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Noutăţi de la SCHWARZKOPF PROFESSIONAL!
BC EXCELLIUM – primul sistem complet de îngrijire pentru toate 
tipurile de păr matur:
 - BC EXCELLIUM Taming Q10+ с Omega 3
pentru păr matur aspru & vopsit
 - BC EXCELLIUM Plumping с Q10+ Collagen
pentru păr matur subţire & vopsit.

Schwarzkopf Professional are grijă de tinereţea părului dvs.!

LOIAL-DT
Pavilionul nr.2, standul nr. 39
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BC EXCELLIUM

DECOLORAŢI CU PRAF ŞI CU VOPSEA!
FĂRĂ COMPROMIS.  FĂRĂ RISC.  FĂRĂ  PROBLEME.
NOUL
                 FIBREPLEX

REDUCE CU PÂNA LA 94% FRAGILITATEA PĂRULUI

Exclusiv pentru saloane.
Poate fi combinat cu coloranţii diferitor producători.

FIBREPLEX
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Primul acid hialuronic rezistent* dedicat dinamismului facial**.

* Metoda de crosslinking este patentată. 

** Teosyal RHA păstrează proprietăţile mecanice la un şir de solicitări (G’ di-

namic).

ROFILENA
Pavilionul central, standul nr. 35
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TEOSYAL RHA

Descoperiţi R (II) Eyes, cremă de ochi:
 - reducerea imediată a сulorii cearcănelor* , 
 - reducerea pungilor de sub ochi (10%)*/** , 
 - reducerea adâncimii ridurilor fine (20%) */***  , 
 - toleranţă 100%*.

*Test efectuat de un laborator independent pe pielea sensibilă a 23  de voluntari 

timp de 28 de zile, evaluat de un dermatolog şi oftalmolog.

**Rezultate măsurate după 15 minute de aplicare pe 12 voluntari şi confirmate 

după ziua a14 şi a 28 de utilizare.

***Rezultate măsurate după 14 zile de utilizare pe 23 de voluntari.

R II EYES
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Tehnologii de ultimă generaţie în domeniul echipa-
mentelor de frumuseţe: sisteme pentru întreţinere 
corporală, proceduri cu laser pentru înfrumuseţare 
facială, aparate pentru tatuaj facial. 

AMFORA PLUS
Pavilionul nr.2, standul nr. 36

BIG MEDIKAL
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Aplicată seara după demachiere şi curăţarea feţei, 
hrăneşte pielea în profunzime datorită efectului ul-
eiului de măsline şi al extractelor de ginkgo biloba 
şi afin, conţine resveratrol, eficient împotriva formării 
radicalilor liberi.

ANTOS
Pavilionul central, standul nr. 62

CREMĂ DE NOAPTE NUTRITIVĂ CU 
EXTRACTE DE STRUGURI – 50 ml
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SETUL de PAŞTI 2016 este un curs intensiv de 2 
săptămâni cu fiole. 
FIOLELE BABOR sunt o sursă inepuizabilă de frumuseţe 
şi energie pentru pielea dvs., sunt o combinaţie a 
efectului instantaneu şi a concentraţiei maximale de 
ingrediente active, sloganul produsului este VITEZĂ 
şi EFECT. Transformarea va fi magică! (aplicare 
manuală). 

BABOR
Pavilionul central, stand informaţional

FIOLELE BABOR
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Produsele din linia nouă “Prestige” conţin complexul 
anti-Progeria®, care reduce producţia şi canti-
tatea de proteine PROGERIN (responsabile pentru 
îmbătrânirea accelerată a pielii), activând metabo-
lismul prin stimulare. Vârsta 35+

COSMETIC CLUB
Pavilionul central, standul nr. 7

PRESTIGE
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RoseSublime - linie de lux anti-îmbătrânire pentru ten 
matur. Formulele inovatoare, complexele patentate, 
uleiurile valoroase fac această linie foarte eficientă 
pentru rezolvarea problemelor pielii mature, fapt 
confirmat de premiul european Diamond SPA 2015, 
primit de Crema preţioasă ROSE SUBLIME ca fiind cel 
mai bun produs de frumuseţe.

ROSESUBLIME
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Uleiul preţios de argan este componenta de bază a 
seriei terapeutice MARIEN MAROC pentru păr dete-
riorat şi vopsit: şampon hidratant, mască hidratantă 
şi hrănitoare, spray bifazat, ulei. Toate produsele 
hidratează şi hrănesc părul, îl revitalizează, restabilesc 
structura, previn deteriorarea părului şi despicarea 
vârfurilor, reducând-o până la 95%, întăresc părul, 
oferindu-i sănătate şi strălucire.

EKMEKCI S.R.L.
Pavilionul nr.2, standul nr. 41

SERIA MAROC DE LA MARIEN
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O acoperire decorativă nouă cu efect perlat modern 
pentru o manichiură sclipitoare şi rezistentă.
Interacţiunea cu un magnet special permite 
obţinerea efectului de joc de lumini, care aminteşte 
piatra preţioasă “Ochi de pisică”.
Gelul-ojă e foarte simplu în aplicare, rezistă mult timp 
pe unghii, fără ciobire sau fisuri.

GLOBALFASHION
Pavilionul nr.2, standul nr. 28

GELUL-LAC CATEYES
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Mack’s Professional:
• oje semi cu efect holografic, ochi de pisică, mag-
netic, termoefect şi clasic  
• geluri colorate noi Raffine, fără dispersie, Thermo, 
Neon, Magic, Cosmic, Painting 
• magnet efecte 3 D, Creion magnetic
• geluri  constructive albe şi cover  
• şi nu în ultimul rând, imaginea companiei Mack’s  
Professional şi ambalajele au un Look nou! 

GOLUB STIL
Pavilionul central, standul nr. 71

MACK’S PROFESSIONAL
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Peelingul bifazic este alcătuit dintr-o combinaţie ino-
vatoare de acizi şi fermenţi, este una dintre direcţiile 
cele mai promiţătoare în studiul peelingurilor estetice. 
Noul peeling oferă cosmetologilor un instrument efi-
cient pentru corecţia defectelor cosmetice ale pielii: 
modificări legate de vârstă; microrelieful dur al pielii, 
pori dilataţi; pistrui, hiperpigmentare; cicatrici post-
traumatice; vergeturi etc.

SKIN COSMETIC
Pavilionul central, standul nr. 5

PEELING BIFAZIC 
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1 – Descâlceşte părul şi facilitează pieptănarea

2– Hidratează profund părul

3 – Intensifică şi protejează culoarea părului vopsit

4 – Disciplinează parul rebel

5 – Păstrează coafura pentru mai mult timp

6 – Asigură protecţie termică

7 – Micşorează timpul de uscare

8 – Oferă formă şi volum

9 – Regenerează şi hrăneşte părul uscat şi deteriorat

10 – Previne despicarea părului, în special la capete

SOFINALIA
Pavilionul nr.2, standul nr. 64

BB CREAM MULTIFUNCŢIONAL 
PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR
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Xemose - inovaţie în dermatologie. 
Produse cu formulă biomimetică pentru piele foarte 
uscată, cu tendinţă atopică. Textură nelipicioasă, uşor 
absorbită de piele. Toleranţă excelentă. Eficacitate 
dovedită. Ideală pentru faţă şi corp, nou-născuţi, 
copii, maturi:

 -  restructurează pielea
 -  întăreşte bariera cutanată agresată
 -  calmează iritaţiile pielii uscate
 -  hidratează

Testat dermatologic

URIAGE
Pavilionul central, standul nr. 10

XEMOSE
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Kallos KJMN - mască pentru păr uscat şi casant cu 
cheratină şi proteina din lapte, întăreşte, consolidează, 
regenerează şi hrăneste în profunzime firul de păr, 
tratamentul de păr cu keratină reconstruieşte struc-
tura naturală a părului, umple stratul deteriorat al 
acestuia. Hrăneşte şi protejează  firele de păr uscate 
şi despicate.

VION IMPEX
Pavilionul nr.2, standul nr. 58

KALLOS KJMN 
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