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ArtNinelli
GELUL TRANSPARENT ARTNINELLI
EXTRA CLEAR
Compania ArtNinelli activează pe piața internă și cea externă de doi ani, dar deja
a câștigat popularitate, interesul și încrederea clienților. ArtNinneli înseamnă o
selecție mare de geluri colorate și gel-lacuri, geluri transparente și de camuflaj de
calitate superioară la un raport avantajos dintre preț și calitate.
Cel mai popular gel pe piață este gelul ArtNinelli extra clear de consistență lichidă, cu o singură fază, autonivelant, folosit pentru extensii pe forme și tips-uri,
formula acestuia este potrivită și pentru clienții cu unghii problematice (cum ar
fi hiperhidroză). Timpul de polimerizare sub lampă este de 2 minute.

pavilionul nr.2,
standul nr. 2
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CONTRAST.MD
PRODUSE DIVA PROFESSIONAL STYLING
Diva Professional Styling este o companie britanică, cu sediul la Londra, care
este centrul celor mai buni coafori din lume. Toate produsele noastre au fost
elaborate, fabricate și testate în Marea Britanie, calitatea lor este confirmată de
nenumărate premii. Astfel, veți găsi produsele noastre în cele mai vestite saloane
din lume, cum ar fi Trevor Sorbie, Charles Worthington, Richard Ward, Brooks
și Brooks, Regis, Headmasters, Sean Hanna și altele! Suntem populari printre
staruri, dar și la Casa Regală. Produsele noastre sunt folosite în spatele scenei:
pentru filme și programe televizate, printre care Skyfall, Downtown Abbey și
Dansuri pe gheață.

pavilionul nr.2,
standul nr. 40/1
7

Belșug & Berechet
TEXTILE PENTRU CASĂ, HOTELURI,
SALOANE DE FRUMUSEȚE.
Prosoape din bumbac 100% din Turcia la kilogram!
Halate de baie pentru întreaga familie
Lenjerie de pat
Plăpumi
Pături
Cuverturi
Huse pentru saltele și altele

pavilionul nr.2,
standul nr. 1
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Bi Brands
MASĂ DE MASAJ ȘI NU NUMAI...
Achiziționând o masă de masaj în magazinul nostru, veți obține un produs de calitate cu garanție de 1 an. Masa pliantă de masaj a fost proiectată special pentru a
fi utilizată în saloane de frumusețe, spitale si cluburi sportive. Masa este perfectă
atât pentru masaj, cât și pentru proceduri de epilare, extensii de gene, cosmetologie. Structura solidă din aluminiu sau lemn permite strangerea și întinderea ei.
Masa stransă e foarte compactă și comod de transportat.
Masa este formată din:
• tetieră cu înclinare reglabilă
• cotiere laterale
• suport frontal pentru mâini
• geantă pentru păstrat și transportat.

pavilionul nr.2,
standul nr. 33
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Charafeddine
Industrial Laboratories
PRODUSE COSMETICE
Charafeddine Industrial Laboratories (CIL) a fost înființată în 1938 de Dr. Said
Charafeddine, chimist în domeniul farmaceutic. CIL este un lider în elaborarea
și fabricarea de produse cosmetice în baza unor studii științifice riguroase. Gama
largă a produselor noastre include creme pentru ten, loțiuni hidratante, săpunuri
cosmetice, creme pentru copii, șampoane, deodorante și creme decorative, create
pe baza unor produse farmaceutice de calitate superioară, care corespund standardelor internaționale. CIL oferă servicii excelente clienților săi, inclusiv consultanță post-vânzare. Această strategie s-a dovedit a fi foarte eficientă, compania
bucurându-se de clienți pe întreg globul: de la Orientul Mijlociu până în Golful
Arab, în Africa, Statele Unite, India și Orientul Îndepărtat.

pavilionul central,
standul nr. 65/1
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COSMETIC CLUB
ARCELMED - UN DUET PERFECT:
COSMETOLOGIA ȘI MEDICINA
Jean d’ Arcel prezintă o cremă de îngrijire cu complex de acizi din fructe. Crema
stimulează producerea de colagen, datorită căruia tenul devine mai luminos și
mai neted. Crema întărește bariera naturală a pielii, atenuând ridurile și hidratând tenul în profunzime.

PURIFIANTE
ÎNGRIJIREA TENULUI GRAS
Aspectul lucios, porii dilatați, punctele negre din zona mediană sunt ”cartea de
vizită” a tenului gras.
Curățarea profundă în trei pași de la Jean d’Arcel este soluția perfectă pentru
îngrijirea tenului gras.
Viața este frumoasă – admir-o!
Mother Theresa
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Demirel Company
BARGELLO - PARFUMERIE TURCEASCĂ,
BRAND TURCESC.
Casa de parfumuri Bargello a fost fondată în 1950 în Turcia, debutând în domeniul parfumeriei cu un concept propriu, bazat pe experiența și tradiția renumitelor fabrici de parfumuri din Franța și Italia.
Apa de parfum Bargello este un produs de înaltă calitate și se vinde în peste 400
de tipuri de arome diferite, analoagele brandurilor renumite, precum și aromele
sale excluzive. Parfumurile conțin 30% ulei de înaltă calitate. Acest brand este
renumit în 26 de țări, precum Germania, Belgia, Olanda, Cipru, Arabia Saudită, Ucraina, Bulgaria, Turkmenistan, Kirghistan, România ș.a. și acum și în
Moldova. Produsele noastre sunt antiiritante și non-alergice, certificate conform
standardelor internaționale IFRA.

pavilionul nr.2,
standul nr. 13
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Dermocosmetica
RESTYLANE SKINCARE
Restylane Skincare folosește formula unică patentată NASHA/Q-Med de stabilizare și cross link-ată a acidului hialuronic, înglobată în baza cremelor, oferindu-i
pielii luminozitate și un efect radiant, cu capacitatea crescută de reținere a apei
în țesuturi.
Textura pielii se îmbunătățește, ridurile fine se estompează, pielea capătă luminozitate.
Gama de creme Restylane Skincare este potrivită pentru îngrijirea zilnică a tenului.

pavilionul central,
standul nr. 26
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Farmacia Familiei
BRANDUL DR. IRENA ERIS
INOVAȚIA MONDIALĂ ÎN ÎNGRIJIREA
ANTI AGING
Clinic Way este o inovație de la Dr Irena Eris - prima gamă de dermatocosmetice
cu efect de întinerire și încetinire a procesului de îmbătrânire al pielii. La baza
ei stă o formulă revoluționară a regenerării pielii, asigurând o îngrijire sigură și
eficientă chiar și pentru cea mai sensibilă și alergică piele. Produsele Clinic Way
pornesc procesul de recuperare a pielii în 3 nivele:
1. Reactivarea celulară
2. Reactivitatea țesutului dermic
3. Încetinește procesele de îmbătrânire ale pielii și stimulează auto-reînnoirea
acesteia

pavilionul central,
standul nr. 62
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Rețeaua de farmacii
”FELICIA”
SEBAMED ŞAMPON ÎMPOTRIVA CĂDERII
PĂRULUI PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR
Protejează părul şi scalpul prin valoarea de 5.5 a pH. Conţine complex NHE obţinut din vitamina B (niacină). Pentru că niacina, împreună cu cafeina, au efect
de dilatare a vaselor de sânge şi a capilarelor, se amplifică circulaţia sangvină la
nivelul scalpului şi este stimulată creşterea părului. Şamponul conţine extras natural de Ginko Biloba care oferă suport acţiunii benefice a complexului NHE şi
hrănirii rădăcinilor părului. Are, de asemenea, efect antimătreaţă. Prin valoarea
de 5.5 a pH-ului pielii, stabilizează structura firului de păr, micsorându-i tendinţa de uscare şi rupere.

pavilionul central,
standul nr. 27
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GIULIO MORTARA
HIDRATEAZĂ-ŢI BUZELE CU RUJURILE BIO
DE LA ANTOS!
Rujul ANTOS oferă buzelor culoare perfectă, hidratare, protecţie şi dorinţa de a
zâmbi ... o mulțime de calităţi pentru un ruj natural.
Rujul Antos cosmetică naturală a fost creat pentru a oferi un confort optim buzelor, conține materii prime vegetale valoroase: un amestec de unt de nuci Basso
şi unt de mango, care hidratează profund pe o durată lungă, îmbogățit cu ulei
de ricin, care are proprietăți nutritive și emoliente și unt de mango, care conferă
protecție naturală împotriva razelor UV.
Ambalajul rujului este fabricat din PLA, un plastic special, obţinut din porumb
care se transformă în îngrășământ biologic după utilizare.

pavilionul central,
standul nr. 23
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GOLD LASH
SISTEM CU ULTRASUNETE REVOLUȚIONAR
PENTRU LIFTING HIFU SMAS.
HIFU - metodă revoluționară, eficientă și sigură de întinerire a pielii. Singura
metodă în acest moment. Alternativa liftingului facial chirurgical. Ultrasunetele focalizate de intensitate mare acționează pe 3 niveluri, stimulând producerea
propriului colagen, legăturilor de colagen, atingând efectul de tonifiere, lifting și
întinerire. Procedura este nedureroasă, durează 1 - 2 ore, rezultatele sunt vizibile
imediat după procedură, dar efectul complet este realizat după 3 -6 luni.

pavilionul central,
standul nr. 36
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GONTAL GRUP
OGENEK CU COMPLEX SPECIAL
AMINO-MOLECULAR
Acum vă puteți vopsi părul cu curaj! Inebriya va oferă produsul inovator №1
OGENEK cu complex special amino-molecular, care pătrunde în păr în timpul
vopsirii, protejează și restabilește firele de păr. Ca rezultat, părul este gros și puternic de la rădăcină până la vârf, de o culoare incredibil de bogată. Vopsea-cremă permanentă profesională de păr cu micro-pigmenți de calitate pentru o acoperire de 100% de durată a părului cărunt. Uleiul de in și aloe vera mențin părul
sănătos, moale și strălucitor, hidratează și îl refac pe întreaga lungime. Paleta de
culori Inebrya include 126 de nuanțe.

pavilionul nr.2,
standul nr. 19
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HOLY LAND
PREPARATUL INJECTABIL AQUASHINE BTX
Aquashine BTX conține 7 peptide, 1,5% acid hilauronic, 24 aminoacizi, 14 vitamine, 8 minerale și coenzime Preparatul Aquashine BTX e potrivit pentru toate
tipurile de piele, oferind lifting, revitalizare intensă și restabilirea componentelor
matricei extracelulară, culoare sănătoasă tenului, fortificarea vaselor.

DERMAHEAL EYE BAG SOLUTION
Dermaheal Eye Bag Solution - preparat pentru blefaroplastie non-chirurgicală.
Este indicat pentru problemele zonei periorbitale: „hernie” (proeminarea grăsimii de pe pleoapa inferioară), cercuri negre sub ochi, dereglarea microcirculației, pigmentație, riduri, piele deshidratată. DERMAHEAL Eye Bag Solution scindează grăsimile, fortifică peretele frontal al orbitei, stimulează lipoliza, sporește
activitatea fibroblastelor, stimulează producția procolagenului, întărește mușchii
circulari ai ochiului.

pavilionul central,
standul nr. 40
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INFINITY
COSMETICS
VOPSEAUA-GEL DE LA CANNI
Vopseaua-gel de la CANNI face revoluţie în raportul preţ-calitate. Firma CANNI
oferă un gel binepigmentat, care se aplică uşor într-un strat, la un
preţ foarte bun. Se usucă formidabil timp de două minute în lampa UV şi în 60
de secunde în lampa LED. Materialele utilizate de firma CANNI la producerea
gelurilor sunt non-toxice și sunt prezente în 141 nuanţe.

pavilionul nr. 2,
standul nr. 32
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LOIAL-DT
BC EXCELLIUM
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.!

FIBREPLEX
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.

pavilionul nr.2,
standul nr. 23
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LOREMA ESTETIC
DERMEDICS
Dermedics (Polonia) este un producător de echipamente estetice și cosmetice
profesionale. Scopul brandului Dermedics este de a asigura ramurile medicinii
și cosmetologiei cu echipamente estetice moderne. Produsele Dermedics oferă
clienților posibilitatea de a alege produse calitative și efective la un preț avantajos.

INSTITUTE BCN
Compania Institute BCN (Spania) este specializată în fabricarea produselor de
mezoterapie. Produsele Institute BCN sunt de cea mai înaltă calitate, fiind certificate de GMP, ISO 22716:2007 si ISO 9001:2008. Scopul principal al companiei
este de a asigura produse calitative si rezultate garantate.

pavilionul central,
standul nr. 45
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BRILLIANT

PRET SPECIAL:
960 EUR

790 EUR

Tratament pentru sinteza naturalãde colagen si elastinã. Cu
o vastã aplicabilitate în estetica facialã si corporalã, Eclipse
Micorpen trateazã:
• ridurile ne & tenul tern
• îmbãtrânirea prematurã
• cicatricile postacneice
• vergituri & celulitã

MESOSONIX

VIROMATIQUE

PRET SPECIAL:
980 EUR

830 EUR

• 4 terapii într-un singur aparat:
mezoterapie virtualã, terapie LED,
CrioLift, Ultrasunete
• aplicatii faciale si corporale
• 4 capete de tratament

SCULPTOR – CEL MAI SPECTACULOS
ECHIPAMENT ESTETIC

PRET SPECIAL:
940 EUR

780 EUR

Înglobează cele mai inovative tehnologii beauty într-un singur echipament:
HIFU Multifocal Hi M FU – cea mai puternică terapie de slăbire localizată. CrioRadiofrecvență – îmbinarea pe același capăt de tratament a crioterapiei cu radiofrecvența multipolară, obținunâdu-se cel mai rapid efect de lifting nechirugical. DermoLeds – LED Laser – cea mai reconfortantă procedură de reîntinerire
foarte la moda la Hollywood. DermoHealth – masaj endermologic – puternic
anticelulitic, modelator corporal și facial. Microdermoabraziune cu dischete cu
pulbere de diamant – folosirea unor deischete de unică folosință cu pulbere de
diamant care șterge de pa față riduri fine, pete, celule moarte etc.

• 7 programe: 6 automate si
1 manual
• accesorii incluse: 3 capete masaj
anticelulitic, 2 capete peeling,
1 capãt masaj
• reglare intensitate si timp

DISCOUNTURI SPECIALE
PE PERIOADA EXPOZITIEI
PRET SPECIAL:
565 EUR

475 EUR

Detoxi ere, regenerare celularã, re-echilibrarea câmpului
energetic
• reglare timp 0-30 minute
• electrostimulare
plantarã - tolerantã
• 5 programe automare
• bobinã inclusã

ROWE

Masaj, relaxare, gomaj, celulitã

Tratamente faciale, cuperoza, riduri, rejuvenare, slãbire,
reducere în centimetri, anticelulitã, antivergeturi

DETOX SPA

475 EUR

Microdermabraziune cu pulbere de diamant: Tratamente
faciale, tratamente vergeturi
• siletios si extrem de abil
• ltru ultra- performant
• 9 capete de tratament
• fãrã risc de rãni sau
infectii datoritã tehnologiei
Brilliant

50%

pânã la

ECLIPSE MICROPEN

PRET SPECIAL:
585 EUR

pavilionul nr. 2,
standul nr. 22
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ANGELA ȘARGU
DISTRIBUITOR OFICIAL AL COMPANIEI
«TOCCO MAGICO» (ITALIA)
PRODUSE PENTRU PĂR TOCCO MAGICO
(ITALIA)
Tocco Magico oferă liniile Freelux și Multicomplex - vopsele pentru păr cu acid
hilauronic, care hidratează părul, îi dă volum și consistență, DeLight - pentru
amatoarele de blond: fără amoniac, conține keratină; nămoluri pentru păr; linia
de pigmenți Color Switch - nu conține agenți alcalini și nu necesită folosirea unui
oxidant. Oferă netezime și rezultate estetice excelente, linia Magico - reconstrucţia profundă a fibrei capilare, tratament în timpul aplicării; linia de șampoane
KUR pentru toate tipurile de păr, iar prezența unor aminoacizi specifici fac părul
mai puternic, mai moale şi mai strălucitor

pavilionul nr. 2,
standul nr. 45
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SOARE OPTIM
OCHELARI DE SOARE ȘI OPTICI
DE MĂRCI RENUMITE
Prezentăm produsele companiei Polaroid.
Dintre produsele noi vă prezentăm mărcile de ochelari: INVU și Marc Stone
(Elveția) și Style Mark (Statele Unite ale Americii).
Compania noastră a obținut drepturi de distribuție pentru a reprezenta aceste
mărci - Elveția, simbolul neschimbat al calității.
Style Mark include, de asemenea, o gamă de modele superbe la un preț accesibil.

pavilionul central,
standul nr. 58
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TAILOR OFFICE
ATELIER PENTRU ELABORAREA ȘI
CONFECȚIONAREA ÎMBRĂCĂMINTEI
PENTRU PROFESIONIȘTI
Tailor Office vă propune o gamă largă de servicii, precum:
- Confecționarea îmbrăcămintei de înaltă calitate;
- Aplicarea pe vestimentație a logo-ului și a denumirii companiei dvs. sau orice
alte simboluri;
- Deplasarea la beveficiar a designerului/ specialistului pentru a lua dimensiunile
angajaților dvs.;
- Tailor Office va efectua la nivel profesional reparația de orice comlexitate a
îmbrăcămintei;
- Efectuarea operativă a comenzii și livrarea mărfurilor în timp util;
- Politică flexibilă de prețuri.

pavilionul nr. 2,
standul nr. 41
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ТHAIPOWER
DISTRIBUITOR AUTORIZAT ÎN EUROPA –
GRUPUL DE COMPANII THAIPOWER
LEGENDA ÎNȚELEPCIUNII PLANTELOR
(REGATUL THAILANDEI).
ULEIUL BALSAMIC SIANG PURE - o formulă exclusivă din uleiuri de scorțișoară, cuișoare și mentă cu mentol și camforă, este utilizat în caz de:
- dureri de cap, rău de mișcare, amețeli, senzații de leșin,
- dureri musculare și articulare, entorse, crampe, dureri de burtă,
- raceală, gripă, congestie nazală, sinuzită,
- mușcături de insecte.

pavilionul central,
standul nr. 17
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INHALATORUL PEPPERMINT FIELD este utilizat în caz de:
- congestie nazală, sinuzită, rinită, astm bronșic, protecția de viroze,
- oboseală, lipsa de concentrare (oxigenează creerul),
- rău de mișcare, stare de stres, stare de alertă, mirosuri neplăcute,
- dureri de cap, mușcături de insecte (se utilizează recipientul cu ulei).

UNICA.MD
GHIDUL ONLINE DESPRE ŞI PENTRU
FEMEIA MODERNĂ.
Suntem promotorii unui mod de viaţă sănătos, realizând proiecte video de amploare, care au schimbat viaţa multor femei din Moldova. Descoasem vedetele
de secrete, venim cu cele mai utile sfaturi de frumuseţe şi stil, culegem cele mai
bune recomandări de sănătate şi aducem cele mai bune informaţii privind alimentaţia raţională.
De aceea, am devenit universul femeilor active, informate şi Unice.
• 70 000 de fani pe Facebook şi peste 3 mln de vizitatori unici anual
• 65 000 de abonați pe Youtube și peste 13 mln vizualizări anual
Am ajuns în topul revistelor de specialitate de acasă. Succesul nostru se datorează
promptitudinii, echidistanţei şi creativităţii.
Unica.md - prima revistă online din Moldova!
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VG Professional
FARDURI DE PLEOAPE VG PROFESSIONAL
Fardurile de pleoape VG Professional sunt ideale atât pentru make-up artiști
profesioniști, cât și pentru folosirea lor zilnică. Fardurile VG Professional conțin
o cantitate mare de pigmenți, au o structură uniformă, sunt ușor de aplicat, asigură o acoperire perfectă și o trecere lentă de nuanțe, rezistă fără să se adune în
pliurile pleoapelor.
Cu aceste farduri pot fi create machiaje discrete de zi, dar și de seară.
Fardurile nu se șterg la umiditate, pigmenții menținându-se pe pleoape mai mult
de 12 ore, ceea ce este foarte indicat pentru un machiaj profesional. VG Professional înseamnă calitate europeană la un preț accesibil.

pavilionul central,
standul nr. 8
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Vion Impex - Kallos
KALLOS COSMETICS A FOST ÎNFIINŢATĂ ÎN
1978, ÎN UNGARIA.
Kallos Cosmetics dezvoltă şi fabrică produse profesionale de calitate pentru îngrijirea părului și tenului.
Produsele Kallos sunt unice în Europa în ce priveste raportul preţ-calitate.
Firma noastră vine în întâmpinarea tuturor categoriilor de cumpărători cu produse de o calitate care concurează cu cele ale firmelor de prestigiu, dar la un preţ
mult mai atractiv. Clienţii noştri, inclusiv cei cu venituri modeste au parte de
plăcuta surpriză să constate de fiecare dată că nu doar preţul produselor noastre
diferă, ci şi calitatea lor.
Pentru a arăta superb folosiţi cu încredere produsele cosmetice KALLOS!

pavilionul nr. 2,
standul nr. 21
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Vion Impex Golden Rose
Reprezentăm în Moldova compania Erkul Cosmetics, cel mai mare producător
şi exportator de cosmetică decorativă din Turcia, de la care importăm brandul
Golden Rose.
Erkul Cosmetics a fost înfiinţaţă în 1983, fiind una dintre cele mai importante
corporații din sectorul produselor cosmetice cu principiile de fabricație: calitate
înaltă la prețuri accesibile.
Erkul Cosmetics are peste 30 de ani de experiență. Produsele sunt testate dermatologic şi sunt fabricate în conformitate cu legislaţia europeană.
Erkul Cosmetics continuă călătoria în lumea frumuseții, cu scopul de sporire a
calității și de creștere continuă.

pavilionul central,
standul nr. 20
55

