000674

Note de vârf: portocală, lămâie, prună, nucșoară, grepfrut
Note de mijloc: lemn de cedru, lavandă, note acvatice

Note de bază: mosc, vanilie, nuc, lemn alb, tonka

101,99 lei

100ml

Shooters Man 
Balsam After Shave
100 ml
1111071

17,99 lei
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100ml

Apă de Parfum pentru EL
BAOLI
90ml - 1107522

99,99 lei
BAOLI Balsam After 
Shave
100ml - 1111072

17,99 lei

1

1

2

2

Note de vârf: lavandă, salvie 
mediteraneeană, portocală
Note de mijloc: note 
proaspete, brad, crin
Note de bază: mușchi de 
stejar, vetiver, chihlimbar
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Apă de parfum pentru el MONSIEUR 
Pentru un barbat carismatic, cu un gust 
sofi sticat. 
Un parfum ce captează prin bogăția notelor 
de coriandru, piper negru și cognac. Note 
de vârf ce vor pune în valoare eleganța și 
rafi namentul oricărui gentleman. 

100 ml - 1107434

101,99 lei

MONSIEUR Loțiune After Shave 
100ml
1111068                             

17,99 lei

100ml
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Apă de parfum pentru el No.70
80 ml
1107484

NO.70 Balsam After Shave 100 ml
1111073

79,99 lei

17,99 lei

1

1

2

2

Parfumul tău, identitatea ta!

O compoziție desăvârșită ce se deschide cu 
note proaspete de lămâie, grepfruit și măr 
verde. Inima se dezvăluie în acorduri lemnoase 
din nucă de cocos și lemn de cedru, ca mai apoi 
să persiste pe piele aroma boabelor de tonka, 
mosc și chihlimbar. 
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Ne-am inspirat din puterea împăraților 
pentru a crea un parfum unic, ce 

refl ectă atitudinea bărbatului puternic. 
Poartă acest parfum și vei domina 

oriunde vei merge.

Note de vârf: note fructate, măr, bergamotă
Note de mijloc: note fl orale, geranium, piper roz

Note de bază: note lemnoase, patchouli, piele

Apă de Parfum pentru EL
IMPERIUM 
Un parfum unic care refl ectă atitudinea 
bărbatului puternic. 
50 ml - 1107415

Balsam After Shave Imperium
100 ml - 1111069

76,99 lei

17,99 lei
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Note de vârf: bergamotă, cardamom, busuioc, ananas, 
acord verde, mandarină, frunze de violetă
Note de mijloc: lavandă, balsam de brad, salvie, geranium
Note de bază: mușchi de stejar, mosc, lemn de santal, lemn 
de cedru

Apă de parfum pentru el GAUCHO 
Un parfum senzual pentru bărbatul 
carismatic și irezistibil. 
100 ml - 1000547

92,99 lei

Balsam After Sahve
GAUCHO

100 ml - 1000548

17,99 lei

100ml
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38,99 lei
FIECARE CU 

Apă de parfum pentru ea SIGNORA 
Diamond 50 ml - 1107487

Apă de parfum pentru ea Nymphe 
50 ml - 1000579

Apă de parfum pentru ea Amazing 
50 ml - 1107388

Apă de parfum pentru ea BIANCA
 50 ml - 1000099

Apă de parfum pentru ea SIGNORA Pearl 
50 ml - 1107371

Grace & Flora Apă de Toaletă 
50ml - 1000469
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2

1

2AMORTENTIA

FELIX FELICIS

Difuzor parfum cu 
bețișoare 100ml
FELIX FELICIS
1000554

59,99 lei

Difuzor parfum cu 
bețișoare 100ml
AMORTENTIA 
1000553

59,99 lei

Mixul perfect dintre 
notele de bergamotă, fl ori 
albe și mosc conferă o 
notă distinctă și elegantă 
încăperii. Bețișoarele absorb 
parfumul și îl difuzează 
în mediul înconjurător.

Mixul perfect dintre 
notele de ambră, mosc, 
cedru și note lemnoase 
îți transformă casa sau 
biroul într-un mediu 
plăcut parfumat.

După deschiderea cutiei, se îndepărtează capacul sticlei și se introduc bețișoarele în interiorul sticlei. 
Se recomandă inversarea capătului bețișoarelor în fi ecare săptămână, pentru obținerea unui efect optim.
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COLECȚIA 
SHIELD MAN

Loțiune după ras cu 
aminoacizi
100 ml - 1119080

17,99 lei Șampon cu aminoacizi 
225 ml - 1119082

25,99 lei1

1

2

2
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Cremă pentru față și ochi
cu aminoacizi 
50 ml - 1119085

21,99 lei

Ulei pentru barbă și mustață 
cu aminoacizi
30 ml - 1119083

35,99 lei

Spumă de ras cu aminoacizi
200 ml - 1119081

35,99 lei
Ceară pentru păr cu 
aminoacizi
110 ml - 1119084

33,99 lei
Săpun pentru față și corp
cu aminoacizi 
100 g - 1119079

14,99 lei
3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
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Dr. Cevdet Tuna, unul dintre primii doctori din istoria Turciei, a început povestea Farmasi cu mai bine de 72 de ani în urmă, când a creat una dintre 
primele fabrici de medicamente din Turcia, fabrica Tege. Dr. Tuna a dezvoltat formule care au dus la crearea primelor medicamente din Turcia, printre 
care siropul de tuse, analgezicele, unguentul împotriva arsurilor, dar și pastilele pentru tuse. Începînd cu anul 1950, când Dr. Cevdet Tuna a pătruns în 
domeniul sănătății și al frumuseții, Farmasi era deja un brand inovativ de succes, extrem de apreciat, care înțelegea perfect nevoile consumatorilor și 
consultanților săi. Dr. Cevdet Tuna își iubea foarte mult munca și era convins că cei mai importanți în afacerea sa sunt oamenii, tocmai de aceea investea 
mult în pregătirea angajaților săi, dar și în construirea unor parteneriate de succes.

O Viață Dedicată Sănătății și SuccesuluiO Viață Dedicată Sănătății și Succesului

1923 - ∞

Nu folosim 
organisme 

modi� cate genetic.

Nu folosim metale 
grele în fabricarea 

produselor noastre.

Formule vegane. Nu folosim parabeni 
în fabricarea 

produselor noastre.

Nu facem teste 
pe animale.

Produsele noastre 
sunt testate 

dermatologic.

Fără SLS. Fără gluten.

FarmasiRomania@farmasiromaniaCompanie de familie
Dr. Cevdet Tuna
Fondator
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OM EGA  3
ulei de pește

O SINGURĂ CAPSULĂ CU EFECTE UIMITOARE!

Bucură-te de beneficiile acizilor grași Omega 3 EPA 
și DHA cu o singură capsulă moale pe zi!

• FĂRĂ GLUTEN

• FĂRĂ ZAHĂR

• FĂRĂ COLESTEROL

*Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. Consultați un medic înainte de a introduce suplimente alimentare în dietă.
| 4
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150 lei
Nutriplus

Omega 3 Capsule moi 
cu ulei de pește

42g - 1000411

| 6



Ce este Omega 3? Acizii grași Omega 3 sunt grăsimi esențiale pe care organismul nu le poate produce 
singur, deci trebuie obținuți din surse externe, precum mâncarea. Aceștia sunt implicați în majoritatea 
funcțiilor fundamentale ale organismului și nu pot fi sintetizați de către acesta, așadar consumul regulat 
al acizilor Omega 3 este foarte important. Există mulți acizi grași care aparțin de categoria acizilor Omega 
3, însă cei mai importanți și cunoscuți sunt acidul eicosapentanoic (EPA) și acidul docosahexanoic (DHA).

Acizii Omega 3 sunt benefici pentru următoarele deficiențe*:
• Memorie slăbită și performanță scăzută a funcțiilor cerebrale
• Funcție vizuală slăbită
• Sistem imunitar slăbit
• Căderea părului
• Creșterea tensiunii arteriale
• Dificultăți de învățare
• Stare letargică prelungită
• Probleme cardiovasculare

Mod de utilizare:
Adulților le este recomandat să consume o capsulă moale pe zi.

NUTRIPLUS Omega-3 
Capsule Moi cu Ulei de Pește

*Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. Consultați un medic înainte de a introduce suplimente alimentare în dietă.
| 7



Ce este Cafeaua cu cicoare?

Cafeaua cu cicoare este obținută din rădăcinile plantei de 
cicoare, care sunt prăjite, măcinate și preparate. Gustul cafelei 
cu cicoare este similar cu gustul cafelei tradiționale, dar în 
aromele sale naturale se simt note lemnoase și note de nuci.

Care sunt beneficiile sale:

Cicoarea nu conține cafeină, în schimb conține multiple 
minerale, precum zinc, magneziu, calciu, fier - acid folic 
și potasiu. Cicoarea este o bună sursă de insulină, o fibră 
probiotică și o alternativă sănătoasă grozavă.

Ce este Cafeaua cu Mix de Cereale?

Cafeaua cu Mix de Cereale Nutriplus este creată folosind 
un amestec de cereale, bogate în nutrienți, precum boabele 
de orz și secară, care sunt prăjite, măcinate și preparate. 
Gustul Nutriplus Mix de Cereale este similar cu gustul cafelei 
tradiționale, dar în aromele sale naturale se resimt note subtile 
de nuci.

Care sunt beneficiile sale:

Cafeaua cu Mix de Cereale conține minerale și carbohidrați, 
precum și vitamine. Este o foarte bună sursă de fibre, având 
efecte benefice asupra sănătății, în timp ce oferă un plus 
natural de energie, într-o manieră sănătoasă.

Nutriplus Cafea Nutriplus
Cafea Instant cu Cicoare

100g - 9700003

| 8



44 lei
Nutriplus

Cafea Instant cu Cicoare
100g - 9700003

Cafea cu un scop

44 lei
Nutriplus
Cafea Instant cu Mix de Cereale
100g - 1000406

| 9



C
O

N
SU

LT
Ă 

G
H

ID
U

L 
N

O
ST

RU
 P

EN
TR

U
 L

IN
IIL

E 
D

E 
ÎN

G
RI

JR
E

GHID DE ÎNGRIJIRE A TENULUI

Rezultate:
Reface nivelul de hidratare și substanțe nutritive din 
piele, reparând și catifelând pielea uscată.

Ten Uscat

Hidratare & protecție

Dr. C. Tuna Aqua

•  Acid hialuronic
•  Apă de mare
•  Complex PCA

HIDRATARE & HRĂNIRE

Tip de Ten:

Categoria de 
Vârstă:

Benefi cii:

Pentru Orice Vârstă

Ingrediente Cheie

Dr. C. Tuna Gălbenele

• Ulei de gălbenele
• Extract de echinaceea
• Extract de nalbă
• Extract de Burdock

Rezultate:
Hrănește și hidratează, păstrând pielea catifelată, netedă 
și sănătoasă

HRĂNIRE ȘI HIDRATARE PENTRU
PIELEA USCATĂ ȘI SENSIBILĂ

Ten uscat și sensibil

Hrănire & regenerare

Tip de Ten:

Categoria de 
Vârstă:

Benefi cii:

Pentru Orice Vârstă

Ingrediente Cheie

DR. C. TUNA INOVAȚIE
PENTRU PIELEA TA

| 10



DR. C. TUNA INOVAȚIE
PENTRU PIELEA TA

Dr. C. Tuna Arbore de Ceai

Rezultate:
Purifi că tenul, în timp ce îl echilibrează și 
îndepărtează excesul de sebum

• Ulei din arbore de ceai
• Extract de cimbru
• Squalane  
• Extract de plancton marin

CONTROLUL ȘI PREVENIREA
SEBUMULUI ÎN EXCES 

Ten gras și mixt

Controlul sebumului

Tip de Ten:

Categoria de 
Vârstă:

Benefi cii:

Pentru Orice Vârstă

Ingrediente Cheie

PURIFICAREA & MINIMIZAREA
 PORILOR

Dr. C. Tuna Cărbune Activ

Ritual de curățare

Rezultate:
Curăță tenul, în timp ce îl echilibrează și îndepărtează 
excesul de sebum

• Cărbune activ
• Extract de rozmarin
• Extract de eucalipt

Tip de Ten:

Categoria de 
Vârstă:

Benefi cii:

Pentru Orice Vârstă

Toate tipurile de ten

Ingrediente Cheie

| 11
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Dr. C. Tuna Age Reversist 

Reduce și previne apariția ridurilor și 
a liniilor fi ne

PREVENIREA PRIMELOR SEMNE DE 
ÎMBĂTRÂNIRE

Tip de Ten: Toate tipurile de ten

25+ Categoria de 
Vârstă:

Benefi cii:

Rezultate:
Diminuează ridurile și liniile fi ne, prin creșterea 
colagenului din piele cu până la 67%

Ingrediente Cheie

•  Tehnologia microalgelor marine
•  Tehnologia 3R
•  Extract de plancton
•  Tehnologia bioactivă marină

Dr. C. Tuna Resurface

ATENUAREA RIDURILOR ȘI
A LINIILOR FINE

Tip de Ten: Toate tipurile de ten

35+ 
Categoria de 

Vârstă:

Benefi cii:

Ingrediente Cheie

•  Retinol
•  Extract din frunze de cicoare
•  Extract de Chlorella Vulgaris
•  Niacinamidă
•  Extract de fructe

Rezultate: 
Tratează primele semne de îmbătrânire înainte de a se 
instala pe deplin, folosind ingrediente puternice, precum 
Retinol, Vitamina C și extract din frunze de cicoare.

Gama de îngrijire anti-aging care 
previne pierderea fermității și a 
elasticității. 

| 12



LINII DE ÎNGRIJIRE DR. C. TUNA

Tip de Ten: Toate tipurile de ten

Categoria de 
Vârstă:

Benefi cii:

Dr. C. Tuna Lumi Radiance 

Luminozitate și strălucire

• Crin alb de nisip
• Extract de alge
• Extract de Papaya
• Extract de strugurii-ursului

UNIFORMIZEAZĂ NUANȚA TENULUI ȘI
ATENUEAZĂ HIPERPIGMENTAREA

Pentru Orice Vârstă

Rezultate:
Conferă strălucire și uniformizează nuanța tenului, 
reduce hiperpigmentarea și petele închise la culoare.

Ingrediente Cheie

Tip de Ten:

Categoria de 
Vârstă:

Benefi cii:

Dr. C. Tuna Acne Series

Tratarea și prevenția acneei

Rezultate:
Tratează acneea și diversele impurități

•  Apă de salcie neagră
•  Apă de Hamamelis
•  Apă marină
•  Acid salicilic și glicolic

ACNEE & IMPERFECȚIUNI

Tenul Acneic și cu Imperfecțiuni

Pentru Orice Vârstă

Ingrediente Cheie

| 13



Preocuparea tenului
Începând cu vârsta de 35 de ani, corpul tău începe să producă 

cu 15% mai puțin colagen, pielea devenind vulnerabilă la primele 

semne de îmbătrânire. Lipsa elasticității duce la pierderea fermității 

pielii și la apariția ridurilor și a liniilor fi ne. Odată cu trecerea 

timpului, tenul își pierde din suplețe și luminozitate.

Soluție
Poți încetini procesul de îmbătrânire și îmbunătăți calitatea pielii, 

indiferent de vârstă, cu noua gamă de îngrijire Dr. C. Tuna Resurface, 

care regenerează și protejează tenul de apariția primelor semne 

de îmbătrânire. Produsele sunt dezvoltate pe baza unor formule 

inovatoare, conținând ingrediente cheie anti-îmbătrânire - Retinol, 

Vitamina C, extract de Chlorella Vulgaris, extract din frunze de 

cicoare. Această rutină în 6 pași diminuează ridurile adânci, 

catifelează tenul, redându-i elasticitatea și încetinește procesul de 

îmbătrânire, transformând și fortifi când pielea, de la interior către 

exterior.

Anti-îmbătrânire

Resurface
Linia de Îngrijire

Ingrediente cheie
extract de Chlorella Vulgaris, extract din frunze de cicoare, Niacinamidă, 

Retinol, Vitamina C.| 14



Resurface
LINIA DE ÎNGRIJIRE
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CREȘTE SEMNIFICATIV 

NIVELUL DE 
ELASTINĂ CU

+198%**

Niacinamidă: Reduce apariția petelor de roșeață 
și sporește luminozitatea tenului.
Apă minerală vulcanică: apă caldă de izvor care protejează 
pielea, o calmează și o hidratează în profunzime.
Extract de Clorella Vulgaris: antioxidant natural bogat în luteină, 
care hidratează pielea și acționează ca o barieră împotriva radicalilor 
liberi. Diminuează ridurile și îmbunătațește calitatea pielii.
Apă de mușețel: calmează, hidratează și catifelează pielea în profunzime.
Complex PCA: factor extrem de important în hidratarea naturală a tenului, prin 
menținerea nivelului optim de hidratare și rezistență împotriva factorilor externi.

80 lei

Dr. C. Tuna Resurface
Esență cu efect de calmare și hidratare

100 ml.                     1000278

**p<0.001 Student T-Test. Testat și aprobat de un laborator
independent și acreditat. 

Extract din frunze de cicoare: ingredient botanic cu 
efi cacitate clinică, similar cu Retinolul, îmbunătățește 
calitatea pielii, contribuind la creșterea vitalității 
și luminozității tenului. Tenul este revitalizat, iar 
semnele de îmbătrânire sunt vizibil diminuate.

75 lei

Dr. C. Tuna Resurface
Spumă de curățare

100 ml.                   1000277

Resurface
Riduri și linii f ine

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI
ELASTICITATEA ȘI
FERMITATEA PIELII!

Colagenul și elastina 
sunt proteine 
structurale ale 
pielii; odată cu 
vârsta, sinteza lor 
scade, provocând 
pierderea fermității 
și elasticității pielii. 
Gama de produse 
Resurface are ca scop 
promovarea pielii 
tinere, prin creșterea 
nivelului de elastină 
și stimularea sintezei 
de colagen de tip I. 

CREȘTE SEMNIFICATIV 

NIVELUL DE 
ELASTINĂ CU

+172%*

*p<0.01 Student T-Test. Testat și aprobat de un laborator
independent și acreditat. 
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CREȘTE SEMNIFICATIV 

NIVELUL DE ELASTINĂ 
CU

+1038%*

Pentru toate tipurile de ten
35+

CREȘTE SEMNIFICATIV 

NIVELUL DE 
ELASTINĂ CU

+215%**

Protecție UV SPF30
Extract din frunze de cicoare: İngredient botanic cu efi cacitate clinică, 
similar cu Retinolul, care îmbunătățește calitatea pielii, redându-i vitalitatea 
și luminozitatea. Tenul va arăta mult mai sănătos și mai tânăr.
Niacinamida: Reduce petele de roșeață și 
îmbunătățește vizibil luminozitatea tenului.
Extract de Chlorella Vulgaris: Antioxidant natural bogat în luteină 
care hidratează și protejează tenul de acțiunea radicalilor liberi. 
Diminuează vizibil ridurile și îmbunătățește calitatea pielii.

140 lei

Dr. C. Tuna Resurface
Cremă de zi

50 ml.                     1000280 

Extract de Chlorella Vulgaris: Antioxidant natural bogat în luteină 
care hidratează și protejează tenul de acțiunea radicalilor liberi. 
Diminuează vizibil ridurile și îmbunătățește calitatea pielii.
Extract din frunze de cicoare: Ingredient botanic cu efi cacitate clinică, 
similar cu Retinolul, care îmbunătățește calitatea pielii, redându-i vitalitatea 
și luminozitatea. Tenul va arăta mult mai sănătos și mai tânăr.
Complex PCA: Factor extrem de important în hidratarea naturală a tenului, prin 
menținerea nivelului optim de hidratare și rezistență împotriva factorilor externi.
Niacinamida: Reduce petele de roșeață și 
îmbunătățește vizibil luminozitatea tenului.

80 lei

Dr. C. Tuna Resurface
Cremă pentru Zona Ochilor

15 ml.                      1000282

*p<0.001 Student T-Test. Testat și aprobat de un laborator independent  și acreditat.
**p<0.01 Student T-Test. Testat și aprobat de un laborator independent și acreditat. 
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*p<0.01 Student T-Test: Testat și aprobat de un laborator independent și acreditat.

Resurface

Serum Revitalizant
cu Retinol

FORMULĂ PUTERNICĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

ÎNGRIJIREA TENULUI
ÎNCEPE CU RETINOL

Bucură-te de o rutină completă de îngrijire cu acest puternic 
ingredient. Serumul revitalizant conferă pielii catifelare și 

hidratare, reducând semnele vizibile de îmbătrânire.

Complex de Retinol și Vitamina C: combinație unică, 
ce încetinește apariția ridurilor și a liniilor fi ne, crește 

elasticitatea naturală a pielii și reduce apariția petelor roșii.
Extract de Chlorella Vulgaris: antioxidant natural bogat în luteină, 

care catifelează și protejează tenul de acțiunea dăunătoare a 
radicalilor liberi, reducând ridurile și îmbunătățind calitatea pielii.

Squalene: uleiuri de origine vegetală care acționează din 
interior, păstrând hidratarea și suplețea pielii în doze optime.

Mixul de fructe - coacăze, trestie de zahăr, portocală, lămâie 
și extract din zahăr de arțar - este soluția ideală pentru un 

ten mai fi n și mai luminos, cu riduri  vizibil diminuate.

STIMULEAZĂ SEMNIFICATIV
SINTEZA DE 

COLAGEN DE
TIP I CU  

+876%*

150 lei

Dr. C. Tuna Resurface
Serum Revitalizant cu 
Retinol
30 ml.  1000279

| 18



140 lei

Dr. C. Tuna Resurface
Cremă de Noapte Regeneratoare

50 ml.                      1000551

Retinol & Vitamina C: Combinație miraculoasă ce luptă 
împotriva apariției ridurilor și a liniilor fi ne, sporind elasticitatea 
pielii și contribuind la uniformizarea nuanței tenului. 
Extract de Chlorella Vulgaris: Antioxidant natural bogat în luteină, care 
crește gradul de hidratare a pielii și o protejează de acțiunea dăunătoare a 
radicalilor activi. Reduce apariția ridurilor și îmbunătățește calitatea pielii. 
Extract de frunze de cicoare: İngredient botanic cu efi cacitate clinică, 
similar cu Retinolul, care contribuie la refacerea suprafeței pielii, sporindu-i 
vitalitatea și frumusețea. Tenul va arăta mult mai tânăr și mai luminos.
Squalene: Uleiuri naturale de origine vegetală care acționează 
din interior, prevenind pierderea elasticității și supleții pielii.
Untul de Shea: Ajută la hidratarea și calmarea pielii.

REPARĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE FERMITATEA PIELII
Reface pielea în fi ecare noapte cu ajutorul formulei îmbogățite cu Retinol. 
Reînnoiește și împrospătează tenul, promovând regenerarea celulelor.

Cremă de Noapte 
Regeneratoare
REPARARE INTENSĂ

Resurface

STIMULEAZĂ 
SEMNIFICATIV 
SINTEZA DE

COLAGEN DE 
TIP I CU 

+253%*

CREȘTE
SEMNIFICATIV

NIVELUL DE 
ELASTINĂ CU 

+178%*

*p<0.01 Student T-Test. Testat și aprobat de un laborator independent și acreditat.
| 19



Preocuparea tenului
Colagenul și elastina sunt baza unui ten cu aspect tânăr. La 

tenul tânăr, producția de colagen și elastină atinge nivelul 

optim, prin urmare, pielea are un aspect neted. Pe măsură 

ce îmbătrânim, nivelul de colagen și elastină scade, ceea ce 

duce la apariția liniilor fi ne.

Soluție
Gama de produse Age Reversist stimulează sinteza de 

colagen, hrănește și ajută pielea să își mențină bariera 

naturală de hidratare. Sporește regenerarea celulară, 

menținerea nivelului de hidratare din interiorul pielii și 

reducerea apariției liniilor fi ne.

Age Reversist
Linia de îngrijire

Previne Liniile Fine
& Apariția Ridurilor

Ingrediente cheie:
Tehnologia cu Microalge, Tehnologia pentru piele 3R, 

Tehnologia Biactivă Marină, Extract de plancton| 20



Age Reversist
Linia de îngrijire
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Extract de Laminaria Digitata: Un extract concentrat de alge marine, care 
susține producția de colagen și ajută la atenuarea ridurilor. 
Caragenanul: Un extract concentrat de alge roșii scandinave care ajută la
protejarea pielii împotriva deshidratării cauzate de poluare. Ajută la stimularea
acidului hialuronic și crește sinteza de ceramide pentru o hidratare intensă.
Argilă Kaolin: Curăță printr-o exfoliere gentilă, îndepărtând celulele moarte 
și pielea uscată. 
Acid polilactic: Agent exfoliant pe bază de amidon cu acțiune mecanică care
îndepărtează impuritățile pielii pentru o curățare în profunzime.

65 lei

Dr. C. Tuna Age Reversist
Gel Exfoliant

80 ml.                      1000276

Age Reversist
Previne Liniile Fine & Apariția Ridurilor

Caragenanul: Un extract concentrat de alge roșii scandinave care ajută la
protejarea pielii împotriva deshidratării cauzate de 
poluare. Ajută la stimularea acidului hialuronic și crește 
sinteza de ceramide pentru o hidratare intensă.
Apă organică de mușetel: Calmează, hidratează și netezește pielea. 
Apă organică de Hamamelis: Cunoscută pentru efectul astrigent și 
purifi ant, uniformizează tenul și minimizează aspectul porilor.

72 lei

Dr. C. Tuna Age Reversist
Loțiune Tonică

100 ml.                   1000270
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Apă de mare & Algin hidrolizat: O formulă dublă, 
hidratantă  cu apă de mare și  biopolimer antipoluare.

Extract de Laminaria Digitata: Un extract concentrat de alge marine, 
care susține producția de colagen și ajută la atenuarea ridurilor. 
Caragenanul: Un extract concentrat de alge roșii scandi-
nave care ajută la protejarea pielii împotriva deshidratării 
cauzate de poluare. Ajută la stimularea acidului hialuronic și 
crește sinteza de ceramide pentru o hidratare intensă.
Complexul PCA: Factor extrem de important în hidratar-
ea naturală a tenului, prin menținerea nivelului optim de 
hidratare și rezistență împotriva factorilor externi.

Extract de Laminaria Digitata: Un extract 
concentrat de alge marine, care susține producția 
de colagen și ajută la atenuarea ridurilor. 
Caragenanul: Un extract concentrat de alge 
roșii scandinave care ajută la protejarea pielii 
împotiva deshidratării cauzate de poluare. Ajută 
la stimularea acidului hialuronic și crește sinteza 
de ceramide pentru o hidratare intensă.

80 lei

Dr. C. Tuna Age Reversist
Cremă pentru Zona Ochilor

15 ml.                         1000273

120 lei

Dr. C. Tuna Age Reversist
Serum

30 ml.                         1000272 

Pentru toate tipurile de ten 

Vârsta 25+

100 lei

Dr. C. Tuna Age Reversist
Cremă Hidratantă

30 ml.                         1000271

CEL MAI
VÂNDUT
PRODUS

| 23



110 lei

Dr. C. Tuna Age Reversist
Mască de noapte

50 ml.                     1000269

Mască de Noapte
HIDRATARE INTENSĂ PE TIMPUL NOPȚII & LUMINOZITATE 

Crește cu 52%
PRODUCȚIA DE COLAGEN*

*Testat și aprobat de un laborator independent și acreditat.

O formulă nou dezvoltată, care conține 
vitamina C de aur - un amestec de acid ascorbic 

și particule de aur - care îmbunătățește 
considerabil aspectul pielii, datorită 

proprietăților anti-oxidante care pătrund în 
ten, hrănindu-l intens în timpul somnului.

Age Reversist

Complex de Vitamina C: Un anti-oxidant puternic, o formă 
stabilizată din acid ascorbic, îmbogătiță cu glution și aur 
coloidal pentru efi cientizarea efectului de luminozitate.

Complex de multivitamine: Datorită formulei îmbogățite-
cu vitaminele A, C, E și F, ajută la hidratarea și protejarea 

pielii împotriva factorilor externi.  
Sodium PCA: O componentă extrem de importantă în hi-
dratarea naturală a pielii, prin menținerea nivelului optim 

de hidratare și rezistență împotriva factorilor externi.
Caragenanul: Un extract concentrat de alge roșii scandi-
nave care ajută la protejarea pielii împotiva deshidratării 

cauzate de poluare. Ajută la stimularea acidului hialuronic 
și crește sinteza de ceramide pentru o hidratare intensă.
Extract de Laminaria Digitata: Un extract concentrat de 

alge marine, care susține producția de colagen și ajută la 
atenuarea ridurilor. 
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Cremă cu Efect Instant
EFECT IMEDIAT ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

Age Reversist

APLICATĂ ZILNIC, CREȘTE 
PRODUCȚIA DE COLAGEN CU

O formulă cu textură de gel și extract de 
plancton, ce pătrunde cu ușurință în ten 
și umple instant liniile fi ne și ridurile. 
Ajută la regenerarea celulelor pielii și la 
creșterea producției de colagen pentru 
un aspect vizibil mai tânăr.

Extract de plancton marin: Un activ unic, derivat din extractul 
produs de planctonul marin Alteromonas. Stimulează producția de 
colagen și elastină.  

135 lei

Dr. C. Tuna Age Reversist
Cremă cu Efect Instant

30 pliculețe x 0.3 ml.                 1000275

67%
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Preocuparea tenului
Nuanța de ten neuniformă, hiperpigmentarea, petele închise 
și petele de roșeață. Problemele precum decolorarea pielii, 
pigmentarea sunt asociate cu expunerea excesivă la razele 
dăunătoare ale soarelui.  Razele UV slăbesc sistemul imunitar 
prin suprimarea metabolismul pielii, în consecință, pentru a se 
apăra, pielea crește producția de melanină. Ca urmare, producția 
excesivă și neregulată de melanină conduce la apariția petelor 
maronii, închise la culoare, cunoscute ca și pete pigmentare.

Soluție
Această gamă inovatoare folosește extractul de crin alb de nisip 
pentru luminozitate și uniformizarea nuanței tenului. Extractul 
de alge acționează pentru a reduce sinteza de melanină prin 
inhibarea interacțiunii dintre celule, scade nivelul de producție 
al acestora, lăsând pielea luminoasă. Îți recomandăm utilizarea 
acestor produse, împreună cu cele din gama cu protecție solară 
Dr. C. Tuna Sun Science, care oferă un spectru larg de protecție 
solară și îți protejează pielea atât de razele UVA, cât și de razele 
UVB, prevenind reapariția petelor pigmentare.

Lumi Radiance
Linia de Îngrijire

Conferă Luminozitate și Uniformizează Nuanța Pielii

Ingrediente cheie
Crin alb de nisip, Extract de alge,

Extract de Papaya și Strugurii-ursului

CEL MAI
VÂNDUT
PRODUS

CEL MAI
98 lei

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Cremă Iluminatoare

50 ml.                    1000297

Extract de Amla: Are un conținut ridicat de vitamina C cu 
proprietăți puternic antioxidante, astfel încât ajută la protejarea 
pielii de efectele nocive din mediul înconjurător.

| 26



Lumi Radiance
Linia de Îngrijire

CEL MAI
VÂNDUT
PRODUS

70 lei

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Serum Iluminator

30 ml.                      1000298 

40 lei

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Cremă Iluminatoare pentru
Conturul Ochilor 

20 ml.                     1000299

Extract de papaya: Ajută împotriva hiperpig-
mentării, oferă luminozitate tenului și ajută la 
repararea barierei naturale a pielii.
Extract de strugurii-ursului: Este un iluminator 
organic cu ingredientul activ alfa arbutin. Ajută 
la uniformizarea nuanței pielii și la luminozitatea 
tenului. 

Extract de Chlorella Vulgaris: Chlorella este o 
specie de alge care cresc în apă dulce. Reduce 
pigmentarea excesivă și oferă luminozitate tenului.

Considerând datele maxime din rezultate

40 lei

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Gel De Curățare Exfoliant Iluminator

100 ml.                   1000300

40 lei

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Loțiune Tonică Iluminatoare

125 ml.                      1000295

Extract de papaya: Conține o enzimă numită 
papaină care îmbunătățește procesul natural 
de purifi care a pielii. De asemenea, are 
proprietăți naturale de emoliere care ajută la 
hidratarea pielii.

Extract de strugurii-ursului: Este un iluminator 
organic cu ingredientul activ alfa arbutin. Ajută 
la uniformizarea nuanței pielii și la luminozitatea 
tenului. 
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Preocuparea Tenului
Factorii nocivi din mediul înconjurător afectează calitatea 
pielii, iar nivelul de hidratare scade considerabil. Linia 
de îngrijire Aqua hidratează și echilibrează Ph-ul pielii. 
Îmbunătățeste aspectul uscat, neuniform pentru o piele 
cu aspect catifelat, radiant și uniform.

Soluție
Valorifi când efectele benefi ce ale apei, gama de produse 
revigorante,  care conțin acid hialuronic, oferă hidratare 
îndelungată, susținând bariera naturală a pielii. Complexul 
PCA ajută la creșterea elasticității, oferind pielii un aspect 
ferm și revigorat iar complexul cu apă de mare luptă 
împotriva factorilor nocivi din mediul înconjurător.

Aqua

Catifelare & Hidratare

Linia de Îngrijire

Ingrediente Cheie:
Apă de mare, Complex PCA, Acid Hialuronic
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Linia de Îngrijire

Aqua 

37 lei 65 lei

Dr. C. Tuna Aqua
Gel de Curățare 

Dr. C. Tuna Aqua
Serum Hidratant

100 ml.                   1000265 30 ml.                      1000266

95 lei

Dr. C. Tuna Aqua
Cremă Hidratantă

50 ml.                     1000267

Considerând datele maxime din rezultate

35 lei

Dr. C. Tuna Aqua 
Cremă Revitalizantă
pentru Zona Ochilor

20 ml.                      1000268

EFECT INTENS DE HIDRATARE

+124%
DUPĂ DOAR

1H DE LA UTILIZARE*
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Preocuparea pielii
Ajută la ameliorarea acneei. În același timp, deschide 
porii și curăță impuritățile, controlează secreția de 
sebum si ajută la menținerea unui ten curat. 

Soluție
Gama de produse ajută la ameliorarea acneei datorită 
ingredientelor puternice și delicate, precum, acidul 
salicilic, acidul glicolic și coaja de salcie, formulă ce 
contribuie la îmbunatățirea fermității în timp ce reduce 
iritația si roșeața pielii asociate acneei.

Acne

Ritualul de Îngrijire a Pielii

Linia de Îngrijire

Ingrediente Cheie:
Acid Salicilic, Acid Glicolic, Coaja de salcie,

Apă de Hamamelis și Apă Marină

65 lei

Dr. C. Tuna Acne 
Serum

30 ml.                      1000263

65 lei

Serum

30 ml. 
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Linia de Îngrijire

Acne

55 lei

Dr. C. Tuna Acne
Cremă de Față

50 ml.                     1000264
37 lei

Dr. C. Tuna Acne 
Gel de Curățare 

100 ml.               1000261

40 lei

Dr. C. Tuna Acne
Loțiune Tonică

125 ml.                1000262

| 31



Preocupare
Pielea uscată și sensibilă duce lipsă de hidratare și elasticitate, 
prin urmare, are nevoie de îngrijire adițională și hidratare, în 
caz contrar, bariera care o protejează de factorii externi poate fi  
deteriorată, diminuând gradul de hidratare, ceea ce poate avea 
ca rezultat un ten uscat, sensibil și iritat.

Soluție
O rutină de îngrijire hidratantă cu gălbenele previne deteriorarea 
pielii uscate și sensibile. Proprietățile hrănitoare și hidratante 
ale uleiului de gălbenele hidratează în profunzime, oferind o 
senzație de confort și un aspect catifelat și neted.

Gălbenele
Linia de Îngrijire

Hrănire și Hidratare pentru
Pielea Uscată și Sensibilă

Ingrediente Cheie:
Ulei de gălbenele, extract de echinacea,

extract de nalbă și burdock

50 lei

Dr. C. Tuna Calendula
Balsam Cremă

80 ml.               1000286

Ulei de Avocado: Hidratează, hrănește și 
catifelează pielea.
Ulei din semințe de ceai: Hrănește și ajută 
pielea să își mențină nivelul de hidratare, 
fără a lăsa un aspect lucios.
Vitamina E: Cunoscută pentru proprietățile 
ei antioxidante, conferă luminozitate tenului 
și protejează pielea de factorii din mediul 
înconjurător.

50 lei

Dr. C. Tuna Calendula
Balsam Cremă

80 ml.    

catifelează pielea.
Ulei din semințe de ceai:
pielea să își mențină nivelul de hidratare, 
fără a lăsa un aspect lucios.
Vitamina E: 
ei antioxidante, conferă luminozitate tenului 
și protejează pielea de factorii din mediul 
înconjurător.

CEL MAI
VÂNDUT
PRODUS
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Linia de Îngrijire cu 
Gălbenele

66 lei

Dr. C. Tuna Calendula 
Ulei

30 ml.           1000287

Ulei de avocado: Hidratează, hrănește și catife-
lează pielea în mod vizibil.
Vitamina E: Cunoscută pentru proprietățile ei 
antioxidante, conferă luminozitate tenului și prote-
jează pielea de factorii din mediul înconjurător.

35 lei

Dr. C. Tuna Calendula
Cremă de Față

35 lei

Dr. C. Tuna Calendula 
Loțiune Tonică

125 ml.            1000284

Complexul PCA: Factor natural de hidratare care atrage 
în mod optim cantitatea de apă necesară pielii pentru 
a-și forma bariera protectoare împotriva factorilor externi.
Apa organică de mușețel: Contribuie la calmarea și 
hidratarea pielii.

35 lei

Dr. C. Tuna 
Gel de Curățare

100 ml.          1000283

Extract din sâmburi de struguri: Hidratează și 
catifelează pielea
Glicerină: Componentă naturală a pielii sănătoase, 
care crește gradul de hidratare și luminozitate a pielii.

50 ml.                  1000285

Extract de echinaceea: Protejează pielea și o 
hidratează din interior.
Extract de nalbă: Calmează roșeața pielii și o 
hidratează în profunzime.
Extract de Burdock: Calmează, hidratează pielea 
uscată și sensibilă.

Considerând datele maxime din rezultate

CREȘTE NIVELUL DE 
HIDRATARE 

CU PÂNĂ LA

+140%
DUPA DOAR 1H*
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Preocuparea Tenului
Excesul de sebum. Aspectul de ten gras este cauzat de o 
producție mare de sebum a glandelor sebacee. Sebumul 
este o substanță care hidratează și protejează pielea și este 
importantă pentru a o menține sănătoasă. Cu toate acestea, 
prea mult sebum poate duce la un ten gras, pori închiși și 
acnee.

Soluție
Gama de produse Dr. C. Tuna Arbore de Ceai este perfectă 
pentru curățarea tenului mixt și gras, echilibrarea și 
îndepărtarea excesului de sebum. Uleiul de arbore de ceai 
echilibrează producția de sebum, calmează iritațiile și lasă 
pielea curată, fără să o usuce excesiv.

Arbore de Ceai

Previne & Controlează
Excesul de Sebum

Ingrediente Cheie:
Ulei de Arbore de Ceai, Extract de Cimbru,

Extract de plancton marin și Squalene

40 lei

Dr. C. Tuna
Serum

10 ml.                1000292

Extract de rozmarin: Un antioxidant puternic, 
extractul din frunze de rozmarin ajută la protejarea 
și calmarea pielii și la prevenirea acneei.
Extract de Cimbru: Ajută la echilibrarea Ph-ului 
pielii și oferă senzația de confort pentru tenul 
predispus la acnee. 

40 lei

10 ml.                

Extract de rozmarin: 
extractul din frunze de rozmarin ajută la protejarea 
și calmarea pielii și la prevenirea acneei.
Extract de Cimbru: 
pielii și oferă senzația de confort pentru tenul 
predispus la acnee. 

CEL MAI
VÂNDUT
PRODUS

Linia de Îngrijire
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Arbore de Ceai
Linia de Îngrijire

Ten puternic hidratat
Piele mai fermă
Eficiență maximă

35 lei

Dr. C. Tuna Tea Tree 
Gel De Curățare

100 ml.              1000288

Extract de Cimbru: Ajută la echilibrarea 
Ph-ului pielii și oferă senzația de 
confort pentru tenul predispus la acnee. Cu 
proprietățile sale antioxidante, calmează 
acneea și previne inflamațiile. 

35 lei

Dr. C. Tuna 
Loțiune Tonică

125 ml.               1000289

Extract de Cimbru: Ajută la echilibrarea Ph-ului 
pielii și oferă senzația de confort pentru tenul 
predispus la acnee.
Exopolizaharidă marină: Ajută la absorbția
excesului de sebum de pe suprafața pielii și
reduce aspectul gras și conferă un aspect matifiant. 

35 lei

Dr. C. Tuna
Cremă Hidratantă

50 ml.                1000290

Extract de Cimbru: Ajută la echilibrarea Ph-ului 
pielii și oferă senzația de confort pentru tenul 
predispus la acnee. 
Squalene: Squalene naturală de origine vegetală. 
Previne deshidratarea și restabilește suplețea pielii.

50 lei

Dr. C. Tuna Tea Tree
Balsam Cremă

80 ml.                     1000291

Squalene: Squalene naturală de origine vegetală. Previne 
deshidratarea și restabilește suplețea pielii.
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Preocuparea tenului
Porii închiși sunt rezultatul excesului de sebum, motiv pentru 
care celulele moarte nu pot fi  eliminate din piele. Porii sunt 
mici orifi cii pe suprafața pielii prin care se elimină transpirația 
și sebumul. Când porii se măresc și sunt închiși pot apărea 
punctele negre, punctele albe sau chiar acneea.

Soluție
Gama Dr. C. Tuna Cărbune Activ curăță cu blândețe și purifi că 
porii, fără să irite pielea. Cărbunele activ atrage ca un magnet 
și elimină toxinele, mizeria, sebumul și celulele moarte. 
Extrage impuritățile de pe suprafața pielii, minimizează porii 
și conferă tenului un aspect sănătos și curat.

Cărbune Activ
Linia de Îngrijire

Purifi care și
Minimizarea Porilor

Ingrediente Cheie:
Pudră de cărbune activ, extract de

rozmarin și extract de eucalipt.| 36



Pentru toate tipurile de ten
Pentru Orice Vârstă

Ten puternic hidratat

Piele mai fermă

Efi ciență maximă

42 lei

80 ml.              1000294125 ml.              1000293

35 lei

Dr. C. Tuna Cărbune Activ
Loțiune Tonică

Extract de rozmarin: Puternic antioxidant care protejează și 
calmează iritațiile pielii.
Extract de eucalipt: Cunoscut pentru proprietățile de purifi care și 
curățare. Acționează ca o barieră protectoare, care ajută pielea să 
lupte împotriva factorilor externi, menținând la un nivel optim gradul 
de hidratare din interior.

Extract de rozmarin: Puternic antioxidant care protejază tenul și 
calmează iritațiile pielii. 
Extract de eucalipt: Cunoscut pentru proprietățile de purifi care și 
curățare, acționează ca o barieră de protecție împotriva factorilor 
externi, păstrând un nivel optim de hidratare în interior.

Dr. C. Tuna Cărbune Activ
Mască Detoxifi antă
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Preocuparea pielii
În mod special pe timpul verii, pielea ta are nevoie de 
îngrijire adecvată, cu produse care conțin factor de 
protecție, pentru a preveni arsurile solare, petele și apariția 
prematură a ridurilor. 

Soluție
Gama cu protecție solară îți oferă o paletă largă de produse 
cu diverși factori de protecție, 15-30-50, în funcție de durata 
timpului petrecut în lumina soarelui sau de intensitatea 
razelor solare. Este necesar a se utiliza produse cu factor 
de protecție, în vederea prevenirii arsurilor solare, petelor 
pigmentare sau apariției premature a ridurilor, dar și pentru 
o hidratare perfectă a pielii tale.

Protecție Solară

Oferă Protecție Sporită și un 
Bronz Strălucitor

Linia de Îngrijire

68 lei

Loțiune cu protecție solară 
pentru față și corp SPF 50
150 ml.                  1000770

46 lei

Loțiune cu protecție solară 
pentru față SPF 50
75 ml.                  1000302

de protecție, în vederea prevenirii arsurilor solare, petelor 
pigmentare sau apariției premature a ridurilor, dar și pentru 
o hidratare perfectă a pielii tale.

Loțiune cu protecție solară 
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Protecție Solară

Protejați-vă Pielea!

45 lei 66 lei

Dr. C. Tuna Gel Hidratant 
cu Aloe

Dr. C. Tuna Unt de Corp cu 
Protecție Solară SPF 15

110 ml.                 1000301 250 ml.                 1000159

38 lei

Dr. C. Tuna Balsam 
de Buze SPF 15

15 ml.                   1000833

48 lei

Dr. C. Tuna Cremă 
pentru față SPF 50

50 ml.              1000769

37 lei

Dr. C. Tuna Ulei cu        
protecție solară SPF 6

115 ml.                  1000303

Linia de Îngrijire

Dr. C. Tuna Balsam 

1000833

Îți protejează buzele de efectele dăunătoare ale razelor 
UV datorită factorului de protecție 15. 
Hrănește și hidratează buzele datorită formulei sale cu uleiuri de Shea și Olus. 
Uleiurile de Shea și Olus provin din plante și netezesc, hrănesc și hidratează buzele. 
Formulat cu ingrediente vegane. Ceara de albine sintetică a fost utilizată în compoziția 
produsului, ca alternativă pentru ceara de albine tradițională. Nu conține parafi nă.
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Spumă 
Autobronzantă
Linia de îngrijire

Spuma de corp autobronzantă, formulată cu DHA și eritruloză de 
origine naturală, care conferă pielii tale un bronz cu aspect natural. 
DHA – dihidroxiacetona, ingredient activ din majoritatea produselor 
autobronzante, 100% natural, pe bază de surse vegetale. Aplicată pe 
piele, spuma autobronzantă DR. C. TUNA provoacă o reacție chimică 
asupra aminoacizilor din celulele de suprafață ale pielii producând un 
efect de închidere la culoare. Aceste ingrediente active nu dăunează 
pielii, deoarece afectează doar celulele de suprafață ale epidermei.

Instrucțiuni De Utilizare
1. Exfoliază și hidratează zonele uscate ale pielii înainte de utilizare, 

călcâie, coate, încheieturi.
2. Întinde spuma folosind o mănușă și fără a rata anumite zone. 
3. Păstrează produsul pe corp timp de 6-8 ore, înainte de a face duș.
4. Bronzul perfect se va instala după această perioadă.

PUNCTE FORTE
• Ingrediente active de bronzare
• 100% vegane și naturale
• Ușor de aplicat
• Absorbție rapidă

Dr. C. Tuna Spumă Autobronzantă

150 ml.              1000696

79 lei

Spumă de corp Autobronzantă
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PASUL 1: SCRUB ANTICELULITIC
• Datorită formulei sale ce conține particule de 

sâmburi de caise, exfoliază pielea fără a o afecta.

Cum se folosește?
Aplică scrub-ul pe zonele cu probleme și masează-l în 
piele folosind mișcări circulare. Lasă-l să acționeze timp de 
10-15 minute și clătește-l cu apă călduță.

Anticelulită

Pentru o piele fermă și un corp sculptat!

Linia de îngrijire

200 ml.              1000865

45 lei

Dr. C. Tuna Scrub Anticelulitic

PASUL 2: GEL ANTICELULITIC
Gelul anticelulitic Dr. C. Tuna susține îmbunătățirea 

fermității pielii și reduce aspectul celulitei.

Cum se folosește?
După aplicarea scrub-ului, aplică o cantitate 

sufi cientă de gel pe zonele afectate și 
masează ușor pielea folosind mișcări circulare. 

Pe durata aplicării poți resimți efectul 
termic al gelului timp de 15-30 minute.

Particule de Sâmburi de Caise:
Oferă curățare în profunzime datorită 
structurii sale de particule non-abrazive.

Extract din Frunze 
de Rozmarin

Tinctură de 
Cimbru

Ulei esențial de 
Wintergreen

Extract din Frunze 
de Eucalipt

200 ml.             1000836

45 lei

Dr. C. Tuna Gel Anticelulitic
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48 lei

Dr. C. Tuna Gel Concentrat
Pentru Masaj cu Paprika & Chili

500 ml.                   1000738

48 lei

Dr. C. Tuna Gel Concentrat 
Pentru Masaj cu Extract de Castane 

500 ml.                    1000737

Ideal pentru un masaj revigorant. O combinație 
puternică de chili roșu, ghimbir, urzică, mentol și uleiuri 
esențiale pentru a calma corpul după o zi lungă.

Ideal pentru un masaj relaxant. Îmbogățit cu extract 
de castane, sunătoare, mentă, mentol și uleiuri 
esențiale, relaxează musculatura. Extractele de 
arnică și rozmarin hidratează și hrănesc pielea.

Masaj
Destresează și relaxează

Gama pentru Masaj
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Geluri pentru masaj
pe bază de plante
infuzate

27 lei

Dr. C. Tuna Gel Concentrat
Pentru Masaj cu Paprika & Chili

150 ml.                     1000305

27 lei

Dr. C. Tuna Gel Concentrat 
Pentru Masaj cu Extract de Castane 

150 ml.                     1000304
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FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ SULFAȚI

FĂRĂ SLES

FĂRĂ SLS

FĂRĂ
COLORANȚI

Extractul de 
Papaya și 
vitamina E îți 
lasă  pielea 
fi nă și catife-
lată. 

Intimă
Linia de Îngrijire

Îngrijire specială pentru
fi ecare femeie

FĂ
RĂ

 PA
RA

BEN
I

FĂRĂ ALC
O

O
L

FĂ
RĂ

 SLES

FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ SULFAȚI

FĂRĂ SLES

FĂRĂ SLS

FĂRĂ
COLORANȚI

Extractul de 
Papaya și 
vitamina E îți 
lasă  pielea 
fi nă și catife-
lată. 

HY

POALLERGENIC

G
YN

ECOLOGICALLY

TESTED

35 lei

Dr. C. Tuna
Cremă Depilatoare

100 ml.            1000306

48 lei

Dr. C. Tuna
Pentru Igienă Intimă

225 ml.                    1000307

21 lei

Dr. C. Tuna 
Șervețele Intime
Wipes

20 Pcs.                     1000308
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Produse de Îngrijirea Picioarelor
Linia de Îngrijire

Picioare Răsfățate!

50 lei
Dr. C. Tuna Produse de 

Îngrijirea Picioarelor
Sare Pentru Peeling cu 

Efect Relaxant 
250 ml.  1000322

50 lei
Dr. C. Tuna Produse de 

Îngrijirea Picioarelor
Sare Pentru Peeling cu 

Efect Relaxant 
250 ml.  1000322

24 lei
Dr. C. Tuna Produse de 
Îngrijirea Picioarelor
Spray Deodorant pentru 
Picioare
115 ml.  1000320 32 lei

Dr. C. Tuna Produse de 
Îngrijirea Picioarelor
Cremă Nutritivă
pentru Picioare
50 ml.  1000321

Pasul 1 - curățare: Exfoliant relaxant pentru picioare, 
extrem de concentrate, lasă pielea netedă și moale. 
Potrivit pentru curățare și regenerare. 
Utilizare: Aplicați o cantitate mică pe picioare și/sau 
mâini, masați ușor pielea, apoi clătiți cu apă caldă.

Pasul 2 - hidratare intensă: Crema regenerează 
pielea tălpilor și călcâiele crăpate. Formula 
este imbogatita cu glicerina si unt de bambus. 
Utilizare: Masați crema pe zonele pe care a fost 
aplicată, în special pe părțile uscate și crăpate. 
Pentru rezultate mai bune, aplică un strat mai 
gros, apoi pune-ti ciorapii si lasă să acționeze  
peste noapte.

Pasul 3 - confer miros plăcut: Spray-ul pentru 
picioare răcorește și împrospătează picioarele 
și protejează împotriva posibilelor mirosuri 
neplăcute. Conține ulei de arbore de ceai și 
ulei de jojoba. Mod de utilizare: Pulverizați-vă 
picioarele ori de câte ori este nevoie.
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Ș amp on  Us c at  cu
Efe c t  St i l i z ant

UN ȘAMPON CARE TE ÎNȚELEGE!
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Pentru toate tipurile de păr

Datorită formulei speciale, conferă volum extrem părului, fără 
să-l încarce. După fiecare aplicare, părul arată proaspăt și are 
un miros extrem de plăcut!
Ingrediente cheie: pudră din amidon de orez, care 
împrospătează apectul părului și reduce excesul de sebum, 
Benzophenon 4, care oferă protecție sporită împotriva 
razelor UV și D-panthenol, care crește elasticitatea părului, îl 
hidratează în profunzime și îi redă straălucirea și sănătatea.

Dr. C. Tuna Șampon Uscat

32 lei

150ml.    |    9000462
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Dr. C. Tuna Reviving
Mască Revitalizantă
O formulă ușoară și non-grasă, potrivită pentru toate 
tipurile de păr, cu extract de usturoi, Capixyl™ și 
Trichogen™ lasă părul puternic și hidratat. 

Dr. C. Tuna Reviving
Șampon Revitalizant cu
Extract deUsturoi si Capixyl
Șampon revitalizant, care ajută la întărirea și fortifi carea 
părului fragil și îl menține strălucitor și sănătos, datorită 
extractului de usturoi, Capixyl și noului ingredient, 
Trichogen. 

Dr. C. Tuna Reviving Șampon Revitalizant
cu Extract de Usturoi și Capixyl
Șampon revitalizant, care ajută la întărirea și îngroșarea 
părului fragil și îl menține strălucitor și sănătos datorită 
extractului de usturoi, Capixyl ™ și noului ingredient 
Trichogen™.

Dr. C. Tuna Reviving
Ulei Concentrat
Un ulei tratament concentrat pentru păr și scalp îmbogățit 
cu ulei de fl oarea soarelui, vitamina E și migdale dulci.
Uleiul îți lasă părul moale și sănătos instantaneu.

3

4

2

1

Reviving
Usturoi, Capixyl™ & Trichogen™

Contribuie la Întărirea Părului
și îi Conferă un Aspect Stălucitor

Linia de Îngrijire a Părului
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Pentru toate tipurile de păr

Complex de protecție: Un amestec de
uleiuri și extracte care ajută la protejarea părului 
împotriva razelor UV și la previnerea decolorarea 
culorii părului cauzate de razele UV.
Acest complex bogat îmbunătățește luciul, strălucirea 
și rezistența părului.
Trichogen™: Îmbogățit cu biotină și extracte vegetale, 
acest îngredient activ  ajută la îmbunătățirea rezis-
tenței părului și stimulează creșterea acestuia. Ajută 
la repararea și îmbunătățirea calității părului.

25 lei

Dr. C. Tuna Revitalizant
Şampon
225 ml. - 1000309

2

Ulei de Macademia: bogat în acid oleic, uleiul de 
Macadamia hidratează profund de la scalp la fi rele de păr, 
menținându-l hidratat. Ajută împotriva electrizării părului 
și îi oferă strălucire părului deteriorat. 
Ulei de Rozmarin: Stimulează creșterea părului, 
hidratează scalpul prin îmbunătățirea circulației capilare. 
Extractele vegetale mențin părul puternic și strălucitor.
Ulei din semințe de Adansonia Digitata (Baobab): 
Hidratează și înmoaie părul fragil cu Omega-3 și vitamina 
C. Uleiul hrănește părului, fără să-l încarce și îi oferă un 
aspect strălucitor, sănătos.

1

55 lei

Dr. C. Tuna Revitalizant
Ulei de Păr
30 ml. - 1000311

Ulei de Macadamia: Bogat în acid oleic, uleiul de 
Macadamia hidratează profund de la scalp la fi rele 
de păr, menținându-l hidratat. Ajută împotriva elec-
trizării părului și îi oferă strălucire părului deteriorat. 
Ulei Tamanu: Bogat în Omega-9, înmoaie părul și îi 
oferă un aspect sănătos. 
Ulei de Camellia: O sursă bogată în Omega 6 și 
Omega 9, uleiul de Camellia menține părul hidratat 
și suplu. Ajută părul împotriva deshidratării.
Trichogen™: Îmbogățit cu biotină și extracte vege-
tale, acest îngredient activ  ajută la îmbunătățirea 
rezistenței părului și stimulează creșterea acestuia. 
Ajută la repararea și îmbunătățirea calității părului. 
Complex de protecție: un amestec de uleiuri și 
extracte care ajută la protejarea părului împotriva 
razelor UV și la previnerea decolorarea culorii 
părului cauzate de razele UV. Acest complex bogat 
îmbunătățește luciul, strălucirea și rezistența 
părului.

30 lei

Dr. C. Tuna Revitalizant 
Mască de Păr
200 ml. - 1000310

3

CEL MAI
VÂNDUT
PRODUS

Complex de protecție: Un amestec de
uleiuri și extracte care ajută la protejarea părului 
împotriva razelor UV și la previnerea decolorarea 
culorii părului cauzate de razele UV.
Acest complex bogat îmbunătățește luciul, străluci-
rea și rezistența părului.
Trichogen™: Îmbogățit cu biotină și extracte vege-
tale, acest îngredient activ  ajută la îmbunătățirea 
rezistenței părului și stimulează creșterea acestuia. 
Ajută la repararea și îmbunătățirea calității părului.

4

38 lei

Dr. C. Tuna Revitalizant 
Șampon 
500 ml. - 1000535

22

4

1

3
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Dr. C. Tuna Șampon Hidratant

Un șampon hidratant pentru utilizare zilnică, care curăță 
delicat și hidratează, în timp ce calmează scalpul. Îmbogățit 
cu PatcH2O și ulei de macadamia, acest șampon protejează 
culoarea și textura părului de efectul dăunător al razelor UV.

Dr. C. Tuna Balsam
Hidratant de Păr

Balsam hidratant pentru păr, de o calitate superioară, infuzat cu 
PatcH2O și ulei de macadamia, care hidratează și descurcă părul 
uscat. Pentru uz zilnic.

Dr. C. Tuna Mască
Hidratantăpentru Păr

O mască pentru păr excepțională, îmbogățită cu PatcH2O și 
ulei de macadamia, pentru a oferi un luciu perfect, hidratare în 
profunzime și protecție.

3

2

1

Hydrating
Linia de Îngrijire a Părului

Repararea Părului Uscat
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30 lei

Dr. C. Tuna Balsam
Hidratant de Păr 

200ml                        1000313

2

30 lei

Dr. C. Tuna Mască Hidratantă
pentru Păr

110ml                        1000314

3

33 lei

Dr. C. Tuna Șampon
Hidratant

225ml                       1000312

1

Complex de Acid Hialuronic: Acest amestec activ, unic, ajută la 
calmarea și hidratarea scalpului. De asemenea, ajută la crearea 
unei bio-bariere pe suprafața părului deteriorat și netezește fi rele 
deteriorate, în timp ce oferă un efect de rehidratare.
Semințe de Rambutan: Este un ingredient activ, ce revitalizează 
părul de la rădăcină până la vârfuri, lăsând părul proaspăt, hidratat 
și plin de vitalitate.
Complex de Protecție a Culorii: Prin intermediul acestui complex, 
culoarea și structura părului rămân protejate de efectul dăunător 
al razelor UV.
Amestec de Uleiuri: Un amestec de uleiuri (ulei de măsline, 
camelie și tamanu) – acest puternic mix ajută la sporirea luciului și 
strălucirii părului, oferind, simultan, un efect antioxidant, protector, 
pentru a preveni decolorarea și deteriorarea fi relor de păr.

Complex de Acid Hialuronic: Acest amestec activ, unic, ajută la 
calmarea și hidratarea scalpului. De asemenea, ajută la crearea 
unei bio-bariere pe suprafața părului deteriorat și netezește fi rele 
deteriorate, în timp ce oferă un efect de rehidratare.
Semințe de Rambutan: Este un ingredient activ, ce revitalizează 
părul de la rădăcină până la vârfuri, lăsând părul proaspăt, hidratat 
și plin de vitalitate.
Complex de Protecție a Culorii: Prin intermediul acestui complex, 
culoarea și structura părului rămân protejate de efectul dăunător 
al razelor UV.
Amestec de Uleiuri: Un amestec de uleiuri (ulei de măsline, 
camelie și tamanu) – acest puternic mix ajută la sporirea luciului și 
strălucirii părului, oferind, simultan, un efect antioxidant, protector, 
pentru a preveni decolorarea și deteriorarea fi relor de păr.

Complex de Acid Hialuronic: Acest amestec activ, unic, ajută la 
calmarea și hidratarea scalpului. De asemenea, ajută la crearea 
unei bio-bariere pe suprafața părului deteriorat și netezește fi rele 
deteriorate, în timp ce oferă un efect de rehidratare.
Semințe de Rambutan: Este un ingredient activ, ce revitalizează 
părul de la rădăcină până la vârfuri, lăsând părul proaspăt, hidratat 
și plin de vitalitate.
Complex de Protecție a Culorii: Prin intermediul acestui complex, 
culoarea și structura părului rămân protejate de efectul dăunător 
al razelor UV.
Amestec de Uleiuri: Un amestec de uleiuri (ulei de măsline, 
camelie și tamanu) – acest puternic mix ajută la sporirea luciului și 
strălucirii părului, oferind, simultan, un efect antioxidant, protector, 
pentru a preveni decolorarea și deteriorarea fi relor de păr.

Dr. C. Tuna Hydrating
Linia de Îngrijire a Părului
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Dr. C. Tuna Șampon
pentru Volum

Un șampon pentru utilizare zilnică cu extract de flori de 
tei și ulei de lămâie, care curăță cu blândețe și eficient 
părul, oferindu-i un minunat volum. Ajută pentru a restabili 
suplețea, strălucirea și volumul părului fin.

Dr. C. Tuna Balsam pentru
Volum pentru Păr

Un balsam pentru păr, cu formulă ușoară, infuzat cu extract de 
flori de tei și ulei de lămâie, care redă suplețea, strălucirea și 
volumul părului fin, în timp ce reduce electricitatea statică și oferă 
protecție împotriva razelor UV. Pentru utilizare zilnică.

2

1

Volumizing
Linia de Îngrijire a Părului

Volum maxim pentru păr subțire
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50 lei

Dr. C. Tuna Balsam pentru
Volum pentru Păr

 200ml                      1000316

2

47 lei

Dr. C. Tuna Șampon
pentru Volum

225ml                1000315

Extract de Flori de Tei: Acest extract de plante ajută la crearea 
unei pelicule protectoare pe păr, ce sprijină procesul de 
restructurare și netezirea fi relor de păr.
Extract de Microalge: Acest extract natural de microalge ajută 
la îmbunătățirea volumului și face părul mai puternic, plin de 
vitalitate. Redă suplețea, strălucirea și  volumul părului fi n.
Complex de Protecție a Culorii: Prin intermediul acestui com-
plex, culoarea și structura părului rămân protejate de efectul 
dăunător al razelor UV.
Proteină din Mazăre: Ingredient de origine 100% vegetală, 
care îmbunătățește elasticitatea părului, oferind un efect de 
umplere și volum.
Amestec de uleiuri de Nucă de Cocos & Mango & Roșii & 
Lămâie: Acest amestec de nutrienți esențiali oferă volum și 
strălucire părului.

Extract de Flori de Tei: Acest extract de plante ajută la crearea 
unei pelicule protectoare pe păr, ce sprijină procesul de 

Extract de Flori de Tei: Acest extract de plante ajută la crearea 
unei pelicule protectoare pe păr, ce sprijină procesul de 
restructurare și netezirea fi relor de păr.
Extract de Microalge: Acest extract natural de microalge ajută 
la îmbunătățirea volumului și face părul mai puternic, plin de 
vitalitate. Redă suplețea, strălucirea și  volumul părului fi n.
Complex de Protecție a Culorii: Prin intermediul acestui com-
plex, culoarea și structura părului rămân protejate de efectul 
dăunător al razelor UV.
Amestec de uleiuri de Nucă de Cocos & Mango & Roșii &
Lămâie: Acest amestec de nutrienți esențiali oferă volum și 
strălucire părului.

Extract de Flori de Tei: Acest extract de plante ajută la crearea 

1

Dr. C. Tuna Volumizing
Linia de Îngrijire a Părului
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Experimentează Un Somn
Liniștitor cu Lavandă

Spray  cu  L avand ă
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Pulverizează în cameră 
sau pe așternuturi pentru 

o atmosferă relaxantă și un 
somn liniștit și odihnitor.

Conține o combinație de uleiuri 
esențiale din levănțică, mușcate, 
iarbă de lămâie și mușețel, care 

asigură o relaxare plăcută, crescând 
astfel calitatea somnului.

36 lei
Dr. C. Tuna
Spray cu Lavandă
50 ml.  1000319
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Mr. Wipes este o gamă de produse de înaltă calitate pentru îngrijirea casei. Fără parabeni, sulfați, fosfați, 
formaldehidă, ftalați, coloranți, SLS și clor.

 

 

 

pentru rufe negre & colorate

 

BIODEGRADABIL

BI

ODEGRADABIL

 

 

PE ANIMALE

NU E TESTAT

PRIETENOS CU MEDIU
L

PR
IET

ENOS CU MEDIUL
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25 lei

Mr. Wipes
Detergent concentrat 
multifuncțional
 cu aromă de săpun

500 ml.        1600000

1

25 lei

Mr. Wipes
Detergent concentrat 
multifuncțional cu aromă
de fl ori albe

500 ml.          1600001

2Mr. Wipes
Detergent concentrat 1 Mr. Wipes2

PARABENI, CLORINĂ, COLORANȚI, 
FORMALDEHIDĂ, FOSFAȚI,
SLS, FTALAȚI 
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37 lei

Mr. Wipes
Soluție concentrată pentru 
curățarea suprafețelor din lemn

1000 ml.            1600002

3

42 lei

Mr. Wipes
Soluție concentrată 
pentru pardoseală 
Mountain Breeze

1000 ml.        1600003

4Mr. Wipes3

FOSFAŢI, 
FORMALDEHIDE 
CLOR
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40 lei

Mr. Wipes
Soluție de Curățare 
pentru WC 

750 ml.            1600024

1

25 lei

Mr. Wipes
Șervețele umede pentru 
curățarea suprafețelor

40 buc       

42

29 lei

200 ml.          1600022

Mr. Wipes
Soluție Pentru Curățarea 
Suprafețelor Metalice

3

13 lei

1 buc        9000052

Mr. Wipes Home
Burete Magic Pentru
Vase

1205004
1205003

FOSFAŢI, 
FORMALDEHIDE 
CLOR
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94 lei

Mr. Wipes

1000 ml.                  9000417

MR WIPES OXI CLEAN este o soluție 
performantă care îndepărtează petele de 
pe texturi. Petele intense, precum sucul 
de fructe, cafeaua, petele de iarbă, sunt 
îndepărtate ușor cu Mr. Wipes Oxi Clean.

INSTRUCŢIUNI: Urmați instrucțiunile 
de curățare de pe îmbrăcăminte sau 
eticheta materialului. Testați produsul pe 
o porțiune mică înainte de a utilizare. Nu 
folosiți produsul Mr. Wipes, în cazul în care 
culoarea se schimbă. Clătiți cu apă după 
utilizare și lăsați-l să se usuce. Pentru 
rezultate bune, aplicați soluția direct pe 
pată. Închideți imediat capacul după fi ecare 
utilizare.

Oxi Clean
1000 g.
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25 lei

Mr. Wipes
Soluție Pentru 
Îndepărtarea Petelor de
 pe Haine

500 ml.            1600010

1

35 lei 37 lei

Mr. Wipes
Detergent Lichid 
Concentrat pentru 
Rufe Albe

500 ml.          1000429 1000 ml.          1600015

42

36 lei

Mr. Wipes

500 ml.            1600011

Balsam Concentrat 
Pentru Rufe

3 5

35 lei

Mr. Wipes

500 ml.           1000428

Detergent Lichid pentru 
Rufe Negre & Colorate

PARABENI, CLORINĂ, COLORANȚI, 
FORMALDEHIDĂ, FOSFAȚI,
SLS, FTALAȚI 

PARABENI, CLORINĂ, COLORANȚI, 
FORMALDEHIDĂ, FOSFAȚI,
SLS, FTALAȚI 

FOSFAŢI, 
FORMALDEHIDE 
CLOR

CEL MAI
VÂNDUT
PRODUS

Mr. Wipes
Soluție Concentrată 
Pentru Îndepărtarea 
Ruginii și a Calcarului
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Mr. Wipes Detergent Lichid
Pentru Mașina de Spălat Vase
Formulă cu dizolvare rapidă. Curăță în profunzime. Dizolvă 
grăsimea și lasă vasele curate și fără reziduuri. Conținut prietenos 
cu mediul. Nu deteriorează mașina de spălat vase și nu lasă urme 
de apă. Performanțe superioare datorită concentrației ridicate. 

Mr. Wipes Soluție de Clătire Pentru
Mașina de Spălat Vase
Lasă vaselor un aspect strălucitor. Ajută la prevenirea petelor.
Permite uscarea rapidă a vaselor.

Mr. Wipes Detergent Lichid 
Pentru Vase
Datorită noii formule, spălarea poate fi  efectuată atât cu apă 
caldă, cât şi cu apă rece. Curăță ușor și rapid murdăria de pe 
vase. Cu o singură sticlă de detergent lichid pentru vase poți 
curăța mii de farfurii. Nu afectează pielea. Supus testelor de 
performanță. Testat dermatologic. Deține certifi care de la un 
laborator independent acreditat la nivel internațional.

Mr. Wipes Soluție Concentrată Pentru
Îndepărtarea Grăsimii și Murdăriei
Acționează imediat asupra murdăriei din bucătărie. Poate fi  
aplicată pe  blatul de bucătărie, dulapuri, pe oțelul inoxidabil, 
gresie, suprafețe ceramice, hotă, cuptor, plită, tigăi, oale. Chiar și 
pe vase arse sau urme  vechi de mâncare. 

1

2

3

4

Mr. Wipes
Îngrijirea Locuinței

1

40 lei

Mr. Wipes

500 ml.             1600005

Detergent Lichid pentru 
Mașina de Spălat Vase

FOSFAŢI, SLES, SLS 
PARABENI, FORMALDEHIDE 
COLORANŢI, CLOR, GLUTEN
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20 lei

Mr. Wipes
Soluție de Clătire pentru 
Mașina de Spălat Vase

300 ml.           1600006

32 lei

500 ml.           1600014

42 3

24 lei

Mr. Wipes Mr. Wipes

300 ml.           1600004

Detergent Lichid 
pentru Vase

Soluție Concentrată 
pentru Îndepărtarea 
Grăsimii și Murdăriei

FOSFAŢI, 
FORMALDEHIDE 
CLOR

FOSFAŢI, SLES, SLS 
PARABENI, FORMALDEHIDE 
COLORANŢI, CLOR, GLUTEN,
FĂRĂ PARFUM

FOSFAŢI, SLS, PARABENI, 
FORMALDEHIDE, FTALAȚI,
COLORANŢI, CLOR, GLUTEN
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