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3H LAND S.R.L.

3H Land comercializează doar cosmetice
originale din Coreea de Sud pentru
uz profesional și casnic. Oferim produse
cosmetice, calitatea cărora corespunde
tuturor standardelor mondiale, la un preț
rezonabil. Liniile de produse conțin atât
preparate de îngrijire, cât și cosmetice
decorative.
Colaborăm cu companii care se respectă,
au un nume pe piață și care folosesc
doar ingrediente naturale în procesul de
producție.
Cu noi sunteți siguri 100% de calitatea și
siguranța produselor!

3H Land sells only original cosmetics from 
South Korea for professional and home 
use. The quality of cosmetics meets all 
world standards and we offer them at a 
reasonable price. The lines of products 
contain both products for care and deco-
rative cosmetics. 
We work with companies that respect their 
position, have a name on the market and 
use only natural ingredients in the produc-
tion process. 
With us you are 100% sure of the quality 
and safety of products!

bd. Decebal, 23/1 Centrul Comercial “JUMBO”, but. 400 
MD-2015 Chişinău, Republica Moldova 

GSM : +373-69/ 26-15-50 
URL : https://web.facebook.com/EXTRABeautySalon/

ABK STIL S.R.L.

SALON ŞI STUDIO EXTRA BEAUTY

Studioul Extra Beauty oferă servicii de ex-
tensie a părului și body piercing. Vă oferim 
toate tipurile de extensii pentru păr natural 
- caldă, rece, bandă, plete, peruci, cozi de 
cal, cumpărarea și vânzarea de păr, instru-
mente de extensie. Treninguri.  Toate tipu-
rile de body piercing. Instrumente pentru 
piercing (pistol, clame, cercei medicinali). 
Training-uri.  Salonul Extra Beauty oferă 
următoarele servicii: extensie de unghii; 
gene; extensie păr; manichiura; pedichiu-
ră; tunsori și styling; îndreptarea părului; 
solar; tatuaj. 

Studio Extra Beauty offers services in hair 
extension and body piercing. All types of 
natural hair extensions - hot, cold, tape, 
tresses, wigs, ponytails, buying and selling 
hair, extension tools. Trainings. All kinds of 
body piercing. Piercing instruments (guns, 
clips, medical earrings). Trainings. The Sa-
lon Extra Beauty offers services in: nail ex-
tension; eyelash extension; hair extension; 
manicure; pedicure; haircuts and styling; 
hair straightening; solarium; tattoo.
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str. Grenoble 110
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 62 00 38 38
e-mail: ask@airpack.md
URL www.airpack.md

AIRPACK SERVICII CURIER&CARGO

AIRPACK - RAPID ȘI COMOD
Trăind într-o lume dinamică, când timpul și productivitatea sunt 
niște factori cruciali, vă oferim un serviciu RAPID și COMOD de 
livrare a coletelor din SUA în Moldova. Urmând etape foarte 
simple pe site-ul magazinului îndrăgit și utilizând adresa noas-
tră din Miami, coletele solicitate vor ajunge în siguranță la Chiși-
nău. Sistemul nostru de tarifare este foarte simplu și vă permite 
calcularea costului de livrare. De asemenea, avem un sistem de 
procesare modern pentru urmărirea traseului și locației colete-
lor dumneavoastră, cu ajutorul aplicației AIRPACK.
Pentru orice precizare, vă rugăm să ne contactați.

AIRPACK - FAST AND CONVENIENT
Living in a dynamic world, when time and productivity are cru-
cial factors, we offer a FAST and CONVENIENT parcel delivery 
service from USA to Moldova. Following very simple steps, on 
your favourite store website and using our Miami address, the 
required parcels will arrive safely in Chisinau. Our pricing sys-
tem is very simple and allows you to calculate individually the 
cost of delivery. We also have a modern processing system to 
track the route and location of your parcels, with the help of 
AIRPACK application. 
Please contact us for any clarification you might need.

tel.: + 38 097 993 25 59
tel.: + 38 068 602 45 21
tel.: + 38 099 663 61 35

e-maill:  aleks.and.style@gmail.com
URL: http://aleks-style.com

ALEKS-STYLE

Compania Aleks-style și-a început activitatea în 2005 ca produ-
cător de haine profesionale. Gama largă de haine de brandul 
„Aleks-style” a devenit o parte integrantă a multora dintre cei, 
care își desfășoară activitatea în domeniul industriei frumuseții. 
Modelele sunt prezentate atât în stil modern, cât și în stil clasic. 
Modelele creative și precizia în procesul de croire sunt un com-
pliment pentru cumpărător și un certificat de profesionalism.
Compania este în căutare de distribuitori.

Since 2005, Aleks-style has started its business as a manufactur-
er of professional wear. The wide range of Aleks-style clothing 
has become an integral part of many professionals in the beau-
ty industry. The models are made in modern and classic styles. 
Original models and precision in the cutting are a gift to the 
buyer and a certificate of professionalism. 

The company is looking for dealers.
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Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373-22/ 50-20-44; 53-95-09 
GSM: +373 79/ 322-605 
Email: alodistrade@gmail.com

«ALODIS-TRADE» S.R.L. 

Importul și plasarea pe piață a uleiului de 
cocos de înaltă calitate, presat la rece. Ule-
iul de nucă de cocos este folosit în scopuri 
cosmetice pentru îngrijirea tenului, corpu-
lui, unghiilor, părului. Utilizarea regulată 
a uleiului de nucă de cocos vă permite să 
prelungiți tinerețea și sănătatea pielii și pă-
rului. Uleiul de cocos are o serie de efecte 
miraculoase: încetinește formarea ridurilor; 
hidratează, hrănește și înmoaie pielea; are 
efect antiinflamator; reduce stresul și obo-
seala etc.

Coconut oil is used in cosmetology for the 
care of face, body, nails and hair. Regular 
use of coconut oil allows you to prolong the 
youth and health of your skin and hair. Co-
conut oil has a range of miraculous effects: 
slows the formation of wrinkles; moisturizes, 
nourishes and softens the skin; has anti-in-
flammatory effect; relieves stress and men-
tal fatigue, etc.

str. Sfatul Ţării 61/A
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova 

tel.: +373 22 29 29 99
tel./fax: +373 22 22 48 55

 GSM: +373 78 777 100 
 e-mail: amer_international@mail.ru, 

 URL: technodent.md

Î.C.S. AMER INTERNAŢIONAL  S.R.L.

VITIS este cea mai largă și specială gamă de periuțe de dinți, 
paste de dinți, clătitoare de gură, perii interdentare și ață den-
tară. Este un brand de produse pentru igiena orală care oferă 
îngrijire excelentă.

  De asemenea, produsele de îngrijire a cavităţii bucale Cura-
prox, Curasept, Curadent prezintă paste de dinți, perii dentare 
manuale și electrice, perii interdentare, apă de gură.

VITIS presents the widest line of toothbrushes, toothpastes, 
mouthwashes, interdental brushes and dental floss. It is a brand 
of products for oral hygiene that provides exclusive and specific 
care to the entire family.

   Curaprox and Curasept cover oral care products, while 
Curadent encompasses mouthwashes, toothpastes, hand and 
electric toothbrushes, interdental brushes etc.
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str. Kiev nr. 11
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova 
tel./fax : +373-22/ 31-11-08 
tel. : +373 22/ 32-33-33 (Linia fierbinte) 
e-mail : info@felicia.md 
URL : www.felicia.md www.efelicia.md
Facebook : www.facebook.com/farmaciafelicia

AMOFARM S.R.L.

Cu o istorie de 20 de ani, FELICIA reprezintă la moment una dintre cele mai mari reţele de farmacii 
și farmamarketuri din Republica Moldova. Peste 100 de farmacii și optici cu cabinet medical, unul 
dintre cele mai mari și dotate centre de optică din ţară, „Felicia Optic Center”, propriul depozit și 
secție de producere a medicamentelor. Clienții FELICIA pot alege din peste 15 000 de produse 
ale mărcilor de renume: Noreva, Sebamed, Skincode, Verattiva, Biorepair, Piave  - сosmetice сe au 
la bază cele mai inovatoare cercetări din dermatologie și biochimie și care, pe bună dreptate, au 
revoluționat domeniul. 

With a rich 20-years history, FELICIA currently represents one of the largest networks of phar-
macies and pharma markets in the Republic of Moldova. Over 100 pharmacies and opticians 
with medical cabinets, one of the largest and best equipped optical centers in the country - Fe-
licia Optic Center, its own warehouse and drug production department. FELICIA customers can 
choose from over 15,000 renowned branded products: Noreva, Sebamed, Skincode, Verattiva, 
Biorepair, Piave - cosmetics that are based on the most innovative research in dermatology and 
biochemistry and have rightly revolutionized the field.

REȚEAUA DE FARMACII FELICIA

str. Pădurii, 19                                                                                
MD-2002, Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 22 30 89; 22 34 69
fax: +373 22 22 3089; 22 34 69 
e-mail: anruad.md@gmail.com

ANRUAD S.R.L.

Compania ANRUAD, reprezentantul brandului  Rose of Bulgaria, 
este furnizorul exclusiv de produse cosmetice avansate bulgare 
BioFresh, REFAN, Victoria Beauty pe piața din Moldova. Cele trei 
companii sunt lideri pe piața bulgară de produse de calitate, 
fiind cunoscute în întreaga lume.
 „BioFresh“ creează remedii minunate de îngrijire a pielii și păru-
lui în bază de apă și ulei de trandafir, care au proprietăți extrem 
de utile.
„Victoria Beauty“ folosește în produsele sale rezultatele inovații-
lor și componente efieciente, cum ar fi mucoasa de melc, uleiu-
rile de argan și macadami, cristalele de keratina.
Compania „REFAN“ este cunoscută pentru produsele naturale 
de calitate excelentă, parfumuri în vrac, care ating nivelul bran-
durior internaționale și o serie de săpunuri artizanale excelente.

ANRUAD, representative of the Rose of Bulgaria brand, is the 
exclusive supplier of Bulgarian cosmetics BioFresh, REFAN, and 
Victoria Beauty on the Moldovan market. The three companies 
are leaders in the Bulgarian market of quality products, known 
all over the world.
BioFresh creates great skin and hair care products, based on wa-
ter and rose oil, which have extremely useful properties.
Victoria Beauty uses in its products the results of innovations 
and effective components, such as snail extract, argan and mac-
adamia oils, as well as keratin crystals.
REFAN is known for excellent quality natural products, bulk per-
fumes that reach the level of international brands and a range of 
excellent handmade soap.

MARCA COMERCIALĂ „ROSE OF BULGARIA”
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tel.: +373 22 23 23 35
GSM: +373 69 026 886
e-mail:  info@antos.md
URL: www.antos.md

 ANTOSCOSMETICĂ NATURALĂ

Antos cosmetică naturală vine cu un produs revoluționar 
pe piața din Republica Moldova – MASCA ALGINATĂ 
TONIFIANTĂ PENTRU TEN + SPRAY ACTIVATOR
Mască facială este indicată pentru a înlătura  semnele de 
îmbătrânire a pielii și pentru a hrăni pielea datorită  pre-
zenței ceramidelor, a acidului hialuronic și a alginatelor.

Masca conține macadamia, avocado, argan și ulei de  
rosa mosqueta  care posedă proprietăți anti-îmbătrâni-
re și regenerare, ajutând la menținerea elasticității pielii.
Amestecul special de extracte îmbunătățește hidratarea 
epidermei, făcând pielea să pară mai strălucitoare și mai 
catifelată.

Natural Cosmetics ANTOS comes on the market of Mol-
dova with a revolutionary product – FACE TONIFIANT 
ALGINE MASK + SPRAY ACTIVATOR
This mask is intended to remove the signs of aging and 
to nourish the skin due to the presence of ceramides, 
hyaluronic acid and alginates.

The mask contains macadamia, avocado, argan and rosa 
mosqueta  oils that possess anti-aging and regenerating 
properties, helping to maintain skin elasticity. The spe-
cial blend of extracts improves the moisturizing of the 
epidermis, making the skin look brighter and softer.

raionul Orhei, s. Peresecina, str. Miciurin 27
e-mail:alprovidergroup@gmail.com 

URL: www.dorco.md 
 GSM:  +373 69 18 15 08

ALPROVIDER CROUP S.R.L.

DORCO CO. LTD (fondată în 1955) este o companie ultra-tech-
nologică din Coreea de Sud care produce și exportă un sorti-
ment vast de dispozabile, sisteme de ras pentru bărbați și femei 
în 122 de țări, inclusiv în Republica Moldova. Avantajele pro-
duselor DORCO sunt: calitatea excelentă, fiabilitatea și prețul 
accesibil. Texnologia patentată de forjare a metalului asigură o 
perioadă mai mare de folosire față de alte produse analogice.

DORCO CO. LTD (founded in 1955) is an ultra-technological 
company in South Korea that manufactures and exports a vast 
assortment of disposable razor systems for men and women in 
122 countries of the world, including the Republic of Moldo-
va. The advantages of DORCO products are excellent quality, 
reliability and affordability. Patented metal forging technology 
provides a longer period of use than other analogue products.
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tel. : +373 22 22 84 44
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e-mail: brand@aquarelle.md 
URL: www.aquarelle.md

GRAFFITI-STUDIO S.R.L. 

PRIMA REVISTĂ PENTRU FEMEI ÎN MOLDOVA

AQUARELLE 

De 15 ani din momentul apariției pe piața de media din Repu-
blica Moldova AQUARELLE ocupă poziția de lider. Auditoriul 
nostru - peste 350 000 de cititori ai Primei Reviste pentru Femei 
în Moldova, peste 98 000 de abonați pe facebook, 10 000 de 
vizitatori unici ai site-ului www.aquarelle.md în fiecare zi. 

Balul de Primăvară AQUARELLE este cel mai așteptat eveni-
ment al anului. Pe parcursul anilor, la ball au participat Edita 
Pieha și Ilona Bronevițkaia, Mihail Boiarskii, Vladimir Presnea-
kov, iurii Nikolaev, ansamblul Blue, Dan Bittman, James Arthur. 
În anul 2018 evenimentul de proporții va avea loc pe 29 martie, 
în Palatul Național Nicolae Sulac. 

THE FIRST WOMEN’S MAGAZINE IN MOLDOVA

AQUARELLE

For 15 years since its appearance on the Moldovan media mar-
ket, AQUARELLE has been the leader in this field. Our audience 
covers over 350,000 readers of the First Women’s Magazine in 
Moldova, over 98,000 subscribers on Facebook, 10,000 daily 
unique visitors to www.aquarelle.md.
The AQUARELLE Spring Ball is the most anticipated event of 
the year. During the years, Edita Piekha and Ilona Broneviţkaia, 
Mihail Boiarskii, Vladimir Presneakov, Yuri Nikolaev, Blue, Dan 
Bittman, James Arthur took part in the ball. In 2018, the event 
will take place on March 29 in the National Palace Nicolae Sulac.

REVISTA AQUARELLE

tel.: +373 22 23 80 23 
GSM: +373 79 54 17 15

URL: www.aristoxcosmetica.md

I.M. ARISTOX COSMETIX S.R.L.

Singurul importator și distribuitor oficial al brandurilor: ELDAN 
(Elveția) - parafarmaceutice exclusive, cele mai bune mijloace 
cosmetologice profesionale moderne din lume pentru profe-
sioniști; PostQuam (Spania) - cosmetică profesională exclusivă 
pentru îngrijirea corpului, feţei și părului pentru saloane și clinici 
de frumuseţe; Fusion Mesotherapy (Spania) - tratamente profe-
sionale ale pielii, coctailuri și preparate mezoterapeutice. 
Organizăm cursuri la specialităţile: cosmetologie, vizaj, masaj, 
epilare și cursuri de perfecţionare în domeniul medicinii esteti-
ce, precum și master-classuri pentru specialiști.

ARISTOX COSMETIX is the only in Moldova official importer and 
distributor of: Eldan (Switzerland) - exclusive cosmeceuticals, 
the best modern professional products in the world, more than 
40 programs for professionals; PostQuam 
(Spain) - exclusive professional products for body, face and 
hair care, preferred by beauty salons and clinics all around the 
world; Fusion Mesotherapy (Spain) - mesotherapeutic cocktails 
and products, a new generation of fillers for contours plastic sur-
gery. We are offering trainings in cosmetology, make-up, epila-
tion, massage, as well as in aesthetic medicine.
ARISTOX COSMETIX also organizes master classes in a variety 
of specialties: you can consult the list on our web site: www.aris-
toxcosmetica.md.
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str I. Vieru 20. 
tel.: +373 22 48 88 33
e-mail: armonie-sfs@mail.ru
https://www.facebook.com/organicshopmoldova
Instagram: @organicshopmoldova

ARMONIE SFS S.R.L.

Compania ARMONIE SFS este distribuitorul oficial al compa-
niilor: Natura siberica, Первое Решение, Кафе Красоты, Арт
Колор (Rusia), „Delia”, „Vipera” - Polonia, „Aqua Cosmetics
(Ucraina), Himani” - India, Bielita și Витэкс (Belarus) pe teritoriul
Republicii Moldova. Prezentă pe piață din 1998. Avem parteneri
angrosiști în așa orașe, cum ar fi Bălți, Bender, Comrat etc.,
dar și o rețea de magazine ORGANIC SHOP în Chișinău, în care
pot fi găsite o mare parte din produsele companiei, care pot fi
cumpărate atât cu ridicata, cât și cu amănuntul. „Armonie SFS”
este deschisă pentru cooperare.

ARMONIE SFS is the official distributor on the territory of 
the Republic of Moldova of the companies: Natura siberica, 
Первое Решение, Кафе Красоты, Арт Колор (Russia), Delia, 
Vipera (Poland), Aqua Cosmetics (Ukraine), Himani (India), Biel-
ita and Витэкс (Belarus). Present in the market since 1998. We 
have wholesale partners in such cities as Bălţi, Bender, Comrat 
etc., but also a network of ORGANIC SHOP stores in Chisinau, 
where a large part of the company’s products can be found, 
which can be bought both wholesale and retail. 
SFS Harmony is open for cooperation.

GSM: +373 69 90 30 28
e-mail: valodeacravet1@gmail.com

URL: www.artninelli.md

ART NINELLI

ArtNinelli este o companie tânără, dar deja destul de populară 
pe piețele locale și internaționale. În cei doi ani de activitate a 
reușit să câștige încrederea și interesul clienților. O selecție largă
de geluri, inclusiv colorate, transparente și de camuflare, bucură
meșterii prin calitatea excelentă și raportul dintre preț și calitate.
ArtNinelli extra clear ocupă poziția de lider pe piață. ArtNinelli 
extra clear de consistență lichidă, cu o singură fază, cu proprie-
tăți de auto-nivelare este folosit pentru extensii pe forme și tip-
suri, compoziția sa unică este potrivită chiar și pentru clienții cu
unghii problematice (cum ar fi hiperhidroza). Timp de polimeri-
zare în lampă: 2 minute.

ArtNinelli is a young company, but already quite popular in local 
and international markets. During the two years of its activity, 
they managed to gain the trust and interest of clients. The wide 
selection of gels, including colorful, transparent and camou-
flage gels, provide excellent quality and price / quality ratio. 
ArtNinelli Extra Clear is a market leader: a single-phase liquid 
with self-leveling properties is used for extensions on shapes 
and tips, its unique composition suitable even for customers 
with problematic nails (such as hyperhidrosis). Polymerization 
time: 2 minutes.
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bd. Moscova, 6
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 310 735
GSM: +373 69 90 99 19
URL: www.salonsecret.net
URL: www.katrin-haruta.com

ART’S SECRETS

Reprezentăm școala de frumusețe Art’s Secrets, fondată în 
2010.
Școala este angajată în formarea profesională a meșterilor 
pentru saloanele de înfrumusețare la disciplinele: make-up 
professional, stylingul sprâncenelor, machiaj permanent, micro-
blading, manichiură și pedichiură, pedichiură medicală, mode-
larea și designul unghiilor, extensia genelor.
De asemenea, școala reprezintă marca cosmeticelor decorati-
ve KATRIN HARUTA, care include: pigmenți pentru machiaj în 
40 de nuanțe, perii pentru machiaj în seturi a câte 22 de piese, 
instrumente pentru stilizare sprâncene, gene artificiale, burete 
unic pentru aplicarea fondului de ten.

We represent Art’s Secrets school of beauty, founded in 2010.
The school is engaged in the professional training of stylists 
for beauty salons in the specialties: professional make-up, eye-
brow styling, permanent makeup, microblading, manicure and 
pedicure, medical pedicure, nail modeling and design, eyelash 
extension.
In plus, the school is the representative of the KATRIN HARU-
TA brand of decorative cosmetics, which includes: 40 shades 
of make-up pigments, sets of 22 make-up brushes, eyebrow 
styling tools, artificial lashes, unique sponge for foundation ap-
plication.

ARTMASIV S.R.L.

Beatrice Lingerie - importator exclusiv al 
brandurilor europene de lenjerie: OMSA, 
Gisela Intimates, Leilieve, Lormar, Si e lei, 
Wolbar, Sensis etc. Lenjeria superbă oferită 
de Beatrice Lingerie va face orice femeie să 
se simtă frumoasă.  Modelele  de lenjerie 
intima atent selectate îți vor evidenția punc-
tele forte și vor masca micile imperfecțiuni, 
oferindu-ți un plus de șarm. Elegantă și sen-
zuală, dar în același timp plăcută și conforta-
bilă - aceasta este oferta noastră.

Beatrice Lingerie - exclusive importer of 
European lingerie brands OMSA, Gisela 
Intimates, Leilieve, Lormar, Si e lei, Wolbar, 
Sensis etc. The gorgeous lingerie offered 
by Beatrice Lingerie will make any woman 
feel beautiful. Carefully selected patterns 
will highlight your strengths and mask small 
imperfections, adding you extra charm. El-
egant and sensual, but at the same time 
pleasant and comfortable - this is our offer.

Adresa magazinelor
Chisinau, str. Albisoara 4,  

Centrul Comercial Atrium, et 2
Chisinau, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt 8, 

Centrul Comercial Unic, et 1
Chisinau, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt 136.

Casa de Comert Gemeni, et1

Chisinau, str. Aleco Russo 1
Orhei, str. Eminescu 9/2

artmasiv@inbox.ru 
www.beatricelingerie.md 

www.facebook.com/OMSAMoldova
GSM +373 76/ 73-00-32
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str. Alba Iulia 190/1
Chișinău, Republica Moldova
URL: www.b-beauty.md 
GSM, viber: +373 600 111 42

B&BEAUTY S.R.L.

Compania B&BEAUTY este distribuitorul 
oficial al firmei HELLMUT RUCK GmbH. 
Auditoriul nostru țintă - saloanele de fru-
musețe,cabinetele private podologice.

B&BEAUTY is the official distributor of 
HELLMUT RUCK GmbH.
Our target audience are beauty parlours 
and private podology clinics.

str. Tighina 49/3, of. 54
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova

GSM +37368 645 683
GSM: +373 60 529 559

e-mail: office@melkior.md
URL: www.melkior.md

BALTAZAR COSMETIC S.R.L.

Melkior este o gamă de produse beauty 
profesionale pentru toate femeile care 
doresc să se simtă frumoase. Candia Tru-
gly, make-up artist din Noua Zeelanda, 
spune despre creionul de ochi Melkior 
că este cel mai bun din lume. Dorina 
Codres, nails stylist internațional, afirmă 
despre oja Melkior că este greu de ega-
lat. Noi spunem că Melkior este brandul 
care naște pasiuni și emoții!

Melkior is a range of professional beauty 
products for all women who want to feel 
beautiful. Candia Trugly, make-up art-
ist from New Zealand, says that Melkior 
eyeliner is the best in the world. Dorina 
Codres, international nails stylist, affirms 
that Melkior nail polish is hard to match. 
We say that Melkior is the brand that pro-
vokes passion and emotions!
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C.C. ATRIUM, str. Albişoara 4 (but. nr 1020)
C.C. СОЮЗ, sectorul Râșcani, str. Alecu Rusoo 1 (but. Р-4)
GSM: +373 79 691  581
e-mail: bbcream.md@gmail.com
URL : bbcream.md  

BB CREAM 

Frumusețea în perceperea coreeană înseamnă un ten radiant, 
Coreea de Sud punand bazele inovațiilor beauty în domeniul 
cosmeticelor.
Nu este un secret că, cosmeticele coreene au câștigat inima fe-
meilor din întreaga lume și dictează tendințele pentru întreaga 
industrie a frumuseții!
Magazinul nostru a fost primul care a adus cosmetice coreene 
în Moldova și de mai bine de 5 ani a reușit să ofere o gamă largă 
de mărci coreene.
Puteți achiziționa de la noi: Missha, Tony Moly, Petitfee, Mizon, 
It`s Skin, L’Ador, Elizavecca și să apreciați calitatea acestora.

Beauty in Korean perception means a radiant skin, South Korea 
holding the leading position in beauty innovations in cosmetics.
It’s no secret that Korean cosmetics have won the hearts of 
women all around the world and dictate trends for the whole 
beauty industry!
Our store was the first to bring Korean cosmetics to Moldova 
and for more than 5 years we had managed to offer a wide 
range of Korean brands.
You can purchase from us Missha, Tony Moly, Petitfee, Mizon, It`s 
Skin, L’Ador, Elizavecca and appreciate their quality.

MAGAZINE DE COSMETICE COREENE

str. Vasile Lupu 5/57
Orhei, Republica Moldova

GSM: +373 79 70 222 9
e-mail: unicart.service@gmail.com

URL: www.alissabeaute.com

BEAUTY BY VICTORIA SRL

Brandul Alissa Beauty prezintă în premieră 
pentru Moldova produse Dermocosmeti-
ce Naturale, create de laboratoarele din 
Italia pe baza celor mai recente cercetări 
tehnico-știintifice.
Produse fără substanțe iritante, parabeni, 
uleiuri minerale, siliconi grei, coloranți, 
sulfați. Deține certificate ISO.
Dermocosmeticele create pe bază natura-
lă, tehnologii avansate și ingrediente na-
turale active sunt concepute doar pentru 
utilizare profesională!

The brand Alissa Beauté presents for the 
first time in Moldova natural dermocos-
metics created by laboratories in Italy, 
based on the latest scientific and technical 
researches.

The formulas of these products are com-
pletely free of irritants, parabens, mineral 
oils, heavy silicons, colorants or sulphates. 
The manufacturers are holders of ISO cer-
tificates.  
Alissa Beauté dermocosmetics, concen-
trated in active ingredients from pure na-
ture together with top technologic active 
substances, are designed only for profes-
sional use.
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ORGANIZER: PLATFORM International Exhibitions A.Ş
       Address: 19 Mayıs Caddesi, Golden Plaza, Floor: 7, 34360 - Şişli-İstanbul
         Phone: +90 212 603 33 33
               Fax: +90 212  603 33 34
          E-mail: info@beautyeurasia.com 
                       www.beautyeurasia.com 

BEAUTYEURASIA EXHIBITION ISTANBUL

12 - 14 aprilie 2018, IFM, Centrul Expozițional din Istanbul,
ISTANBUL / TURCIA

A 14-a Expoziție Internațională pentru Cosmetică, Parfumerie, 
Saloane de Coafură și Produse pentru Îngrijire a Părului, Produ-
se Wellness & SPA, Cosmetice naturale, Ambalaje, Materii prime, 
Marca distribuitorului.

BeautyEurasia 2017 a găzduit mai mult de 300 de expozanți 
din 33 de țări, inclusiv grupuri naționale din Italia, Franța, Polo-
nia, Spania, Grecia, Elveția, Germania, Bulgaria, SUA, Malaezia, 
Taiwan, Coreea, China, precum și peste 25.000 de vizitatori pro-
fesioniști, inclusiv circa 4.000 de vizitatori străini din peste 99 de 
țări din întreaga lume. 

Cea de-a 14-a ediție a BeautyEurasia se va desfășura în perioada 
12 - 14 aprilie la noul sediu IFM, Centrul Expozițional din Istanbul, 
în apropiere de aeroportul internațional.

The 14th International Exhibition for Cosmetics, Perfumery, 
Hair-Beauty Salons & Nail Products, Wellness & SPA Products, 
Natural Cosmetics, Packaging, Raw Materials, Private Label.

BeautyEurasia 2017 hosted more than 300 exhibitors from 33 
countries including national and country groups from  Italy, 
France, Poland,  Spain, Greece, Switzerland, Germany, Bulgaria, 
USA, Malaysia, Taiwan, Korea, China as well as more than 25.000 
professional visitors which includes nearly 4.000 foreign visitors 
from more than 99 countries, mainly from Eurasian Region; Tur-
key, Middle East, all parts of Africa, Balkans, CIS Countries ( ex- 
Soviet Countries), Caucasia, Central Asia and all over the World 
from Latin America to Asia- Pasific.

The 14th International Exhibition for Cosmetic and Beauty, Beau-
tyEurasia will take place on April 12th – 14th at NEW VENUE - IFM 
, Istanbul Expo Center, next to the international airport.

Meet the “beauty” where the continents meet!

str. Alba Iulia 113, of. 143
MD 2071 Chișinău, Republica Moldova 

GSM: +373 69 561 555 
GSM: +373 79 177 308

e-mail:  iuliana.bfl@gmail.com

BEAUTY FOR LIFE S.R.L.

La expoziție prezentăm produse cosmetice PAESE, accesorii
pentru makeup-artiști.
PAESE pune la dispoziția dumneavoastră o gamă largă de pro-
duse: fonduri de ten, baze de machiaj, pudre, rujuri, produse
pentru ochi ș.a. Printre atuurile Paese se numără ingredientele
atent selectate, precum uleiul de argan, cocos, bambus,
orez, colagenul, acidul hialuronic, vitaminele A, C, E, provitamina
B5, aloe vera și multe altele. Astfel, ritualul de machiaj este
combinat cu unul de tratament.

At the exhibition we present PAESE cosmetics, as well as acces-
sories for makeup stylists.
PAESE offers a wide range of products: foundations, make-up 
bases, powders, lipsticks, eye products, and more. Among the 
Paese’s strengths are carefully selected ingredients, such as ar-
gan, coconut, bamboo, and rice oils, collagen, hyaluronic acid, 
vitamins A, C, E, provitamin B5, aloe vera and many others. Thus, 
the use of makeup is combined with a treatment.
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GSM: +373 69 553 888
e-mail:  beautyclub.md@gmail.com
URL:  www.beautyclub.md

BEAUTYCLUB.MD

BeautyClub.md este un site despre frumusețe dedicat feme-
ilor: cosmetică, beauty-experți, secretele frumuseții, recenzii 
despre produse, master-classuri, școlarizare și ultimele știri din 
lumea industriei de frumusețe. Află prima despre noile tendin-
țe și actualizările producătorilor de cosmetică, inspiră-te din 
lucrările beauty-experților și comunică pe orice subiect de fru-
musețe.

BeautyClub.md is a site about beauty dedicated to women: 
cosmetics, beauty experts, beauty secrets, product reviews, 
master classes, schooling and the latest news from the world of 
beauty industry. Find out about new trends and updates from 
cosmetic manufacturers, get inspiration from beauty experts’ 
work, and communicate on any beauty subject.

str. Vasile Alecsandri, 54/1
MD-2009 Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 931 441 
GSM: +373 78 81 50 56
GSM: +373 78 945 119

e-mail: pr@belar.md
UR: http://www.belar.md/ 

BELAR GRUP S.R.L.

În 1994, compania „Belar Grup” SRL și-a început călătoria în busi-
nessul frumuseții - medicina estetică, cosmetologia și arta coafă-
rii. Deja de 23 de ani, compania este reprezentantul multi-brand 
de cosmetice de lux pentru îngrijire profesională și îngrijire la 
domiciliu în Moldova. Portofoliul nostru este reprezentat de cele 
mai recente elaborări din SUA, Franța, Italia, Spania, Germania și 
Japonia.

In 1994, the company “Belar Grup” SRL has started its journey in 
the world of beauty business - aesthetic medicine, cosmetology 
and the art of hairdressing. For 23 years the company has been 
a multi-brand representative of luxury cosmetics for professional 
and home care in Moldova. Our portfolio encompasses the ad-
vanced achievements of experts from USA, France, Italy, Spain, 
Germany, and Japan.
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str. M. Eminescu 50, of.214
MD-2012 mun. Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 999 346
e-mail: bellevie.oficiu@gmail.com
URL: www.bellcosmetisc.md

BELLEVIE S.R.L.

BELLEVIE este importator oficial al cos-
meticei decorative BELL în Republica 
Moldova. BELL PPHU pune la dispoziţia 
clienţilor o gamă bogată de produse 
cosmetice de calitate pentru ochi, faţă, 
buze, unghii și utilizează o tehnologie 
știinţifică modernă, testată dermatolo-
gic. Totodată, în portofoliul nostru puteți 
găsi cea mai mare varietate de produse 
hipoalergenice. Fabricate în Comunita-
tea Europeană, ele corespund tuturor 
cerinţelor legislaţiei în domeniu. Drept 
dovadă a recunoașterii, ne mândrim cu 
milioane de clienţi mulţumiţi și zeci de 
premii internaționale. 

BELLEVIE is the official importer of BELL 
decorative cosmetics in the Republic of 
Moldova. BELL PPHU offers a wide range 
of high-quality cosmetics for eyes, face, 
lips, nails, using modern technology, der-
matologically tested. At the same time, 
in our portfolio you can find the widest 
range of hypoallergenic products. Made 
in the European Community, they meet 
all the requirements of the legislation in 
this field. As proof of recognition, we are 
proud of millions of satisfied customers 
and dozens of international awards.

str. Zelinski 15/5, ap. 77
tel.: +373 109 333

GSM: +373 62 008 333
GSM: +373 69 320 452

e-mail: bb@beautybrands.md

BI BRANDS S.R.L.

Compania BEAUTY BRANDS oferă: mese de masaj, lămpi-lupe 
cosmetologice, tumbe cosmetologice. 
Achizitionând o masă de masaj în magazinul nostru, veți obți-
ne un produs de calitate, cu garanție de un an. Masa pliantă 
de masaj a fost proiectată special pentru saloane de frumusete, 
spitale și cluburi sportive. Masa este perfecta atât pentru masaj, 
cât și pentru proceduri de epilare, extensii gene, cosmetolo-
gie.  Structura solidă din aluminiu sau lemn permite strângerea 
și întinderea ei. Masa strânsă e foarte compactă și comodă de 
transportat. Masa este formată din: tetieră cu înclinare reglabilă, 
cotiere laterale, suport frontal pentru mâini, geantă pentru păs-
trat și transportat.

BEAUTY BRANDS offers: massage tables, cosmetic lamps com-
bined with  magnifying glasses, cosmetologic chest drawers.
By purchasing a massage table in our store, you will get a quality 
product with one year warranty. The folding massage table was 
specially designed for beauty salons, hospitals and sports clubs. 
The table is perfect for both massage and epilation procedures, 
gene extensions, cosmetology. Solid aluminum or wood struc-
ture allows its folding and expanding. The folded table is very 
compact and convenient to carry. The table is made up of: head-
rest with adjustable inclination, side armrests, front arm support, 
and carry case.
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str. Kiev, 4
GSM: +373 79 79 08 07

BRUNO VASSARI

Produsele Bruno Vassari sunt gândite să rezolve toate tipurile de
probleme ale tenului. Acestea sunt cosmetice profesionale cu-
noscute și utilizate în tratamentele faciale și corporale din saloane
românești și din străinătate, iar de ceva timp sunt prezente oficial
și pe piața din Republica Moldova. Având peste 30 de ani de tra-
diție în domeniul tratamentelor estetice profesionale din Spania 
și din lume, gamele de produse cosmetice profesionale Bruno 
Vassari rezolvă încă de la prima ședință problemele tenului. Le
gasiți pe toate la Beauty Moldexpo 2018.

Products branded Bruno Vassari are designed to solve all kinds 
of skin problems. These are professional cosmetics known and 
used in facial and body treatments in Romania, but also all over 
the world. Now, they are officially present on the Moldovan mar-
ket. With over 30 years of tradition in the field of professional 
aesthetic treatments in Spain and around the world, professional 
cosmetics Bruno Vassari solve skin problems from the first ses-
sion. You can find them all at Moldexpo, at the exhibition Beauty 
2018.

C.C. Sun City - str. Pușkin 32, Chișinău, Moldova 
GSM: +373 601 93 000 

C.C. Grand Hall - bd.Negruzzi 2/4 Chișinău, Moldova 
GSM: +373 620 30 505 

bd.Moscova 2, Chișinău, Moldova 
GSM: +373 620 29 000 

e-mail:  inglotmoldova@gmail.com

BUSINESS - M.E.N.S. S.R.L.

INGLOT Cosmetics, fondată cu peste 30 de ani în urmă în Pr-
zemysl, Polonia, este unul dintre cei mai importanți producători 
de cosmetice colorate din lume.
De ce INGLOT este atât de special? PRODUSELE sunt mândria 
noastră! Combinația dintre tehnologia inivativă și culorile lumi-
noase au dus la crearea unui număr impresionant de produse 
și obținerea unor culori de care nu puteți să nu vă îndrăgostiți. 
95% din produsele cosmetice și accesoriile pentru cosmetice 
sunt produse la propriul nostru obiect de artă modernă. Dar 
ceea ce contează cel mai mult, ingredientele de înaltă calitate 
merg mână în mână cu prețurile avantajoase.

Founded over 30 years ago in Przemyśl, Poland, INGLOT Cos-
metics is now one of the world’s leading manufacturers in colour 
cosmetics. 
What makes INGLOT so special? The PRODUCTS are our pride! 
Combining a scientific technology with vibrant colours resulted 
in an impressive abundance of products and colours to fall in 
love with. 95 % of makeup cosmetics and accessories are man-
ufactured in our own state of art facility. Far more importantly, 
high-quality ingredients go hand in hand with fair prices.
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str. Sciusev, 93
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373 22 24 44 61 
GSM: +373 67 440 562
e-mail: diona@diona.md 
URL: www.diona.md

CEC-SPECTRU S.R.L. 

Reţeaua de cabinete DIONA propune servicii 
cosmetologice, bazate pe tehnologii moder-
ne, atât în Chișinău, cât și în raioanele din Re-
publica Moldova. Compania este distribuito-
rul oficial de cosmetice profesionale curative 
RENEW (Israel), Keenwell (Spania), Beauty-
Med (Franța), produse de mezoterapie Evoliti-
on (Franța), măști plastifiante (alginate) Nuwen 
(Franţa), accesorii pentru piercing CAFLON 
(Anglia), aparataj cosmetologic MIT, MIR KOS-
METOLOGA (Ucraina).

The network of DIONA salons proposes beau-
ty services, based on modern technologies, 
both in Chisinau and in the districts of the Re-
public of Moldova. The company is the official 
distributor of professional cosmetics RENEW 
(Israel), Keenwell (Spain), BeautyMed (France), 
Evolition mesotherapy products (France), 
Nuwen modeling (alginate) masks, CAFLON 
piercing accessories (UK), cosmetic equip-
ment MIT, MIR Kosmetologa (Ukraine).

bd. Ştefan ce Mare, 136, et. 2 C.C. GEMENII 
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova 

GSM: +373-69 17 05 97
GSM: +373  68 903 265

e-mail: cosmedprim@mail.ru 
URL: www.baxter.md 

S.C. COSMEDPRIM S.R.L.

Frumusetea părului dumnevoastră - un succes garantat!
S.C. COSMEDPRIM S.R.L. – de peste 10 ani distribuitor oficial al
firmei „Punti di Vista” (Italia), care propune produse cosmetice 
pentru îngrijirea și tratamentul părului pentru profesioniști și 
pentru uz casnic. Liniile Baxter și Concerto - cosmetică curativă 
care soluționează problemele căderii părului, combaterii mătre-
ții, tratamentul seboreei, înlătură problema părului uscat și dete-
riorat, a părului gras, normalizând nivelul pH-ului.
Produsele cosmetice au la bază componente naturale (de origi-
ne animală și vegetală).
În Salonul-magazin ‚’Insula Frumuseții’’, str. Ștefan cel Mare 136, 
C.C. Gemenii, etajul II, și în rețeaua de farmacii Orient veti putea
procura toată gama de produse, cu ridicata și cu amănuntul.

The beauty of your hair -  successfully guaranteed!
SC COSMEDPRIM is, for more than 10 years, the official dis-
tributor of Punti di Vista SRL (Italy), which offers cosmetics for 
professional and home hair care. The lines Baxter and Concerto 
encompass curative cosmetics used in hair loss, dandruff treat-
ment, seborrhea treatment, problems with dry and damaged 
hair, also greasy hair, normalizing the  pH.
The cosmetic products are based on natural ingredients (animal 
and vegetal).
In Salon-shop Beauty Island (136, Stefan cel Mare Bd., C.C. 
Gemini, 2nd floor) and in the network of Orient pharmacies, you 
can get all our products, wholesale and retail.

SALONUL INSULA FRUMUSEŢII
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srt. Albișoara 4
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 61 333 1
e-mail: info@cosmotrade.md; 
s.r.l.cosmotrade@gmail.ru
URL: cosmotrade.md

COSMOTRADE S.R.L.

Compania Y.S. Park Professional are peste 100 de brevete inter-
naționale pentru produsele sale. Fiecare instrument din colecția 
Y.S. Park este o operă de artă. Combinația de materiale unice, 
tehnologii și calitatea japoneză tradițională a fost apreciată de 
cei mai renumiți stiliști.
Compania Y.S. Park face mari eforturi pentru ca produsele sale 
să fie cât mai ecologice. Această regulă, precum și grija pentru 
sănătatea părului, determină alegerea materialelor pentru toate 
produsele Y.S. Park.
„Y.S. Park sunt instrumente de coafură ergonomice, confortabile 
și care oferă rapiditate în folosire, design și prietenie cu mediul, 
dar, cel mai important, Y.S. Park are grijă de sănătatea părului”. - 
Parcul Young Soo, fondatorul parcului Y.S.

YS Park is proud of over 45 years of experience and offers one 
of the largest selections of high quality and professional-grade 
hair tools like hair brushes, combs and accessories.
The YS Park team shares its philosophy that everyone involved 
in using our products get maximum results with minimal effort. 
This is one of the philosophies of Young Soo Park as an Inventor 
& Hair Designer of YS Park Tools.
“Beauty Industry Tools, born from a hair designer’s creativity, are 
made to be gentle to hair, people and with respect to the envi-
ronment.” - Young Soo Park

C.C. “ATRIUM” of. 112
GSM: +373 60/ 606-161 

bd. Mircea cel Bătrân 28/4 
GSM: +373 69/ 344-780

URL: www.crystal.md;  
www.facebook.com/www.crystal.md

CRYSTAL.MD

Atelierul de creație CRYSTAL.MD este 
un magazin de bijuterii de înaltă calitate 
din cristale SWAROVSKI.
Aici puteți cumpăra bijuterii cu amă-
nuntul, la prețul cu ridicata, ceea ce este 
deosebit de plăcut, mai ales că primiți 
cadou un pachet cu logo.
În atelierul nostru este posibilă încrus-
tarea oricărui produs cu cristale. Tot la 
noi puteți comanda un tablou încrustat, 
puteți repara bijuterii, acum o pietricică 
căzută nu mai este o problemă.

The creative workshop CRYSTAL.MD 
is a jewelery shop offering high-quality 
SWAROVSKI crystals.
Here you can buy retail jewelery at 
wholesale prices, which is particularly 
enjoyable, especially since you get a 
bag with a logo as a gift.
At our workshop we can inlay with crys-
tals any object. You can also order an 
inlaid painting, but also repair your jew-
elery - now a fallen crystal is no longer a 
problem.
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str. Kiev, 4
GSM: +373 79 79 08 07

DARIA ROOM

La Expoziția Beauty 2018 Daria Room aduce cele mai inovative 
proceduri și tratamente din domeniul estetic. Gasește standul 
companiei și află cum HIFU, Eclipse MicroPen, Mezoterapia Vir-
tuala și alte proceduri pot șterge de pe chipul tău chiar și 10 ani.
Eximia, singurul aparat patentat în Europa, îți sculptează forme-
le astfel, încât centimetrii se topesc văzând cu ochii.
Daria Room ți-a pregatit surprize inedite, testări gratuite, ele-
mente de show și daruri pe placul femeilor!

At the exhibition Beauty 2018, Daria Room brings the most in-
novative procedures and treatments in the field of beauty ser-
vices. Go to the company stand and find out how HIFU, Eclipse 
MicroPen, Virtual Mesotherapy and other procedures can wipe 
off 10 years of your face.
Eximia, the only patented device in Europe, sculpts your body 
in a way that melts the surplus centimeters away.
Daria Room has prepared unprecedented surprises, free trials, 
bits of show and gifts for ladies!

tel.: +373 22 62 35 44 
GSM: +373 79 524 022
GSM: +373 79 42 98 15 

e-mail: ateliermoldova@mail.ru 
URL: atelier-a.md

DELEN-SIM S.R.L.

Școala Elenei Simkiv funcționează atât pentru cei care încep să 
învețe arta machiajului de la zero, cât și pentru cei care doresc să-
și îmbunătățească abilitățile. Meseria de artist make-up oferă mai 
multe posibilități de angajare: saloane de frumusețe, magazine 
de cosmetică, industria modei, filmări și executarea fotografiilor.
Compania Delen-Sim este distribuitorul exclusiv al mărcilor cos-
metice în Moldova: Make up Atelier Paris; Original Beautyblen-
der; Stage Line; Temptu; Maq pro.Company DelenSim produce 
perii pentru artiști make-up de clasă premium sub brandul Super 
make-up Sim Co.

Elena Simkiv’s Make-up School works both for those who begins 
to learn the art of make-up and for those who want to improve 
their skills.
The make-up styling is a multifaceted profession, applicable in 
beauty salons, cosmetic shops, fashion industry, in photo and 
video filming.
The company Delen-Sim is the exclusive distributor on the ter-
ritory of Moldova of such cosmetic brands as:  Make up Atelier 
Paris; Original Beautyblender; Stage Line; Maq pro;  Temptu. 
DelenSim produces premium class brushes under the brand 
Sim-Co for make-up stylists.



46 47

www.beauty.moldexpo.md www.beauty.moldexpo.md

GSM: +373 78 192 455
GSM: +373 79 24 99 94 

E-mail: demeter_moldova@mail.ru
URL: demeterfragrance.md

DEMETER FRAGRANCE LIBRARY

Biblioteca Demeter Fragrance este compusă din peste 300 de 
arome diferite, inspirate de obiectele și experiențele cotidiene. 
Pe scurt, suntem versiunea olfactivă a proverbului „Nu uita să 
te  oprești și să miroși trandafirii „. Noi Izolăm și evidențiem mi-
rosurile frumoase care ne înconjoară în fiecare zi. De ce atât de 
multe mirosuri diverse? Deoarece simțul mirosului declanșează 
cel mai puternic răspuns emoțional al omului, astfel alegerea și 
folosirea unui parfum Demeter este expresia noastră personală 
a acestui răspuns emoțional. Această  abordare face ca Deme-
ter să fie singura casă de parfumuri care se gândește exclusiv la 
utilizator, și nu la designer. Nu este un trend la care să aspiri sau 
un stil de viață pe care să-l adopți. Alegând un parfum Demeter,  
alegi un parfum care vorbește despre tine.

The Demeter Fragrance Library consists  of over 300 different 
fragrances inspired by everyday objects and experiences. In 
short, we are the olfactory version of “stopping to smell the 
roses”. We isolate and highlight the beautiful scents that sur-
round us every day, in wearable formats. Why so many different 
scents?  Because our sense of smell triggers our strongest emo-
tional response, choosing and wearing a Demeter fragrance is 
a personal expression of that emotional response.  That makes 
Demeter the only fragrance house that is all about the user, 
and not about the designer.  There is no fashion to aspire to, or 
lifestyle to step into. Your choice of a Demeter fragrance is all 
about you.

str. Mihail Kogălniceanu 66 
Chișinău, Republica Moldova

GSM:+373 794 57313
GSM: +373 67 399 106

e-mail: carasik@mail.ru; popescugaby@mail.ru

DIDIER LAB MOLDOVA 

DIDIER LAB MOLDOVA este distribuitor oficial de produse cos-
metice pentru manichiură și pedichiură: DIDIER LAB (Franța),
BAEHR (Germania), SPIRULARINA (Ocean Pharma, Germania).
Studioul Didier Lab Moldova este modern echipat, oferă cursuri
profesionale și de performanță în manichiură și pedichiură.
Programe de studii:
Meșter manichiură: clasică, Hardwaer, Euro, Spa, Acoperire cu
gel lac
Modelare cu gel: Acoperire, Alungire, Corecție
Nail art: Bazele designului, Însușirea tehnicilor de desen pe un-
ghii, Exersare
Meșter pedichiură: Baze teoretice, Exerciții practice, SPA și Har-
dware, Acoperire, Masajul picioarelor
Cursuri de perfecționare pedichiură: Tehnici de prelucrare a
zonelor problematice (bătături, crăpături, hipercheratoză, onico-
criptoză, tamponade etc.), prepararea soluțiilor pentru fiecare
problemă în parte
Cursuri de podologie: Micoze și aminomicoze, Protezare, Orto-
nexie, orteză și ortoză, pedichiură la persoanele cu diabet
zaharat, biomecanica piciorului.

DIDIER LAB MOLDOVA is the official distributor of cosmetics 
for manicure and pedicure: DIDIER LAB (France), BAEHR (Ger-
many), SPIRULARINA (Ocean Pharma, Germany). The Didier Lab 
Moldova studio is modernly equipped, offers professional train-
ing in manicure and pedicure.

Study programs:
Manicure: Classic, Hardware, Euro, Spa, Gel coating
Gel Modeling: Coating, Elongation, Correction
Nail Art: Basics of Design, Acquisition of techniques in nail draw-
ing, Practice
Pedicure: Theoretical Basics, Practice, SPA & Hardware, Coating, 
Foot Massage
Pedicure Advanced Training: Techniques for processing prob-
lematic areas (callouses, cracks, hyperkeratosis, onychocrypto-
sis, traumas etc.), Preparation of solutions for each problem
Podology: Mycosis and amino mycosis, prosthesis, orthonixy, 
orthosis and orthotics, pedicure for people with diabetes, foot 
biomechanics.
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str. Mihail Sadoveanu 4/10
GSM: +373 79 50 30 54
e-mail: serkancetintas59@hotmail.com

DILARA GROUP S.R.L.

Compania este antrenată în comercializarea cosmeticelor de-
corative de calitate: rujuri, fonduri de ten, pudre, rimeluri, eye-
liner-e etc., șerveţele uscate și umede cu miros plăcut, care 
asigură igiena pe termen lung, șerveţele frumoase și de o ca-
litate deosebită pentru servit masa, role de bucătărie cu strat 
dublu și putere de absorbție mare, hârtie igienică parfumată 
din 100% celuloză de calitate înaltă, scutece pentru maturi și 
copii - super-absorbante, extra-uscate, cu protecție triplă: reține 
umezeala, asigură o piele uscată pe termen lung, brâu comod. 
Toate produsele au trecut testele dermatologice.

The company is involved in the distribution of quality decora-
tive cosmetics: lipsticks, lotions, powders, mascara, eyeliners 
etc., dry and wet tissues with a pleasant scent, ensuring long-
term freshness, beautiful, special quality napkins for table, dou-
ble kitchen rolls with high absorption power, 100% cellulose 
high quality scented hygiene paper, diapers for babies and 
adults - super absorbent, extra-dry, with triple protection: retain 
moisture, keep the skin dry for a long time, comfortable girdle. 
All products passed dermatological tests.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 184
MD-2014 Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 235 325
GSM: +373 79 753 153

e-mail: doctorlicasalon@gmail.com
URL: www.doctorlica.md

DOCTOR LICA S.R.L.

Doctor Lica – salon de înfrumusețare, cu prestarea serviciilor de 
cosmetologie și medicină estetică, epilare laser, coafare, mani-
chiură și pedichiură. Importator oficial de cosmetică profesiona-
lă PRESSENSA (Spania).
         O nouă generație de produse  pentru mezoterapie, biorevi-
talizare, mărirea volumului și corecția formei buzelor – Pressensa 
Attractiva Medium, filler cu cea mai înaltă concentrație a acidului 
hialuronic, 25mg/ml și de cea mai recentă tehnologie de reticu-
lare (DVS).

Doctor Lica is a beauty salon providing services in cosmetology 
and aesthetic medicine, laser depilation, hairdressing, manicure 
and pedicure. 
Official importer of professional cosmetics PRESSENSA (Spain). 
A new generation of  products for mesotherapy, biorevitaliza-
tion, volume augmentation and lip shape correction – Pressensa 
Attractiva Medium, with the highest concentration of hyaluronic 
acid ( 25mg / ml) and the latest crosslinking technology (DVS).
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GSM: +373 69 28 18 93
GSM: +373 68 18 10 48
e-mail: doterra.moldova@gmail.com
URL: https://www.facebook.com/doterrachisinau/

DOTERRA

Produsele DöTERRA - uleiurile esenţiale
(CPTG) sunt de calitate garantată, fiind
în acest moment cele mai sigure, pure și
inofensive.
Uleiurile sunt extrase din plante prin dis-
tilare.
Cultivatori experimentaţi din toată
lumea cresc plantele în perioada optimă
pentru a garanta compoziţia și eficacita-
tea ideală a extrasului.
DöTERRA pune accent pe controlul cali-
tăţii, ca utilizatorii de uleiuri esenţiale să
folosească cu încredere și să simtă imedi-
at efectul terapeutic al produsului utilizat.

The products DöTERRA - Essential Oils 
(CPTG) - are of guaranteed high quality, 
being at the moment the safest and pur-
est products.
Oils are extracted from the plants by dis-
tillation. Experienced cultivators from all 
over the world grow plants in the optimal 
period to guarantee the composition 
and the ideal efficiency of the extract.
DöTERRA focuses on quality control, en-
suring that customers use their oils with 
confidence and immediately feel the 
therapeutic effect of the products.

GSM: +373 68 755 551
e-mail: dream-lashes@mail.ru

URL: http://www.dream-lashes.md/

DREAM LASHES

Oferă materiale de clasa premium pentru extensia și decorarea 
genelor IBEAUTY, MACY, SKY, DIAMOND, GLAMCOR, HENNA 
SPA, NEICHA, DREAM-LASHES, DOLLYS LASH și multe alte 
mărci!
Toate materialele sunt fabricate din materii prime de cea mai 
înaltă calitate. Gama de produse, genele și accesoriile, sunt în 
continuă creștere, ceea ce permite atât începătorilor, cât și pro-
fesioniștilor să aleagă setul complet pentru creațiile sale.
Compania oferă sisteme de comercializare cu amănuntul și cu 
ridicata.

Offers premium class materials for eyelash extensions and 
decoration from IBEAUTY, MACY, SKY, DIAMOND, GLAMCOR, 
HENNA SPA, NEICHA, DREAM-LASHES, DOLLYS LASH and 
many other brands!
All materials are produced from raw materials of highest quality. 
The wide assortment of products, eyelashes and accessories is 
constantly growing, allowing both beginners and professional 
stylists to choose a complete set for their creations. Our compa-
ny practices both retail and wholesale systems.
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str. Miron Costin 19/6
GSM: + 373 68 900 327 (școală)
GSM: +373 68 741 417; + 373 68 72 80 80 
(livrare în saloane de frumusețe)

E.MI

Marca „E.Mi” – produse de calitate pentru designul unghiilor 
creată luându-se în considerare toate nuanțele muncii designe-
rului de unghii.
Cursurile Școlii de design al unghiilor a Ekaterinei Miroșnicen-
co sunt construite astfel, încât chiar și o persoană care nu știe să 
picteze, la absolvire, poate să repete lucrările complexe ale au-
torului. Ele sunt împărțite în 3 niveluri de complexitate și supli-
mentare. Absolvenții Școlii de design al unghiilor a Ecaterinei 
Miroșnicenco sunt printre câștigătorii concursurilor de design 
al unghiilor.

E.Mi is a brand of quality products for nail design, created with 
consideration for all the nuances of nail designers’ work.
Ekaterina Miroşnicenco’s Nail Design School’s courses are de-
vised in such a way that even a person who does not know how 
to paint, can replicate, at graduation, the complex author’s mod-
el. Courses are divided into 3 levels of complexity and there 
are also extras. The graduates of Ecaterina Miroşnicenco’s Nail 
Design School are among the winners of nail design contests.

bd. Dacia 50, 297
MD-2062 Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 69 235 246
e-mail: elvadisa@list.ru

ELVADISA S.R.L.

Reprezentant în Republica Moldova a produselor din Belarus:
Люкс Визаж - produse cosmetice decorative;
Ирис - produse cosmetice pentru îngrijirea părului și corpului;
Маркелл - cosmetice profesionale pentru îngrijirea tenului;
Бархим - produse chimice de uz casnic non-fosfat;
ГЖК - săpun pe bază naturală.
Vă invităm la cooperare!

Representative in the Republic of Moldova
of Belarusian products:
Люкс Визаж - decorative cosmetics;
Ирис - cosmetics for hair and body care;
Маркелл - professional cosmetics for face care;
Бархим - non-phosphate household chemicals;
ГЖК - soap with natural ingredients.
We invite you to cooperate!
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str. Armenească, 27 
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova 
GSM : +373 79/ 100-500 
e-mail : salonesteticstudio@gmail.com 
URL : www.dgorosenco.wix.com/sweetepilmoldova 
URL : https://www.facebook.com/pages/Estetic-studio/114578032057772

ESTETIC STUDIO S.R.L. 

Estetic Studio este distribuitorul exclusiv “Cannan”,“Gloria” și “Oxigen Botanicals” (Canada).” Can-
nan” și “Gloria” oferă o gamă largă de produse pentru îngrijire corporală: pastă de zahăr pentru 
epilare (sugaring), produse cosmetice pentru proceduri SPA. Cursuri de epilare (sugaring), cosme-
tologie estetică, SPA terapie cu eliberarea unei diplome internaţionale. Compania “Gloria” a ela-
borat o linie profesională de produse cosmetice pentru proceduri SPA pe bază de ciocolată albă și 
ciocolată neagră, unt de cacao, glucoză și fructoză. Compania are o gamă largă de împachetări și 
peeling-uri pentru corp. Oxygen Botanicals (Canada) este o linie de cosmetice pe bază de oxigen, 
pentru îngrijire profesională și casnică.

Estetic Studio is the exclusive distributor of cosmetic products Cannan, Gloria and Oxygen Botan-
icals (Canada). Cannan and Gloria offer a wide range of body care products: sugar paste for epil-
ation (sugaring), cosmetic products for SPA procedures. Trainings in epilation (sugaring), aesthetic 
cosmetology, SPA therapy with the awarding of an international diploma. Gloria has developed 
a professional line of cosmetics for SPA procedures based on white and black chocolate, cocoa 
butter, glucose and fructose. The company offers a wide range of body wraps and peels. Oxygen 
Botanicals (Canada) is a line of cosmetics, based on pure oxygen, for professional and home use.

bd. Decebal 76, bir.510
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 78 444 088
GSM: +373 788 222 74

EXCLUSIV GRUP S.R.L.

Distribuitor exclusiv al companiei GELTEC - MEDICA – produ-
cător de geluri medicale și cosmetice pentru echipamentele cu 
ultrasunet și electromiostimulare.
Distribuitor exclusiv al companiei Jean Destrees, Franța. Cosme-
tică profesională pentru cosmetologi și dermatologi.

Exclusive distributor of GELTEC - MEDICA - manufacturer of 
medical and cosmetic gels for ultrasound and electromyostimu-
lation  equipment. Exclusive distributor of Jean Destrees, France. 
Professional cosmetics for cosmetologists and dermatologists.
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str. Burebista, 23 
MD-2032 Chișinău,Republica Moldova 
tel.:  +373 22 782 858 (anticameră) 
fax: +373 22 405-405 
GSM: +373 69 37 11 36 
e-mail: office@farmaciafamiliei.md (anticameră)
URL: www.ff.md

FARMACIA FAMILIEI

Dermatocosmeticele presupun o sinergie între sănătate și 
frumuseţe.  Și în acest an, Farmacia Familiei vine la Expoziția 
Beauty cu produse care combină perfect cele două noțiuni. 
Propunem un sortiment larg de produse ale unor branduri cu 
renume internațional: Vichy, La Roche Posay, Avene, Bioderma 
etc. Special pentru tine am pregătit oferte cu adevărat specta-
culoase, iar Optica Familiei te așteaptă cu o nouă colecție de 
rame și ochelari de soare. 
Farmacia Familiei – cu grijă pentru sănătatea și frumusețea ta!

Dermatocosmetics implies a synergy between health and beau-
ty. This year, Farmacia Familiei comes to the BEAUTY exhibition 
with products that perfectly combine both. We offer a wide 
range of products of international brands, such as Vichy, La Ro-
che Posay, Avene, Bioderma, etc. We have also prepared really 
spectacular offers, and Optica Familiei awaits you with a new 
collection of frames and sunglasses.
Farmacia Familiei - with care for your Health and Beauty!

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 6, C.C. UNIC, et.1
bd. C. Negruzzi 2/4, C.C. GRAND HALL, et.1

str. Albișoara 4, C.C. ATRIUM, et.1
str. Tighina 46, C.C, GRAD, et.3

GSM +373 68 99 66 80
GSM: +373 69 11 52 41

e-mail: flormarmoldova@gmail.com

FLORMAR

Istoria Flormar începe în 1970, în Milano, Italia. În 1972, producţia 
a fost mutată în Turcia, folosind instalaţiile și tehnicile ultramoder-
ne în fabrica din Istanbul. Flormar a început ca o companie speci-
alizată în lacuri de unghii, și în scurt timp a devenit lider de piaţă 
în domeniul său, fiind, fără îndoială, cunoscut ca marca de lac 
preferată. Ulterior, Flormar a dezvoltat o gamă de produse care 
intră în lumea cosmeticelor profesionale. Astăzi, Flormar oferă 
cea mai largă și completă gamă de produse cosmetice, peste 
800 de denumiri: fonduri de ten, pudre, farduri de pleoape, ri-
meluri, rujuri, oje și accesorii, toate fabricate în conformitate cu 
cele mai stricte reglementări de calitate, la preţuri avantajoase. 

The history of Flormar begins in 1970 in Milan, Italy. In 1972, the 
production process was moved to Turkey, using state-of-the-art 
facilities and equipment at the Istanbul factory. Flormar started 
as a company specialized in nail polish, and soon became the 
market leader in this field. Later, Flormar has developed a wider 
range of professional cosmetics. Today, Flormar offers the widest 
and most complete range of cosmetics, encompassing over 800 
names: foundations, powders, eye shadows, mascaras, lipsticks, 
nail polishes and accessories, all manufactured along the strict-
est quality regulations at affordable prices.
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str. Miron Costin, 7, of. 409
tel.: +373  22 438 506
GSM: +373 68 515 577
e-mail: formula.krasoti@gmail.com
URL: www.formula-krasoti.md

REVISTA «FORMULA KRASOTI» 

«Formula krasoti» este singura revista de specialitate din Mol-
dova despre frumusețe, sănătate și perfecțiune, care este dis-
tribuită gratuit în centrele comerciale MallDova, Elat, Gemeni, 
Jumbo, Sun City, precum și în saloane de frumusețe, centre spa, 
frizerii, clinici dentare, centre medicale și de fitness, farmacii și 
optici. „Formula krasoti” este singura revistă specializată din 
Moldova cu un tiraj de 10.000 de exemplare, care furnizează 
cele mai noi informații din domeniu și vă ajută să creșteți vân-
zările.

Formula Krasoti is the only specialized magazine in Moldova 
dedicated to beauty, health and perfection, distributed free of 
charge in the shopping centers MallDova, Elat, Gemeni, Jum-
bo, Sun City, as well as in beauty salons, spa centers, hairdress-
ers, dental clinics, medical and fitness centers, pharmacies and 
opticians. Formula Krasoti is the only specialized magazine in 
Moldova with a circulation of 10,000 copies, offering the latest 
information in the field that will help you increase sales.

tel.: +373 22 211 900
fax: +373 22 211 908 

GSM: +373 78 884 884
e-mail: gigimoldova@gigicosmetic.md  

URL: www.profcosmetic.md

GHIZELA S.R.L.

Compania GHIZELA este distribuitor exclusiv de cosmetice pro-
fesionale și cosmeceutice ale unor branduri mondiale pe terito-
riul Republicii Moldova. Am inceput activitatea în anul 2003 și 
de atunci, în fiecare zi, avem grijă de frumusețea dumneavoastră.
La noi veți găsi cosmeticele profesionale GIGI Cosmetics (Israel), 
Germaine de Capuccini (Spania), BDR (Germania), Holiday Depi-
latori (Italia) și vă veți bucura de calitatea produselor noastre!

GHIZELA is the exclusive distributor of well-known professional 
cosmetics in Moldova. Since 2003, every day we help you en-
hance your beauty.
Ghizela offers premium quality professional cosmetics GIGI Cos-
metic Laboratories (Israel), Germaine de Capuccini (Spain), BDR 
(Germany), Holiday Depilatori (Italy).
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str. Aleandru cel Bun, Nr. 8
Suceava, România
GSM: +40 722 877 677
tel.: +37 379 722603
e-mail: isabela@gijewellery.ro
URL: www.gijewellery.ro 

GI BY ME S.R.L.

În atelierul nostru, cu măiestrie și meticulozitate, confectionăm 
manual bijuterii unicat din argint sau bronz cu pietre semipreți-
oase, perle și coral.
Participarea la expoziții internaționale de profil din Londra, 
Shanghai, Munchen, București a dus la recunoașterea brandului 
GI JEWELLERY la nivel mondial.

In our workshop we are meticulously crafting, with an extreme 
attention to details, unique jewelry in silver or bronze, with gem-
stones, corals and pearls.
Our participation in international fairs in London, Amsterdam, 
Shanghai and Bucharest made the Gi Jewellery brand known 
internationally. 

str. Calea Moșilor 4, magazinul 15/1
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 78 700 808; 78/ 700 444
E-mail: goldpride15@mail.ru

GOLD PRIDE S.R.L.

Compania GOLD PRIDE este un studiou de ascuțire și repara-
ție profesională a instrumentelor. În opninia profesioniștilor, un 
instrument bine ascuțit are un rol important în ceea ce privește 
prestigiul și reputația meșterului. Astfel, vă propunem să ascuțiți 
și să reparați instrumentele într-un studiou specializat, la cele mai 
performante strunguri, de către meșteri experimentați, conform 
tehnologiilor internaționale. Noi garantăm reparația aparatelor 
de tuns, precum și ascuțirea profesională a instrumentelor de 
tuns și manichiură. GOLD PRIDE pune la dispoziție instrumentele 
necesare pentru manichiură de marca СТАЛЕКС, fiind distribui-
tor oficial al acestei companii în Republica Moldova.

GOLD PRIDE is a studio for professional sharpening and repair 
of instruments. According to professionals, a well-sharpened 
instrument influences the prestige and reputation of the stylist. 
Proceeding from this, we offer to sharpen and repair your instru-
ments in a specialized studio, on the newest equipment, by ex-
perienced masters, using the best technologies. We guarantee 
the repair of hairstyling equipment, as well as professional sharp-
ening of hairdressing and manicure instruments. GOLD PRIDE 
offers the instruments for manicure of the STALEX brand, being 
the official distributor of this company in Moldova.
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tel.: +373 630 905
GSM: +373 69 968  534
e-mail: gontal.grup@gmail.com
URL: www.cosmetics3000.com 

GONTAL GRUP

Compania Gontal Grup este reprezentantul oficial în Moldova 
al cosmeticii profesionale pentru păr Inebrya (Italia), Prosalon 
Professional (Polonia) și al cosmeticii decorative Malva & TopFa-
ce (Turcia). Gontal Grup vă ofera produse profesionale pentru 
colorare, tratament, îngrijire, hair styling și machiaj, cu ridicata 
și cu amănuntul. Suntem încântați să vă oferim: o gamă largă 
de produse, orice cantități, prețuri mici, reduceri pentru clienții 
permanenți. 
Mai multe despre gama noastră de produse și modalitățile de 
cooperare găsiți pe site-ul sau în magazinul nostru. Vă aștep-
tăm.

Gontal Grup is the official representative in Moldova of profes-
sional hair care cosmetics Inebrya (Italy), Prosalon Professional 
(Poland) and decorative cosmetics Malva & TopFace (Turkey). 
Gontal Group offers professional products for hair coloring, 
treatment, care, styling and for makeup, wholesale and retail. 
We are pleased to offer you: a wide range of products, in any 
quantities, at low prices, discounts for permanent customers.
More about our product range and ways of cooperation can 
be found on our website or at our store. We’ll be happy to wel-
come you.

str. Tighina 20, of.17 
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova

tel.:  +373 22 83 88 31 
fax: +373 22 83 88 32 

GSM: +373 76 77 10 09 
e-mail: irina.corbu@hebamed.md 

URL: beautyhair.md

HEBA MED GROUP S.R.L.

Compania Heba Med Group și-a început activitatea în anul 2015, 
este importatorul și distribuitorul oficial și exclusiv în Moldova al 
mărcilor Neva, Exicolor, Okay Profesional, Redist și RedOne. Unul 
din principiile de bază al companiei este de a oferi consumatoru-
lui posibilitatea de a procura produse de înaltă calitate la prețuri 
rezonabile. Mărcile respective includ o gamă completă de pro-
duse inovatoare pentru îngrijirea părului, tenului și corpului, atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați. Fiecare produs are la bază 
cele mai noi formule, componente active și extracte naturale. 
Un avantaj important al produselor este calitatea excelentă, care 
poate fi remarcată imediat după prima utilizare.

Heba Med Group started its activity in 2015 and is the official 
and exclusive importer and distributor in Moldova of brands like  
Neva, Exicolor, Okay Professional, Redist and RedOne. One of 
the most important  principle of the company is to offer the con-
sumer the opportunity to buy high quality products at very rea-
sonable prices. The brands include a complete range of innova-
tive hair, body and face care products for both men and women. 
Each product is based on the newest formulas, active ingredients 
and natural extracts. The important advantage of these products 
is the excellent quality, which can be noticed immediately after 
the very first use.
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str. Şciusev, 37, bir. 2 
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova 
tel. : +373-22/ 54-03-54 
fax : +373-22/ 54-03-54 
e-mail : holyland@mail.md

HOLY LAND, S & G ELIT S.R.L.

Laboratoarele HOLY LAND propun preparate cosmetice profe-
sionale pentru dermatologi, chirurgi, cosmetologi. Combinări 
unice de componente. Un spectru vast de utilizare. Metode 
eficiente de tratare a acneei, dermatitei seboreice; proceduri 
profilactice contra îmbătrânirii, combaterea petelor pigmenta-
re, pregătireа preoperatorie, netezirea cicatricelor, micșorarea 
porilor dilataţi, îngrijirea atraumatică a tenului etc. Procedurile 
enumerate sunt de calitate și la preţuri avantajoase. “Holy Land” 
propune cosmetice germane pentru solarii și linia spaniolă de 
extensie a părului.

HOLY LAND laboratories mean professional cosmetic prepa-
rations for dermatologists, surgeons, make-up artists. Unique 
combination of components. A wide spectrum of application. 
Effective solving of problems such as acne, seborrheic dermati-
tis; ageing prophylaxis, hyper pigmentation bleaching, preop-
erational preparations, scar tissue smoothing, pores retracting, 
atraumatic skin cleansing, improvement of body skin etc. High 
efficiency and low self-cost. German cosmetics for sun-tan in so-
laria, as well as a Spanish line for hair extension.

SALONUL DE ESTETICĂ

str. Ion Creangă 66
GSM: +373 69 055 265

e-mail: honmatokyomd@gmail.com
URL: www.honmatokyo.md

HONMA TOKYO 

Liss Innovations SRL - distribuitor exclusiv Honma Tokyo în Repu-
blica Moldova 
Honma Tokyo este o companie de origine braziliană specializa-
tă în dezvoltarea continuă și comercializarea produselor pentru  
îndreptarea și regenerarea părului, precum și a produselor pro-
fesionale pentru îngrijirea acestuia. Cu accentul pus pe calitate 
și tratamentele sale inovative, Honma Tokyo câștigă din ce în ce 
mai mult spațiu pe piața internă și piețele internaționale.

Liss Innovations is the exclusive distributor in Moldova of prod-
ucts Honma Tokyo.
Honma Tokyo is a Brazilian company dedicated to the devel-
opment and marketing of hair straightening and regenerating 
products, as well as the line of home care products. With their 
focus on quality, Honma Tokyo and its innovative treatments are 
increasingly gaining space in the domestic and international 
markets.
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str. N. Milescu-Spătaru, 23, bir. 297 
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373 22/ 31-21-62; 43-29-13 
Fax : +373 22/ 43-29-13 
E-mail: iansis1@mail.ru; iansis@yandex.ru

IANSIS S.R.L.

Colanţi TERRI în asortiment. Co-
lanţii sunt fabricaţi din fibre cali-
tative de producere italiană. Con-
ţinut înalt de satin și lycra.

TERRI tights. A wide assort-
ment of tights made in Italian 
high-quality thread. A high per 
cent of lycra, satin

s. Horeşti, r-nul Făleşti, Republica Moldova
     GSM: +373 79 042 333

     e-mail: imperia.curateniei@mail.ru

IMPERIA CURĂŢENIEI S.R.L. 

Firma IMPERIA CURĂȚENIEI știe secretele menținerii curățeniei 
și a ordinii în casă!
Vrem să vă ajutăm să faceți curățenie în casă ușor și în siguranță!
Pentru prima dată în Moldova - SINERGETIC - produse ecologice 
profesionale de o generație nouă!
Preparate de curățat și soluții de spălat antibacteriene și hipoa-
lergice pentru BUCĂTĂRIE, TEHNICA SANITARĂ, SPĂLARE și IGI-
ENA PERSONALĂ.
Fără clor, arome, toxine și alte substanțe nocive! Inofensiv pentru 
sănătatea copiilor!
Doar din materii prime germane, dezvoltate de oamenii de ști-
ință germani.
IMPERIA CURĂȚENIEI este distribuitor oficial al companiei SI-
NERGETIC în Moldova.

The IMPERIA CURĂȚENIEI / Empire of CLEANING company 
knows the secrets of maintaining cleanliness and order!
 We want to help you clean your house easily and safely!
For the first time in Moldova - SINERGETIC - a new generation of 
professional ecological products!
Cleansing, antibacterial and hypoallergenic products and wash-
ing liquids for KITCHEN, BATHROOM, WASHING and PERSON-
AL HYGIENE.
Free of chlorine, flavors, toxins and other harmful substances! 
Safe for children’s health!
 Only German raw materials, developed by German scientists.
IMPERIA CURATENIEI is the official distributor of SINERGETIC 
company in Moldova.
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bd. Decebal 23/2, bir. 3 
MD-2060 Chișinău, Republica Moldova
GSM:+373 79 50 38 21
GSM: +373 79 55 21 55 
e-mail: inartstudio2014@yandex.ru 
URL: www.lechat.md

INART STUDIO S.R.L. 

Compania INART STUDIO are plăcerea să vă comunice că sun-
tem reprezentantul exclusiv al companiei ATICA, unul dintre li-
derii mondiali în producerea materialelor pentru unghii!
De asemenea, compania noastră oferă cursuri de folosire a pro-
duselor companiei ATICA!
ATICA – rafinament, frumusețe, eleganță și sănătate!

INART STUDIO is pleased to announce that we are the exclusive 
representative of ATICA, one of the world’s leading manufactur-
ers of nail care and styling materials! 
Our company also offers trainings in the use of ATICA products!
ATICA - refinement, beauty, elegance and health!

str. Bulgară 84
MD-2012 Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 68 92 96 98
GSM: +373 69 045 418

URL: www.infinity-cosmetics.md

INFINITY-COSMETICS

“DĂM CULOARE FRUMUSEȚEI TALE”

Polygel CANNI
Firma CANNI vă surprinde cu un nou produs !
Polygel – un gel hibrid ultramodern, perfect pentru o construcţie 
durabilă a unghiilor, cu o formulă inovatoare, fiind foarte dens și 
cu o vâscozitate ridicată. Este foarte rezistent, ideal pentru con-
strucţia unghiilor pe tipse sau pe șablon. Produsul nu frige, nu 
are miros și nu-și schimbă nuanța.
Polygelul CANNI este ideal pentru orice formă de unghii, dar și 
pentru întreținerea unghiilor crescute. Se usucă formidabil timp 
de 120 secunde în lampa UV și 60 secunde în lampa LED.
“Fii Unică prin Frumusețea unghiilor tale”!

WE ADD COLOR TO YOUR BEAUTY

Polygel CANNI
CANNI surprises you with a new product!
Polygel - a state-of-the-art ultra-modern hybrid gel for a durable 
nail construction, with a very dense and highly viscous formula. It 
is highly resistant, ideal for nail design on patterns or templates. 
The product is not hot, it is odorless and does not change its hue.
CANNI polygels are ideal for any nail form, but also for the care 
of grown nails. Formidably dries for 120 seconds under the UV 
lamp and for 60 seconds with LED.
Be Unique By the Beauty of Your Nails!
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str Valea Ialomiței 5, Bl D21, Ap 9, sect 6 
Bucuresti, România
tel.:  +40 729 777 035 /353 
e-mail:  sales@estetica.ro 
URL: www.estetica.ro

INGOTRADE INTERNATIONAL SRL 

REVISTA ESTETICA

Revista ESTETICA este prima revistă profesională din lume de-
dicată domeniului de înfrumusețare, ce apare pentru prima 
dată în 1946 în Italia. Acum ea este prezentă în peste 60 de țări.
Revista ESTETICA se adresează către două mari categorii de 
clienți: profesioniștilor ce lucrează în saloane de coafură, de 
estetică și spa-uri și clienților finali, beneficiarii serviciilor de 
înfrumusețare, persoanelor sensibile la trend-uri și la ultimele 
noutăți de pe piață.
Revista ESTETICA oferă noutati din domeniu, trend-uri internați-
onale, colecții interviuri, evenimente, tehnici profesonale, agen-
da târgurilor de profil.

ESTETICA MAGAZINE 

ESTETICA Magazine is the first professional magazine in the 
world dedicated to beauty, which first appeared in Italy in 1946. 
Now the magazine is present in over 60 countries.
ESTETICA magazine addresses two broad categories of clients: 
professionals working in hairdressing and beauty salons and 
spas, and end-customers, beauty care recipients, people sensi-
tive to trends and to the latest market news.
ESTETICA magazine offers news of the industry, international 
trends, collections, interviews, events, professional techniques, 
a calendar of trade fairs.

www.estetica.ro
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Dezvoltare personal\
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Parfumuri celebre
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MEN
Design made in RO
by Takara Belmont
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Poluarea urban\
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BEAUTY
Put your mask on
Shamelessly complex

INTERVIU
Robert Lobetta
Tanya Chernova

TRENDS
Rebeli pe podium
Chromatic people

bd. Decebal 23/2 
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova

tel. : +373-22/ 83-67-03 
fax : +373-22/ 83-67-03 

e-mail : info@mymakeup-shop.com 
URL : www.mymakeup-shop.com

INKO GROUP S.R.L.

Compania Inko Grup este distribuitorul brandurilor sud-coreene 
Revecen și Aery Jo, renumite datorită fondurilor sale de ten și a 
bazelor pentru machiaj, al brandului german de creioane pentru 
machiaj Cascade of Colours, precum și al brandului european de 
pensule de machiaj Nastelle. De asemenea, compania este dis-
tribuitorul oficial al brandului Kryolan. Tot asortimentul de produ-
se îl puteți găsi în magazinul din Chișinău, pe adresa bd. Decebal 
23/2, și online, pe site-ul www.mymakeup-shop.com.

INKO GRUP is the official distributor of popular among makeup 
artists South Korean brands Revecen and Aery Jo, well known 
for their primers and foundations, of German brand of makeup 
pencils Cascade of Colours, and the European brand of profes-
sional makeup brushes Nastelle. INKO GRUP is also the official 
distributor of the famous German brand Kryolan. You may find 
all the products in the shop located at Decebal 23/2 str, Chisinau, 
but also online at www.mymakeup-shop.com.
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bd. Dacia 26,132 
MD-2038 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 53-51-41
tel./fax: +373 22 55-04-88
URL: www.interoptic.md
Facebook : Interoptic Moldova

INTEROPTIC S.R.L. 

INTEROPTIC este una dintre cele mai cunoscute 
companii specializate în comercializarea produse-
lor optice, cum ar fi: RayBan, GF Ferre, BMW, Gu-
ess, Versace, Moschino, Nina Ricci, TAGHeuer, Fred, 
Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Max Mara, Lacoste etc.

INTEROPTIC is one of the best-known companies 
specializing in the sale of optical products such as 
RayBan, GF Ferre, BMW, Guess, Versace, Moschino, 
Nina Ricci, TAGHeuer, Fred, Tommy Hilfiger, Hugo 
Boss, Max Mara, Lacoste etc.

str.S. Lazo 7
Chişinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 24 04 04
GSM: +373 67 24 04 04        

URL:  www.mci.md
Facebook: Clinica Oftalmologica MCI

CLINICA OFTALMOLOGICA MCI  

Clinica Oftalmologica MCI oferă cele mai inovatoare metode de 
diagnostic și tratament chirurgical în oftalmologie, folosind teh-
nologii performante. Ultima realizare a companiei sunt operațiile 
plastice non-invazive (fără bisturiu).

The Ophthalmologic Clinic MCI offers the most innovative meth-
ods of diagnosis and surgical treatment in ophthalmology, using 
cutting-edge technologies. The company’s latest achievement is 
non-invasive plastic surgery.
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str. 31 august 53 
Chișinău, Republica Moldova
GSM:  +373 60 18 18 10
Facebook: Juliette Armand Moldova
Instagram: juliette_armand_moldova
Email: juliettearmand.md@gmail.com

JULIETTE ARMAND MOLDOVA

Astăzi, brandul Juliette Armand Moldova cuprinde 214 de co-
duri și 40 de tratamente, incluse în seriile de produse Elements, 
Skin Boosters și Sunfilm, potrivite atât femeilor și bărbaților, cât 
și adolescenților. Juliette Armand oferă o posibilitate unică de 
a testa câteva zile produsele recomandate de specialiștii com-
paniei, ca ulterior să le puteți procura pe cele care vă satisfac 
așteptările. Produsele sunt elaborate în laboratoarele JA, iar 
controlul riguros asigură inofensivitatea, calitatea și eficacitatea 
acestora.
În septembrie 2017, JA a organizat un rebranding al companiei, 
astfel imaginea a devenit mai colorată, au fost lansate produse 
noi, inovative, de ultima generație, licențiate doar pentru com-
pania JA, astfel oferind posibilitatea să vă bucurați de produse-
le noastre și să le folosiți ca elixir al tinereții și frumuseții. 

Today, the brand Juliette Armand Moldova comprises 214 
codes and 40 treatments, included in the Elements, Skin Boost-
ers and Sunfilm lines of products, suitable for both women and 
men, as well as for teenagers. Juliette Armand offers a unique 
opportunity to test at home the products, recommended by the 
company’s specialists for a few days, then you can buy those 
that are most suitable for you. The products are developed in 
the JA laboratories, and rigorous control ensures their safety, 
quality and efficacy.
In September 2017, JA organized a rebranding of the compa-
ny, so the image became more colorful, fresh, innovative. New 
generation products were launched, licensed only to JA, thus 
offering you the opportunity to enjoy our products and use 
them as an elixir of youth and beauty.

str. Alba Iulia 79/1
Chișinău, Republica Moldova

fax: +373 22 999 079
GSM: +373 60 244 266

e-mail: Kodiprofmd@gmail.com
FB: kodiprofessional.md

KODI PROFESSIONAL

Kodi Professional este o companie dinamică, fondată în 2005. 
Grație accentului pus pe ultimele elaborări, tehnologii perfor-
mante și standarde înalte de calitate, Kodi Professional a obținut 
o reputație bună și s-a recomandat ca un partener de încredere. 
Compania oferă o gamă largă de materiale profesionale pentru 
modelarea și designul unghiilor, machiaj, machiaj permanent, ex-
tensii de gene, precum și o serie de accesorii pentru meșteri sub 
marca proprie Kodi Professional, completată în mod constant. O 
trăsătură distinctivă a produselor Kodi Professional este raportul 
dintre preț și calitate a produselor, motiv pentru care mulți meș-
teri preferă această marcă.
În prezent, produsele Kodi Professional sunt solicitate în multe 
țări, printre care Franța, Germania, Italia, Lituania, Letonia, Rusia, 
Belarus, Kazahstan, Uzbekistan. Geografia reprezentanțelor com-
paniei se extinde în mod constant.

KODI PROFESSIONAL is a dynamically developing company, 
founded in 2005. Due to the focus on the latest scientific devel-
opments, advanced technologies and high quality standards, 
Kodi Professional managed to win a good reputation, proved to 
be a reliable  partner and occupied a worthy place in the beauty 
industry market. The company presents a wide range of profes-
sional materials for the nails extension and design, make-up, per-
manent make-up, eyelash extensions, as well as many accesso-
ries for stylists under its own brand  - Kodi Professional, the stock 
being constantly replenished. A distinctive feature of Kodi Pro-
fessional products is a harmonious balance of high quality and 
an acceptable price, that is why many stylists around the world 
prefer Kodi Professional materials.
To date, Kodi Professional products are in demand in many coun-
tries, including France, Germany, Italy, Lithuania, Bulgaria, Spain 
, Turkey, Latvia, Russia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan. The ge-
ography of the company’s representative offices is constantly ex-
panding.
The materials of the trade mark Kodi Professional offer to the 
professionals of the beauty industry unlimited opportunities for 
creative, professional and personal growth.
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str. Bogdan Voievod 7
sectorul Râșcani, Chișinău, Republica Moldova

Salonul HURREM 
GSM +373 69 74 63 54 
URL: nailsshopmd.com

LAQUE_STIKERS_MOLDOVA

FIRMELE PREZENTATE  LA EXPOZIȚIA BEAUTY 2018

Laque_stikers / Fashion nails / Lucky Rose / Nd_slider
Dream Nails / Anna Tkacheva

Neil industria modernă se dezvoltă continuu, dictând tot mai 
multe tendințe. Una dintre ele este designul cu glisor, care este 
o formă simplificată de decorare în arta unghiilor. De fapt, aces-
tea sunt niște abțibilduri pe bază de apă care sunt ușor transfe-
rate pe unghii.

COMPANIES PRESENTED AT THE EXHIBITION BEAUTY 
2018

Laque_stikers / Fashion nails / Lucky Rose / Nd_slider
Dream Nails / Anna Tkacheva

The modern nail styling industry is constantly developing, dic-
tating more and more trends. One of them is the slider design, 
which is a simplified form of decoration in the nail art. In fact, 
these are water-based stickers that are easily transferred on 
nails.

 Botanica: Magazinul “Loial” – bd. Dacia 20, tel: (022) 66-47-07 
Botanica: C.C. “Elat” – but. № 24, et. I, tel: (0 22) 88-34-25 

Buiucani: C.C. “IUS-Com” – but. № 5, et. I, tel: (0 22) 83-87-44
Rişcani: C.C. “Soiuz” – but. № 136, hall, tel: (0 22) 88-54-37

Centru: C.C. “Sun City” – but. № 106, et. I, tel: (0 22) 21-28-31
Centru: C.C. “UNIC” – et. 1, tel: (0 22) 88-49-84

Oficiu-magazin-academia LOIAL, 
Chișinău,  bd. Cuza-Vodă 24

tel./fax: +373 22 77 08 06, 66 15 11
GSM.: +373 69 550 150
GSM: +373 79 550 110

facebook.com/Loial.Moldova 
e-mail: office@loial.md

LOIAL-DT S.R.L.

Compania Loial este distribuitor oficial de cosmetice al compa-
niilor internaţionale renumite: Schwarzkopf Professional, Indola 
Professional, Jaguar, Moser, WAHL, Hairway, Ceriotti, Eurostil, 
Skin System, MAXMATE și Kellermann. Compania propune un 
asortiment amplu de produse pentru profesioniști și consumatori
casnici. Cosmetica profesională pentru păr Schwarzkopf Profes-
sional și Indola Professional este destinată îngrijiriii, colorării și 
aranjării părului. În reţeaua de magazine Loial, puteţi găsi o gamă 
largă de instrumente și accesorii: foarfece, mașini de tuns, uscă-
toare de păr, ondulatoare, plăci-redresoare, difuzoare, piepteni, 
bigudiuri pentru ondulare permanentă, clame de păr etc.
Instrumente pentru manichiură și pedichiură. Ceară ecologică și
sisteme pentru depilare, geluri după depilare, creme anticelulită.
O poziţie aparte sunt accesoriile, mașinile de tuns, instrumentele
pentru îngrijirea animalelor de companie.

Loial company is the official distributor of famous international 
cosmetic brands: Schwarzkopf Professional, Indola Professional, 
Jaguar, Moser, WAHL, Hairway, Ceriotti, Eurostil, Skin System, 
MAXMATE and Kellermann. The company proposes a wide as-
sortment of products for professionals and home consumers. 
Professional hair cosmetics Schwarzkopf Professional and In-
dola Professional are designed for hair care, coloring and hair 
styling. In the Loial network of shops you can find a wide range 
of tools and accessories: scissors, hair clippers, hair dryers, curl-
ers, rewinders, combs, curls for permanent ondulation, hair clips 
etc. Instruments for manicure and pedicure. Ecological wax and 
depilation systems, gels after depilation, anti-cellulite creams. A 
special position includes accessories, clippers, and instruments 
for pet care.
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str. Mitropolit Petru Movilă 23/5, of.01
2004 Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 79 99 55 67
GSM: +373 76 740 883
GSM: +373 69 99 4567
e-mail: lollocompany@yahoo.com
URL: www.goldlash.md

LOLLO&CO S.R.L.

LOLLO & CO – calitate, siguranță, comoditate. La noi puteți pro-
cura toate materialele necesare pentru alungirea și laminarea ge-
nelor, restabilirea sprâncenelor, microblading. Compania LOLLO 
& CO este reprezentantul exclusiv pe piața  Republicii Moldova al 
brăndurilor: LOLLO Lashes, Vivienne, NEICHA , Wow brow, Hen-
na SPA, Lash Secret și al Centrului educațional LashArt University 
(or. Kiev) în Moldova. GoldLash Studio vă propune cursurile:
- curs  expres de alungire a genelor fir cu fir +2D + volum 3D-6D 
- curs pentru meșteri profisioniști „Corectarea greșelilor”
- laminarea genelor + botox 
- curs general de arhitectură a sprâcenelor și vopsire cu Henna 
Spa,
- curs de îndepărtare a tatuajului: laser, remover 
- tehnică manuală de tatuare: microblading; Diamant blading
- Toate tipurile de epilare cu ceară.

LOLLO & CO offers quality, safety, comfort. Here you can buy all 
the necessary materials for eyelashes extension and lamination, 
eyebrow restoration, microblading. LOLLO & CO company is the 
exclusive representative of LOLLO Lashes, Vivienne, NEICHA, 
Wow brow, Henna SPA, Lash Secret and the LashArt University 
in Moldova. GoldLash Studio offers you the following trainings:
- express course in eyelash extension lash by lash + 2D + 3D-6D 
volume
- course for Professionals “Correction of mistakes”
- lashes lamination + botox
- general course in eyebrows architecture and dyeing with Henna 
Spa,
- course in tattoo removal: laser, remover
- manual tattooing technique: microblading; Diamant-Blading
- course in all types of wax epilation.

str. Bogdan-Voievod, 2C, of.4P
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 60 17 10 10; 
GSM: +373 68 39 64 21
GSM: +373 6 0906 333

e-mail: office@loremaestetic.md
e-mail: director@loremaestetic.md 

URL: loremaestetic.md 

LOREMA ESTHETIC

Compania  LorEmA Esthetic fondată în 2014, importă și distri-
buie în exclusivitate produse cosmetice și echipamente estetice 
profesionale. Partenerii noștri sunt companii producătoare din 
Europa și Asia care răspund celor mai exigente standarde de ca-
litate – GMP, ISO, EU, CE, QUALITY CONTROL.
De-a lungul timpului, compania a câștigat o reputație pozitivă 
în rândul clienților, prin asigurarea cu produse estetice de cea 
mai înaltă calitate, oferind consultanță și educație în domeniul 
beauty.

LorEmA Esthetic, founded in 2014, imports and distributes cos-
metic products and professional aesthetic equipment. Our part-
ners are the manufacturing companies in Europe and Asia that 
meet the highest quality standards – GMP, ISO, EU, CE, QUALITY 
CONTROL.
Over the years, the company has gained a positive reputation 
among doctors – cosmetologists, as well as medical clinics, aes-
thetic salons by providing high quality aesthetic products, con-
sulting and education services in the field of beauty.
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or. Chisinau, str. Decebal 99, CC “ELAT”, but. 12;
or. Chisinau, str. A. Puskin 32,CC “SUN City”, but. 1105
or. Chisinau, str.Calea Iesilor 8, CC “Zity Mall”, et.1
www.just-moldova.com
www.facebook.com//lothantiquemd
www.facebook.com/justmoldova
tel: +373 61 09 45 24

LOTHANTIQUE  / JUST

PARFUMERIA LOTHANTIQUE 

Lothantique vine din inima regiunii Provence, unde oamenii 
care locuiesc lângă Muntele Lur au crescut în mod tradițional 
salvie și levănțică și au făcut tincturi din plante aromatice.
Compozițiile de parfum sunt create special pentru Lothantique 
de către parfumerii din orașul Grass. A apărut un nou stil femi-
nin și romantic, care te cufundă în atmosfera naturaleții și ele-
ganței din sudul Franței.

COSMETICA JUST

Prezentăm cosmetice și perii profesionale decorative pentru 
aplicarea machiajului JUST care îmbină perfect calitatea superi-
oară și prețul rezonabil.

LOTHANTIQUE PERFUMERY

Lothantique comes from the heart of the Provence region, 
where people living near Mount Lur have traditionally grown 
sage and lavender and have made herbal tinctures.
Fragrance compositions are created specifically for Lothantique 
by perfumers. A new feminine and romantic style has emerged 
that immerses you into the naturalness and elegance of south-
ern France.

JUST COSMETICS

We present professional decorative cosmetics and brushes for 
the  application of JUST makeup that perfectly combines supe-
rior quality and reasonable prices.

PARFUMERIA / COSMETICA

bd. Cuza Vodă 16/1, of. 89
MD 2060 Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 79 60 50 11
e-mail: luxroyal5@gmail.com

LUXROYAL S.R.L.

Compania comercializează produse sub mărcile:
Gabrini – cosmetice și parfumerie.
ItalWax – produse pentru depilare
BioEco – produse de unică folosință pentru saloane de înfrumu-
sețare.

The company offers products of the following brands:
Gabrini - cosmetics and perfumery.
ItalWax - depilation products 
BioEco - disposable products for beauty salons.
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C.C. “Uno“ - str.Tiraspol 5 , et.2
C.C. “Unic“ -str. Stefan Cel Mare 8 , et.3
“Maalex” store 1 - str. Columna 93 “Sport” store - 
str. Stefan cel mare , 126
C.C. “Союз” - str. Alecu Russo 1, et,. 2 store 203а
“Mäalex” store 2 - str. Alexandru cel bun , 32
“Mäalex” store 3 - str. Ismail 47

Bălți / Бельцы
”Bălţeanca” store - str. Independentei , 37A
tel.: +373-22/ 71-13-14; 27-05-09 
GSM : +373-79/ 54-44-91

«MÄALEX GRUP» S.R.L.

Producător autohton de genţi care a eliminat concurenţii, pen-
tru că Mäalex a reușit să îmbine trei dintre cele mai importante 
calităţi pentru o geantă: stil, practicitate și originalitate! Misiu-
nea companiei Mäalex este crearea unei mărci competitive pe 
piața moldovenească, care corespunde standardelor internați-
onale. Produsele companiei Mäalex sunt de nepreţuit pentru 
tinerele care-și doresc o schimbare. Furnitura de calitate asigură 
produsului originalitate și durabilitate. Fiecare își va găsi geanta 
de la Mäalex. 

Moldovan manufacturer of bags, which outdid domestic and 
foreign competitors, because MAALEX managed to combine 
3 most important qualities of a bag: style, practicality and orig-
inality! MAALEX mission - to create on the Moldovan market a 
competitive brand, in line with all international standards in this 
field. MAALEX bags are made for girls who like variety. Quality 
fittings not only give an original look to a bag, but also ensure 
its durability. Everyone will find their bag at MAALEX.

str. Ion Creanga 22\1
GSM:+373 69 300 203

GSM: +373 67 73 00 77
GSM: +373 69 78 51 78
GSM: +373 79 59 03 85

URL: www.macksprofessional.md
e-mail: infomacks@gmail.com,

taniagollub@gmail.com
fb:https://www.facebook.com/

macksmoldova/

MACK’S PROFESSIONAL S.R.L.

Mack’s Professional - un brend internațional de produse profesi-
onale pentru unghii. O gamă largă de culori, geluri de construc-
ție și cele mai inovative accesorii. Mack’s Professional -100% cali-
tate, nu publicitate !

Mack’s Professional - an international brand of professional nail 
products. A wide range of colors, construction gels and the most 
innovative accessories. Mack’s Professional -100% quality!



84 85

www.beauty.moldexpo.md www.beauty.moldexpo.md

ул. Северная, 95/1 29000 
г. Хмельницкий, Украина
GSM : +380 68/ 213-21-97
e-mail : ovcharukmt@gmail.com 
URL : www.soaphistory.com.ua 

МЫЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Producția de săpunuri și cosmetice naturale handmade: - Să-
pun natural fabricat manual; - Uleiuri naturale pentru faţă și 
corp; - Exfoliante naturale; - Săruri, lăptișor, bombe efervescen-
te pentru baie; - Șampoane solide; - Lumânări realizate manual; 
- Păpuși făcute manual. Comerț cu ridicata și cu amănuntul, des-
chiderea reprezentanţelor și a producerii în alte regiuni. Vom fi 
bucuroși să colaborăm!

Production of natural soaps and handmade cosmetics: - Natu-
ral handmade soap; - Natural oils for face and body; - Natural 
scrubs; - Bath salts, milk, bombs; - Solid shampoos; - Handmade 
candles; - handmade dolls. Wholesale and retail, establishing 
production facilities and representations in other regions. We 
are looking forward to cooperate!

ЧАСТНОЕ МЫЛОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 
GSM: +373-60 11 89 23 

E-mail: divinitymakeuproom@gmail.com 

MAKEUP S.R.L.

DISTRIBUITOR OFICIAL ÎN MOLDOVA AL BRANDURILOR: 

phito CINECITTA make-up, Film Maquillage,perii Valeri-D. 
Produse profesionale pentru make-up atât pentru profesioniști, 
cât și pentru consumatorii casnici.

OFFICIAL DISTRIBUTOR IN MOLDOVA OF BRANDS 

phyto CINECITTA make-up, Film Maquillage, Valeri-D brushes. 
Professional makeup products for professionals and home use.

DIVINITY MAKEUP ROOM
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şos. Hânceşti 43 
MD-2088 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 99-88-99 
Fax : +373 22/ 84-32-53 
GSM : +373 79/ 45-80-33 
E-mail : info@dermabeauty.md 
URL : www.dermabeauty.md 

MALMAR GRUP S.R.L. 

Compania importă o generaţie nouă de produse pentru con-
turul facial, creșterea volumului și corecţia formei buzelor, bi-
orevitalizare - Stilage, un medicament elaborat de laboratorul 
Laboratoire Vivacy, Franţa, și Pluryal, Luxemburg. Introducerea 
acidului hialuronic în piele stimulează producția de colagen și 
elastină care sporesc elasticitatea și restabilesc echilibrul hidric. 
Acidul hialuronic în produsele noastre este stabilizat cu folosi-
rea celor mai moderne tehnologii - IPN-Like, permițându-vă să 
obţineţi un efect de conservare pe termen lung.

The company imports STYLAGE (developed by Laboratoire Vi-
vacy, France) and PLURYAL (Luxembourg) - a new generation of 
products for contouring facial lifts, increase of lips volume and 
their shape correction, and for biorevitalization. The introduc-
tion of hyaluronic acid stimulates the production of collagen 
and elastin in the skin, increasing its elasticity and restoring wa-
ter balance. The hyaluronic acid in our preparations is stabilized 
by the most modern IPN-Like-technology, allowing a long-term 
effect.

str. Ștefan cel Mare 2 B
Bălți, Republica Moldova
GSM : +373 68 630 518

E-mail : ciptu@mail.ru
URL : www.master-prof.md

Fc: Master Professional Moldova
Instagram: MasterProfessionalMoldova

MASTER PROFESSIONAL

Produsele MasterProfessional sunt elaborate în baza tehnologii-
lor și a materiilor prime americane, sute de profesioniști lucrează 
la calitatea materialului pentru a satisface milioane de consuma-
tori din întreaga lume. În asortiment: vopsele-gel, echipamente, 
consumabile și materiale auxiliare pentru meșterii-manichiuriști. 

MasterProfessional products are designed according to Ameri-
can technology and are based on American raw materials. Hun-
dreds of professionals are working on the quality of materials 
to satisfy millions of consumers worldwide. In assortment: gel 
paints, equipment, auxiliary and consumable materials for nail 
stylists.
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str. 31 august 1989, 46
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
www.facebook.com | MedazurAcademy | 
www. academy.medazur.md
academy@medazur.md
tel.:+373 22 898 991
GSM: +373 78 898 989

MEDAZUR ACADEMY

Podologie. Pedichiură. Manichiură.
Vrei să fii cel mai bun? Învață de la cei mai buni!
• Instruire în domeniul Podologiei în Medazur Academy.
• Echipamente pentru săli de pedichiură de la clasa „econom”
la cea VIP.
• Burghie și tăietoare; instrumente manuale; materiale consu-
mabile.
• Sisteme inovatoare de corectare a unghiilor.
• Cosmetică hipoalergenică SÜDA Care - calitate germană im-
pecabilă (pentru îngrijire profesională și la domiciliu).
Totul pentru sănătatea picioarelor și pedichiură profesională.
Reprezentantul oficial în Moldoveial SÜDA Care este Medazur
Med Spa.

Podology. Pedicure. Manicure.
Do you want to be the best? Learn from the best!
• Training in Podology at the Medazur Academy.
• Equipment for pedicure salons from economy class to VIP.
• Drills and cutters; hand instruments; consumables.
• Innovative systems of nail correction.
• Hypoallergenic cosmetics SÜDA Care - impeccable German 
quality (for professional and home care).
Everything for healthy feet and professional pedicure.
Medazur Med Spa is the official representative in Moldova for 
SÜDA Care.

str. Alba - Iulia 75/8, et. 3 
MD-2071 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 105 750; 105 086 
fax: +373 22 105 752

e-mail: info@medeferent.com

MEDEFERENT GRUP S.R.L.

Medeferent Grup SRL activează de peste 10 ani pe piața farmace-
utică din Republica Moldova, importă și furnizează medicamen-
te, produse cosmetice și dispozitive, fiind distribuitorul exclusiv 
al produselor profesionale medicale și cosmetice ale companiei 
farmaceutice MERZ Pharma GmbH & Co.KGaA, Germania: Me-
derma Proactive Gel, 20 g – gel proactiv pentru tratamentul cica-
tricelor; Merz Spezial Cream Mousse Hyaluron – cremă mousse 
cu acid hialuronic; Merz Spezial Cream Mousse Collagen – cremă 
mousse cu colagen; Merz Spezial Drajees – supliment alimentar 
pentru sănătatea pielii, părului și unghiilor;
Merz Aesthetics; Belotero, Radiesse, Xeomin, Bocouture, Ulthe-
rapy - lifting cu ultrasunete.
Toate produsele sunt certificate. Medeferent Grup colaborează 
cu instituții medico-sanitare publice, clinici de medicină estetică, 
saloane de frumusețe și distribuitori farmaceutici. 

The pharmaceutical company MEDEFERENT GRUP began its ac-
tivity in the Republic of Moldova in 2000. The company imports 
and distributes pharmaceutical and cosmetic products. MEDEF-
ERENT GRUP is the exclusive distributor in Moldova of profes-
sional medical and cosmetic products manufactured by MERZ 
Pharma GmbH & Co.KGaA, Germany:
- Mederma Proactive Gel, 20 g – treatment of scars;
- Merz Spezial Cream Mousse Hyaluron - moisturizing cream 
mousse with hyaluronic acid;
- Merz Spezial Cream Mousse Collagen - face cream mousse with 
collagen;
- Merz Spezial Drajees – nutritional beauty supplement;
Merz Aesthetics:
-Belotero, Radiesse, Xeomin, Bocouture, Ultherapy - ultrasonic 
lifting.

All products are certified. MEDEFERENT GRUP collaborates with 
hospitals, medical aesthetic centers, beauty salons and pharma-
ceutical distributors.
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Тел.: +38 (044) 332-78-38 
Viber / WhatsApp /
+38 (067) 449-42-00 
+7 (967) 018-20-73
Skype: Sergey.Chekayda
Facebook.com/Inverness.Systems

http://inverness.systems/ 
inverness.systems@gmail.com
Киев, Украина
ул. Черняховского, 29, 4 офис

MEDEX

Compania ucraineană MEDEX - distribuitor al companiei IN-
VERNESS (SUA) - cel mai bun sistem din lume de găurire medi-
cală a urechilor, oferă o procedură sigură și fără durere! Sistem 
dezvoltat și recomandat de medici pentru a fi utilizat, în speci-
al, la copii! Cerceii moderni, biocompatibili, din oțel medical 
și titan, nu vor provoca reacții alergice. Utilizare simplă, găurire 
precisă. Cerceii sunt păstrați într-o capsulă, fiind absolut sterili. 
Procedura de găurire a urechilor INVERNESS nu durează mai 
mult de 3 minute.

The company MEDEX (Ukraine) is the distributor of the INVER-
NESS ear piercing systems, manufactured in the USA and used 
all over the world by medical clinics and pharmacies. The sys-
tem is safe and delicate, especially for children, the earrings are 
fully encapsulated , the operation is with manual pressure and 
the closure is a safe patented design. All materials used, surgi-
cal steel and titanium, are biocompatible.

GSM: +373 68 199 951
GSM: +373 68 58 50 53  

e-mail: info@sanatate.md
URL: www.sanatate.md

MEDIA SANATATE S.R.L.

Sanatate - revistă pentru toată familia
Sanatate este ghidul dvs. pentru un stil de viață sănătos și fru-
musețe.
Sănătatea și frumusețea merg mereu mână în mână și, prin urma-
re, în rubrica permanentă „Frumusețea” din revista noastră des-
pre sănătate sunt publicate cele mai importante și eficiente nou-
tăți din domeniul frumuseții, master-classuri și proceduri. Experții 
în domeniu - medici și cosmetologi, vă spun care sunt metodele 
de înfrumusețare. Noi produse ale industriei de frumusete, in-
terviuri exclusive și sfaturi, recenzii, priviri de ansamblu asupra 
produselor și tehnologiilor noi - toate acestea pot fi găsite atât în 
versiunea tipărită a revistei, cât și pe portalul sanatate.md, care a 
postat, de asemenea, o versiune video ale celor mai reușite cam-
panii publicitare BEAUTY.

SANATATE / Health is a magazine for the whole family.
SANATATE is your guide to a healthy lifestyle and beauty. Health 
and beauty always go hand in hand and therefore the most im-
portant news in the field of beauty, on master classes and pro-
cedures are published in the permanent Beauty section of our 
health magazine. Experts in the field - doctors and cosmetol-
ogists – recommend you the beauty procedures. New beauty 
products, exclusive interviews and tips, reviews, overviews of new 
products and technologies - all of these can be found in both the 
printed version of the magazine and on the sanatate.md portal, 
where have been posted, among others, the videos of the most 
successful BEAUTY advertising campaigns.
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GSM: +373 69 79 06 19
GSM: +373 69 044 691 
e-mail: melesteanpatricia@gmail.com;
ghertcristina@gmail.com 

PATRICIA M-STYLE & CRISTY’STUDIO

PATRICIA M-STYLE & CRISTY’STUDIO 

Oferă un spectru larg de servicii cosmetice: extensia unghiilor, 
stilizarea sprâncenelor cu Brow Henna, machiaj și coafuri pentru 
orice ocazie. Totodată, organizăm cursuri de bază și de perfec-
ționare în extensia unghiilor, machiaj profesional și coafuri. De 
asemenea, vă putem oferi o varietate de produse cosmetice de 
nivel internațional: Tarte, Anastasia Beverly Hills, Zoeva, Colo-
urpop, Lucas Papaw,  ELF, Tammy Tanuka, Essence, Real Tech-
niques, Revolution, Dermacol și multe alte branduri, la cele mai 
avantajoase prețuri! Ne vedem în perioada 1-4 martie 2018, la 
Moldexpo, să ne cunoaștem, să urmăriți master-classurile noas-
tre și noile tendințe ale anului 2018 în materie de Beauty!

PATRICIA M-STYLE & CRISTY’STUDIO

Offers a wide range of cosmetic services: nails extension, eye-
brows styling, makeup and hairstyles for every occasion. At the 
same time, we organize basic and upgrading trainings in nails 
extension, professional makeup and hairstyles. We also offer a 
wide range of international cosmetics: Tarte, Anastasia Beverly 
Hills, Zoeva, Colourpop, Lucas Papaw, ELF, Tammy Tanuka, Es-
sence, Real Techniques, Revolution, Dermacol and many other 
brands at the best prices! We’ll  see you on March 1-4, 2018, at 
Moldexpo, to get acquainted, to follow our master classes and 
the new trends of the year in the field of Beauty!

str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 21
Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 000 551 
GSM:+373 69 16 14 28 

e-mail: zina.sambritchi@hotmail.com
URL: Miltonia.md

MILTONIA PHARMA S.R.L. 

Uriage este lider printre brandurile dermato-cosmetice de pe 
piața internațională.
Cu  o experiență de 20 de ani, Laboratorul Dermatologic Uriage, 
dezvoltă formule și produse în colaborare cu  medici dermato-
logi și farmaciști din întreaga lume. 
Produsele sunt testate clinic.
Formulele sunt hipoalergenice, non-comedogene, fără parabeni 
și conservanți,  bine tolerate de pielea sensibilă.
Uriage dezvoltă produse pentru îngrijirea tuturor tipurilor de pie-
le, inclusiv pielea sensibilă, fiind adaptate pentru diferite vârste.

Uriage is one of the leading dermo-cosmetic brands on the in-
ternational market. 
With 20 years of expertise, Uriage Dermatological Laboratories 
develop products in collaboration with dermatologists and phar-
macists from all over the world. The products are subject to clini-
cal testing which support each of their claims
The formulas are hypoallergenic, non-comedogenic, para-
ben-free, and with a minimum concentration of preservatives to 
better respect your sensitive skin.
Uriage products respond to the needs of all skin types, regard-
less of age, including the most sensitive ones.
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GSM: +373 69 553 888

WWW.MIRNEVEST.MD

MIRNEVEST.MD - PORTAL INFORMATIV DE NUNTĂ  
IN MOLDOVA.

Cu ajutorul site-ului MirNevest.md, tinerii însurăței se pregătesc 
pentru nunta visurilor lor. Catalogul de nuntă conține toate ser-
viciile necesare pentru o nuntă: săli de banchete, saloane de 
nunți, saloane de înfrumusețare, servicii foto și video, agenții de 
nunți, verighete și multe altele.
Site-ul oferă servicii gratuite și necesare pentru mirese: un site 
de nunți, lista oaspeților, elaborarea bugetului, lista cu ce mai e 
de făcut etc.
Pentru a fi la curent cu ultimele știri și evenimente din dome-
niul organizării nunților, site-ul conține articole, bloguri, știri și 
interviuri.
Pentru a-ți alege imaginea de nuntă sau pentru a te inspira din 
alte nunți, site-ul are o secțiune Idei Foto, care este simplu de 
utilizat și care ajută la categorisirea fotografiilor.
Pregătiți-vă pentru nuntă cu noi!

MIRNEVEST.MD IS A WEDDING INFORMATION PORTAL. 

With the help of MirNevest.md, brides and grooms can be sure to 
enjoy the wedding of their dreams. Our wedding directory con-
tains all necessary services for a wedding: banquet halls, wedding 
salons, beauty salons, photo and video services, wedding agen-
cies, wedding rings, and much more. 
The site offers free services for brides: a wedding site, how to 
make the guests’ list, budgeting a wedding, the “what to do list” 
etc. 
To be up to date with the latest news and events in the world of 
wedding planning, the site offers articles, blogs, news and inter-
views.  
To ensure the best images of your wedding or to get inspired by 
other weddings, the site has a Photo Ideas section that is easy to 
use and helps categorize your photos. 
Plan your wedding with us! 

str. Pușkin 32 but.105A
Chișinău, Republica Moldova

GSM: + 373 69 41 74 15
e-mail: dir.veralgroup@gmail.com

URL: www.moonglow.md
FB:@moonglow.md

Instagram: @moonglow.md

MOONGLOW  K-BEAUTY STORE

Cosmetice unice din Coreea de Sud cu livrare pe întreg teritoriul 
Moldovei.
Cosmeticele sunt produse din ingrediente naturale: extracte de 
plante care cresc numai în Coreea și Japonia. Rețetele frumuseții 
transmise din generație în generație sunt combinate cu realizări-
le avansate ale industriei cosmetice. În rezultat au apărut cosme-
tice, care nu au analogi în Europa! Urmărim ultimele tendințe de 
frumusețe astfel, încât acestea să apară cât mai curând posibil 
pe rafturile magazinului nostru. Colaboram cu branduri precum 
MIZON, Missha, Innisfree, PETITFEE și altele. Noi știm rețeta tine-
reții. Fă-ți pielea să radieze!

Unique cosmetics from South Korea with delivery all over Mol-
dova.
Cosmetics are made from natural ingredients: plant extracts 
growing only in Korea and Japan. Recipes of beauty transmitted 
from generation to generation are combined with the advanced 
achievements of the cosmetics industry. As a result, there are 
cosmetics that have no analogs in Europe! We follow the latest 
trends in this field so the newest products appear on the shelves 
of our store as soon as possible. We work with the brands MIZ-
ON, Missha, Innisfree, PETITFEE and others. We know the recipe 
of youth. Make your skin radiant!
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str. Kiev 16/6, oficiul 2
Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 42 50 42, 22 43 -43
GSM: +373 69 123 451
e-mail: multitrans_srl@yahoo.com

MULTITRANS  S.R.L.

Compania MULTRITRANS este unic distribuitor și reprezentant
al următoarelor branduri de cosmetică profesională pentru tra-
tamente faciale și corporale – ARKANA, ALGINELLE, Kosmote-
ros Professionnel. Produsele nu conțin parabeni, conservanți de
origine animalieră și benzeni. Sunt destinate pentru specialiști
din industria SPA, esteticieni, maseuri, cosmeticieni pentru o 
vastă varietate de proceduri și tratamente specializate atât pen-
tru față, cât și pentru corp.

MULTRITRANS is the only distributor and representative of the 
following brands of professional cosmetics for facial and body 
treatments - ARKANA, ALGINELLE, Kosmoteros Professionnel. 
The products are free of parabens, benzenes and preservatives 
of animal origin. They are designed for specialists in the SPA 
industry, aestheticians, masseurs, beauticians to use for a wide 
variety of specialized procedures and treatments for face and 
body.

str. Alba Iulia, 192 
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 54-91-15
Fax : +373 22/ 54-91-15

GSM : +373 69/ 89-39-32 
GSM : +373 69/ 06-89-82 

E-mail: muza.tv@gmail.com

BIJUART™, MUZICA TATIANA I.I.

Bijuterii exclusive pe gustul fiecăruia, din Tur-
cia și India. Design original, calitate superioară, 
gamă vastă de produse.

Exclusive costume jewelry from Turkey and India 
for all tastes. A wide assortment of high-quality 
original costume jewelry.
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MD-2044 Chişinău, Republica Moldova 
GSM: +373-69 22 75 75
GSM: +373 69 417 423
E-mail : bzl2@hotmail.com;
svetafilatova08@yandex.ru

NAIL CREATION

Nail Creation, Gellex (Olanda), companii de top din industria 
de modelare și îngrijire a unghiilor oferă materiale profesionale 
pentru modelarea unghiilor și designul acestora. 
New! Produs nou pentru modelarea unghiilor de brandul Ge-
llex (Olanda). Black Angel Mixxgel – combinația celor mai bune 
calități ale acrilului și gelului solid. Elastic, durabil, nu se împrăș-
tie, ceea ce face posibilă modelarea unghiilor la viteza comodă 
pentru meșter, nu provoacă arsuri în timpul procesului de poli-
merizare, nu este complicată în pilire, nu face praf!

Nail Creation, Gellex (The Netherlands), leading companies in 
the nail industry, present professional materials for nail mode-
ling and design. 
New! New product for nail modeling by Gellex brand (Nether-
lands). Black Angel Mixxgel -  combination of the best acrylic 
and solid gel qualities. Elastic, durable, does not scatter, making 
it possible to model nails at a comfortable speed  for  the stylist, 
does not cause burns during the polymerization process.

str. Mihai Eminescu 31, or .Codru
MD 2019 mun. Chișinău, Republica Moldova 

tel.: +373 22 280 623; +373 22 286 103 
fax: +373 22 286 135 

GSM: +373 67 66 33 91 
e-mail: natusana-moldova@mail.ru 

I.M. NATUSANA S.R.L.

I.M. Natusana S.R.L., fondată în anul 2006, are ca domeniu de ac-
tivitate importul și distribuția produselor Batiste - șampon uscat 
din Marea Britanie, periuțelor de dinți Das Experten din Germa-
nia, pastelor de dinți  Lacalut, Doliva cosmetica, medicamentelor 
Dr.Theiss, precum și diverselor produse de unică folosință pentru 
centre cosmetologice și spitale.

IM Natusana was founded in 2006 and since then has been im-
porting, distributing and selling products like Batiste dry sham-
poo from UK, toothbrushes Das Experten from Germany, Lacalut 
toothpaste, Doliva cosmetics, Dr.Theiss medicines, as well as dis-
posable products for cosmetologic centers and hospitals.
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Clinica Doctor Cotea:
str. Lomonosov 37, Chișinău,
tel.: +373 22 288 726; 
GSM: +373 69 480 147
Biroul de presă: 
tel.: +373 22 288 188;

GSM: +373 69 932 908
E-mail: neogen_ghid@yahoo.com
URL: www.neogen.md 
Consultații GRATUITE: viorelcotea@
yahoo.com
URL: www.chirurgie-estetica.md

ÎMPP „NEOGEN” SRL

PRESA: prin înscrierea agenţilor economici în Anuarul mol-
do-român  „Neogen, ghid al serviciilor” și baza de date on-line: 
www.neogen.md (adrese și telefoane utile din toate domeniile 
de activitate).
MEDICINA: prin deschiderea primei clinici specializate EXCLU-
SIV în chirurgie estetică - Clinica de Chirurgie Estetică Neogen. 
Aici se fac toate tipurile de operaţii, inclusiv două, trei și patru 
operații combinate, simultan, sub aceeași anestezie. Contract 
de garanţie, prețuri all inclusive. 

PRESS – registration of companies in the Moldovan-Romanian 
yearbook “Neogen guide of services” and in the on-line data-
base www.neogen.md (addresses and telephone numbers of 
the firms from different domains of activity).
MEDICINE - opening of the first clinic specialized exclusively in 
aesthetic surgery – the Neogen clinic. At the clinic, the whole 
range of aesthetic surgeries are performed, even two, three and 
four combined operations simultaneously. Warranty contract, 
all inclusive prices. 

г. Одесса, Украина
viber: +380977327100 

tel.: +380501566342 
e-mail: newme.cosmetics@gmail.com 

URL: http://www.newme-cosmetics.com/ 
facebook: https://www.facebook.com/newmecosmetics/

NEWME COSMETICS

Coreea este în fruntea inovărilor în domeniul frumuseții. Prezen-
tăm linia de cosmetice decorative care ajută femeile să-și sub-
linieze frumusețea naturală fără a compromite calitatea pielii.  
Moisture Cushion BB Crema hidratantă BB oferă prospețime, nu 
încarcă tenul, are efect tonifiant, e practică, cu efect de netezire. 
În Internet suntem cunoscuți ca o marcă de cosmetică coreeană 
profesională. La expoziție vă puteți crea o nouă imagine printr-un 
machiaj mai deosebit, să aflați mai multe despre produsele cos-
metice de elită și profesionale noi. Vă invităm să luați lecții indivi-
duale de machiaj, să deveniți clientul și abonatul site-ului nostru 
și al paginii facebook, unde puteți urmări ultimele tendințe mon-
diale în arta machiajului. 

Korea is at the forefront of beauty innovations. We present the 
line of decorative cosmetics that helps women emphasize their 
natural beauty without compromising the quality of their skin. 
Moisture Cushion BB moisturizing cream offers freshness, does 
not block the pores, has a toning effect, it’s practical, with a 
smoothing effect.
On the Internet we are known as a professional Korean cosmetic 
brand. At the exhibition, you can create a new image with a spe-
cial makeup, learn more about new elite and professional cos-
metics. We invite you to take individual makeup lessons, become 
a customer and subscriber of our site and the Facebook page, 
where you can follow the latest global trends in makeup art.
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str. Alba Iulia 75 N, of. 305
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 79 58 01 58
str. Cf. Nicolai 102
Bălți, Republica Moldova
GSM: +37379425939

NICAN BEAUTY NAIL

MAGAZIN MULTIBRAND

Reprezentant oficial ТМ F.O.X
Gel-lacuri de peste  300 culori, geluri 
Echipamente pentru manichiură: lămpi SUN 1,2,3,4,5,5+,5x
 Uscătoare termice MICROSTOP,ГП-20 (Ucraina),CH-360T
Taietoare unghii Maranon, Strong
Instrumente pentru manichiură Yoko,OLTON 
Decorațiuni pentru unghii
Instruire pentru începători și reciclare, designul unghiilor

MULTIBRAND STORE

Official representative of TM F.O.X
Gel-laquers in over 300 colors, gels 
Manicure equipment: SUN lamps 1,2,3,4,5,5 +, 5x 
Thermal Dryers MICROSTOP, GP-20 (Ukraine), CH-360T
Nail cutters Maranon, Strong 
Manicure Tools Yoko, OLTON 
Nail decorations 
Beginners’ & ContinousTraining, nail design

Украина тел.: +380 96 639 46 31
Россия тел.: +7926 071 17 76

e-mail: nanobiocleaner@gmail.com
URL: olly.bio

OLLY

Produs german BIO pentru curățarea aurului, argintului, a pietre-
lor prețioase și semi-preșioase, precum și o serie de produse de 
înaltă calitate pentru curățarea articolelor de optică.

German BIO product for cleaning gold, silver, precious and 
semi-precious stones, as well as a series of high-quality BIO 
cleaning products for optics. 
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str. Veronica Micle 4
Chișinău, Republica Moldova
 tel.: +373 22 80 30 30
 GSM: +373 68 77 15 34
 GSM: +373 68 398 555
 e-mail: skin.cosmetic.md@gmail.com

ONMACABIM  COSMETIC

ONmacabim este o companie din Israel care propune pre-
parate cosmetice profesionale curative pentru dermatologi și 
cosmetologi. Metode eficiente de tratare a acneei, dermatitei 
seboreice, procedure profilactice împotriva îmbătrânirii, com-
baterea petelor pigmentare, netezirea cicatricelor, micșorarea 
porilor dilatați, îngrijirea atraumatică a tenului. Centrul Onmaca-
bim organizează cursuri de instruire în domeniul cosmetologiei.

ONmacabim is an Israeli manufacturer of professional cosmet-
ics  that incorporate the unique qualities of medicinal herbs 
of the Judean desert and the high-tech developments of the 
modern industry. The Onmacabim laboratory allows cosmetol-
ogists to expand the range of their services indefinitely, using 
our experience and expertise in this field. Cosmetics contain 
only extracts of natural herbs in high concentration, which en-
sures their optimal effect.

str. Pușkin, 43
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 79 119 129
tel.: +373 22 22 67 72

URL: www.pandhys.com.md
Fb: pandhy’s moldova

PANDHY’S MOLDOVA (IRCAD GRUP SRL) 

IRCAD GRUP srl este distribuitorul exclusiv al mărcii maghiare 
PANDHY’S™ în Moldova. PANDHY’S™ este unul dintre cei mai 
buni producători de cosmetice profesionale pentru proceduri de 
sugaring, masaj și SPA.
De asemenea, marca include produse cosmetice pentru îngriji-
rea tenului și a corpului la domiciliu.

Serviciile noastre:
Școlarizare sugaring. Cursuri pentru începători și profesioniști;
Depilare cu zahăr;
Îngrijire facială;
Masaj;
Corecția și colorarea sprâncenelor.

IRCAD GRUP is the exclusive distributor of the PANDHY’S™ Hun-
garian brand in Moldova. PANDHY’S™ is one of the best man-
ufacturers of professional cosmetics for sugaring, massage and 
spa procedures.
The brand also includes cosmetics for skin and body care at 
home.

Our services:
Training in sugaring. Courses for beginners and professionals;
Sugar depilation;
Facial care;
Massage;
Eyebrow correction and coloring.
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str. Ștefan cel Mare 3а, ap. 4
Bălți, Republica Moldova
GSM: +373 79 907 998
e-mail: provgmoldova@gmail.com
URL: www.nf_beauty.com

PRO VG PROFESSIONAL

Frumusețea reală este armonia lumii exterioare și a celei inte-
rioare.
Anume această armonie vă permite să emanați farmec și atrac-
tivitate, ajută  să vă inspirați pentru noi realizări și să-i fascinați 
pe cei din jur.
Cosmetica VG Professional make up a fost creată cu scopul de 
a nu face compromisuri cu natura și să căutați soluții pentru 
această problemă dificilă, deoarece producția se bazează pe 
materii prime atent selectate și rețete speciale dezvoltate de 
tehnologii noștri. Acestea sunt alfa și omega produselor cos-
metice de calitate.

Genuine beauty is the harmony of the external and internal 
world. 
Only this kind of harmony allows you to radiate charm and at-
tractiveness, helps inspire new achievements and fascinates 
those around you. 
Cosmetics VG Professional make up was created so that you do 
not have to compromise with nature and look for a solution to 
this difficult problem, because the production is based on care-
fully selected raw materials and special recipes, developed by 
our technologists. This is the alpha and omega of quality cos-
metics.

str. Calea Orheiului 103/3
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 406 406
fax: +373 22 406 406

GSM: +373 68 33 66 89
e-mail: info@tetis.md

URL:www.hippocrates.md

S.C. PRODIAFARM S.R.L.

Actualmente, rețeaua naţională ”Hippocrates”, înființată în anul 
2003, numără 135 de farmacii. Suntem o echipă de profesioniști 
care îndeplinește jurământul lui Hippocrate, activând în folosul și 
pentru sănătatea oamenilor. Propunem peste 13 mii de articole, 
cum ar fi: medicamente, produse cosmetice, produse de igienă, 
hrană și accesorii pentru copii, toate cu reduceri sezoniere. 
„Hippocrates”- mereu alături, mereu cu grijă!

The national network of pharmacies Hippocrates, founded in 
2003, encompasses 135 pharmacies. 
We are a team of professionals who keep the Hippocratic oath 
inviolate and we are always concerned about the well-being of 
people.
We offer more than 13 thousand products, such as: medicines, 
cosmetics, hygiene products, foodstuffs  and accessories for chil-
dren - all with seasonal discounts. 
Hippocrates - we care for you!

REȚEAUA DE FARMACII HIPPOCRATES
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bd. C. Negruzzi  2/4 of.004
MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 
GSM:  +373 69 23 23 32
GSM:  +373 78 004 700 
E-mail:  ecaterina-naumova@rambler.ru
URL:  www.Profline.md

PROFLINE-SHOP S.R.L.

„Profline-Shop” SRL este distribuitor oficial al mărcilor comer-
ciale Chistovye (Чистовье, Rusia) și ItalWax (Italia) în Moldova. 
Specializarea noastră: comercializarea cu ridicata și cu amănun-
tul a liniei profesionale de produse italiene de depilare: ceruri 
peliculate calde și fierbinți, sugaring, produse pentru și după 
epilare, accesorii și topile pentru ceruri.
Consumabile de unică folosință pentru cosmetologie, coafură, 
maseuri, manichiură și pedichiură, stomatologie și altele.
Motto-ul nostru: Suntem orientati spre a satisface cerintele cli-
entilor nostri!

Profline-Shop is the official distributor of Chistovye (Russia) and 
ItalWax (Italy) trademarks in Moldova. Our specialization is the 
wholesale and retail trade in a professional line of Italian depil-
ation products: warm and hot film waxes, sugaring, products to 
use before and after depilation, accessories and wax warmers.
Disposable consumables for cosmetology, hairdressing, mas-
sage, manicure and pedicure, dentistry and other.

Our motto: Always ready to meet our customers’ requirements!

str Ștefan cel Mare 3а, ap. 4
Bălți, Republica Moldova
GSM: +373 79 90 79 98

URL: www.promakeuplab.ru

PROMAKEUP LABORATORY

PROMAKEUP laboratory  este un brand cosmetic pentru profesio-
niștii din industria frumuseții. Produsele noastre sunt extrem de ușor 
de utilizat, multifuncționale și vă permit să obțineți rapid rezultatul 
dorit. Aceasta este ideea realizată de a crea noi produse cu adevărat 
necesare pentru meșterii din domeniu. Ele sunt ușor și rapid de apli-
cat, sunt multifuncționale și răspund nevoilor specialiștilor. Produsele 
sunt comode și ușor de folosit atât pentru începătorii industriei de 
frumusețe, cât și pentru profesioniștii cu experiență.

PROMAKEUP laboratory is a brand of cosmetics for the professionals 
of the beauty industry. Our products are extremely easy to use, multi-
functional, and allow you to quickly achieve the desired result. These 
new products were created with the idea to offer professionals the 
cosmeics they really need. They are easy and fast to work with, they 
are multifunctional and meet the needs of specialists. Products are 
equally convenient and understandable both for the beginners of 
the industry, and for professionals with great experience.
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Chișinău str Ștefan cel Mare 65 of.706,  
 rabota@rabota.md, 
 www.rabota.md
+373 696-19917 

RABOTA.MD

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a posturilor 
vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de persoane 
vizitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu ini-
țiativă, întreprinzători, care tind spre dezvoltare profesională, 
creșterea veniturilor și realizarea potențialului.

O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu 
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chi-
șinău și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, se-
lectați posturile care vă interesează, abonați-vă la newsletter și 
obțineți cele mai proaspete posturi vacante la price oră oriunde 
v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and re-
cruitment. Every day more than 25 000 people visit the site. The 
audience of the site is constituted of enterprising people, striv-
ing for professional development, revenue growth and realiza-
tion of their potential. 

The new mobile application from Rabota. md will promptly in-
form you about the appearance of new vacancies in Chisinau 
and Moldova! Download the application on your phone, select 
the posts you are interested in, subscribe to the newsletter and 
get the latest vacancies anytime and anywhere!

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 71/1 
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373-22/ 27-01-70 
Fax. : +373-22/ 27-01-70 

GSM : +373-79/ 67-13-68
E-mail : office@relaxa.md 

URL : www.relaxa.md

RELAXA AROMATERAPIE S.R.L. 

Compania „Relaxa Aromaterapie „ SRL a fost fondată în anul 
1995, este specializată în producerea produselor pentru îngriji-
rea corpului, menţinând principiul și tradiţiile aromaterapiei, folo-
sește doar componente sută la sută naturale. Pe parcursul anilor 
ne-am convins că există o singură cale spre frumuseţe – calea na-
turii. Din acest considerent suntem permanent în căutarea ingre-
dientelor naturale unice, ca mai apoi să creăm din ele cele mai 
eficiente produse cosmetice pentru a vă ajuta să puneţi accentul 
pe frumuseţea dumneavoastră naturală.

RELAXA AROMATERAPIE was founded in 1995 and is special-
ized in manufacturing body care products, using 100% natural 
components and aromatherapy techniques and traditions. We 
believe there is only one way to be beautiful, and it is the natu-
ral way. We are constantly seeking wonderful natural ingredients 
from all the corners of the world, and we bring you efficient prod-
ucts to enhance your natural beauty and express your unique 
personality
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bd. Decebal 72/1 
MD-2038 Chişinău, Republica Moldova 
GSM : +373-79/ 90-20-06 
E-mail : rosanna_2017@mail.ru

ROJCOV ALEXANDR I.I. 

Comercializarea cu ridicata și cu amănuntul al produselor cos-
metice, accesoriilor pentru frizeri, instrumente pentru mani-
chiură și pedichiură. Distrbuitor oficial al brandurilor mondiale: 
MESAUDA MILANO, NOTE, JOKO, SILVER STAR, parfumerie 
LAZELL.

Wholesale and retail decorative cosmetics, hairdressing, man-
icure and pedicure instruments. Official distributor of brands 
MESAUDA MILANO, NOTE, JOKO, SILVER STAR, perfumery 
LAZELL.

str. Viitorului nr.112, sector 2
București, România

Tel. : +40 21/ 211-01-04 
Fax : +40 21/ 211 05-05 

GSM : +40 72/ 624-22-54 
E-mail : office@rowe.ro 

URL : www.rowe.ro

S.C. ROWE S.R.L. 

ROWE prezintă o inovație în domeniul înfrumusețării care revolu-
ționează tehnicile de remodelare corporală: SCULPTOR. Apara-
tul beneficiază de tehnologii premium, transferate din domeniul 
medical, care lucrează atât pe plan corporal, cât și facial. SCULP-
TOR are rezultate spectaculoase înca de la prima ședință dato-
rită celor două funcții unice în lume: HiFu și CrioRadiofrecvență, 
precum si microdermabraziune, masaj transdermic Dermohealth 
si DermoLEDS.

ROWE presents SCULPTOR - an innovation in the field of beauti-
fication that revolutionizes body remodeling techniques. The de-
vice benefits from premium technologies, transferred from the 
medical field, that work both on body and facial levels. SCULP-
TOR had spectacular results since the first session due to its two 
functions, unique in the world: HiFu and CryoRadioFrequency, as 
well as microdermabrasion, Dermohealth transdermal massage 
and DermoLEDS.



114 115

www.beauty.moldexpo.md www.beauty.moldexpo.md

str. Bucuriei 1/2 
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova 
Tel : +373-22/ 29-28-25 
E-mail : info@hendrix.md 
URL : www.hendrix.md 

SANO

Ești interesat de calitate și preţuri rezonabile? SANO este solu-
ţia optimă! Suntem întotdeauna gata să te ajutăm la curăţenie 
pentru a-ţi face locuinţa confortabilă! SANO este nu numai o 
gamă largă de produse chimice de uz casnic, dar, de aseme-
nea, și o paletă de produse de îngrijire a pielei, a corpului și 
restabilire a părului! Ai probleme? SANO îți vine în ajutor! 

You are interested in high quality and reasonable prices? SANO 
is the great solution! We are always ready to help you make your 
home clean and comfortable and offer attractive promotions! 
SANO is not only a wide range of household chemicals, but 
also a bright palette of products for skin and body care and hair 
restoration! You have a problem? SANO will solve it!

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 8, Centrul 
Comercial Unic, et.1

Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 16 11 57

e-mail: neotericsrl@mail.ru

СЕКРЕТ КРАСОТЫ, COSMETICĂ NATURALĂ

Cosmetica naturală “Секрет красоты” este sub formă de pulbe-
re, nu conține conservanți și stabilizatori. Ingredientele naturale 
sunt absorbite mai bine de piele: în milioane de ani ne-am adap-
tat la mediul înconjurător.
Cosmeticele uscate sunt sub formă de pulbere, cu perioada de 
valabilitate mare, pentru că din compoziție lipsește lichidul, se 
aseamănă cu pudra, dar sunt indicate pentru îngrijirea pielii și nu 
cedează cosmeticelor sub formă de cremă.
Cosmetice 100% naturale uscate „Secret Krasoti „ pentru ten, 
corp și păr.

Natural Cosmetics “ Секрет красоты”
Our cosmetics are dry, free of preservatives and stabilizing ad-
ditives
Natural ingredients are simply better absorbed by our skin: for 
millions of years, the humans had found the optimal way to 
adapt to their environment.
Dry cosmetics are powdered products that have a long shelf life 
due to the absence of moisture in their composition. Similar to 
powder in their form, they are intended for hygienic care, and 
are in no way inferior, and in many ways even superior to creamy 
cosmetics.
100% natural dry cosmetics “Секрет красоты” for your complex-
ion, body and hair.
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str. I. Neculce 5
MD 2069 Chișinău, Republica Moldova
E-mail: info@simpals.md

SIMPALS S.R.L.

999 Master este un serviciu de 
recenzii, menit să vă ajute la se-
lectarea specialiștilor. Aici puteți 
selecta un meșter, ținând cont de 
recenziile utilizatorilor. Anchetele 
specialiștilor, exemplele de lucrări 
efectuate și recenziile clienților re-
ali sunt accesibile tuturor.

999 Master is a review service that 
helps you choose different special-
ists. Here you can choose a special-
ist on the basis of users’ reviews. 
Everyone has access to specialists’ 
profiles, examples of performed 
work and real clients’ reviews.

str. Albişoara 4, bir. 210 
MD-2005 Chişinău, 
Republica Moldova 

Tel. : +373-22/ 884-222 
Fax : +373-22/ 884-222

GSM : +373 79/ 349-222 

GSM : +373 69/ 349-222 
E-mail : info@simpleuse.md 

URL : www.simpleuse.md

I.C.S. SIMPLE USE BEAUTY S.R.L.

De 10 ani compania activează în domeniul consumabilelor pen-
tru cosmetologie. Specializarea noastră sunt cerurile de înlătura-
re a părului nedorit și diverse alte produse de depilare, produ-
sele pentru îngrijire profesională pentru față și corp bazate pe 
ingrediente naturale: alge marine și perle, acid hialuronic, vita-
minele A, B, C etc., dar și o gamă largă de consumabile de unică 
folosință. Deținem certificatul ISO 9001-2008, asigurând, astfel, 
cea mai bună calitate pentru clienții noștri. Consecvența, dedica-
rea, prețurile corecte și serviciile rapide ne plasează printre lide-
rii industriei de consumabile pentru cosmetologie în Moldova. 
Îmbunătățirea treptată și constantă a exporturilor în decursul a 
zece ani ne-au permis să îmbunătățim și să extindem gama de 
produse.

For 10 years already our company operates in the field of cos-
metic consumables.
We specialize in wax hair removal products and other depilation 
products of all kinds, products for professional face and body 
care with natural ingredients such as: seaweed and pearls, hy-
aluronic acids, vitamins A,B, C, etc. In addition, we offer a wide 
range of disposable supplies, which cover all the needs of beau-
ty services.
We are certified with ISO 9001-2008, thus we guarantee the best 
possible quality to our customers.
Consistency, commitment, fair prices and prompt services place 
us among the leaders of the cosmetic consumables industry in 
Moldova.
The gradual and constant rise of our exports during 10 years al-
lowed us to improve and expand our range of products.
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str. Pușkin 32
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
GSM:  +373 60 333 176
e-mail: polarkom@inbox.ru 
URL: www.invueyewear.com 

SOARE OPTIM S.R.L.

Compania SOARE OPTIM activează de 12 ani pe piața din Mol-
dova, fiind distribuitor oficial al companiei   elvețiene internațio-
nale SWISS EYEWEAR GROUP (expert recunoscut în domeniul 
opticii polarizate), cu o rețea de distribuție în 75 de țări.
Firma noastra oferă ochelari de soare polarizați de înaltă calita-
te sub branduri de renume INVU,MARC STONE, STYLE MARK, 
POLAROID, precum și produse optice și diverse accesorii pen-
tru ochelari.

Soare Optim  is active for 12 years in the market of Moldova. 
Official distributor of the Swiss international company SWISS 
EYEWEAR GROUP (the famous expert in the field of polarized 
optics) with a network of distribution in 75 countries.
Our firm offers high-quality sunny protective polarized points 
under the known  brands INVU, MARC STONE  INVU, MARC 
STONE, STYLE MARK, POLAROID, as well as optics and various 
accessories for points.

str. Calea Basarabiei 54
 Chişinău, Republica Moldova 

tel. : +373-22/ 20-89-71 
fax : +373-22/ 20-89-70 

GSM : +373-69/ 61-70-00 
E-mail: silvia.loghin@sodimed.eu 

https://www.facebook.com/saforelle/

ICS SODIMED INTERNATIONAL S.R.L. 

De peste 15 ani, grupul de companii SODIMED este activ pe pie-
ţe farmaceutice cu potenţial ridicat și din ce în ce mai dinamice 
din regiunea Europei Centrale și de Est, folosește knowhow și 
abilităţile dobândite pentru a asigura succesul produselor admi-
nistrate, în beneficiul partenerilor. Parteneriatele pe termen lung 
încheiate cu producători farmaceutici din Europa Occidentală au 
constituit premisele necesare pentru dezvoltarea unei baze sta-
bile și durabile, extinderea portofoliului cu branduri recunoscute 
de către comunitatea medicală. Echipa noastră de profesioniști a 
dobândit experienţă și cunoștinţe valoroase pe pieţele farmace-
utice în care suntem prezenţi, ceea ce ne permite să dezvoltăm 
și să implementăm cele mai bune strategii pentru dezvoltarea cu 
succes a produselor pe care le gestionăm. 

For over 15 years, the group of companies SODIMED is active 
on the ncreasingly dynamic pharmaceutical markets with high 
potential in Central and Eastern Europe,  using acquired  know-
how and skills  to ensure the success of administered products 
for the benefit of partners. Long-term partnership agreements 
with pharmaceutical manufacturers in Western Europe represent 
the basis for a steady and sustainable development of products 
in our portfolio – brands recognized by the medical communi-
ty. Our professional team has gained experience and valuable 
knowledge on pharmaceutical markets where we operate, which 
allows us to develop and implement the best strategies for the 
successful development of products we manage.
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GSM: +373 68 411 427
tel.: +373 22 310 200
e-mail: Splendidmoldova@gmail.com
URL: www.splendid-magazine.md
URL: www.moldova-today.com

SPLENDID

Revista informativă pentru întreaga familie SPLENDID a apărut 
pe piață în 2004.
Știrile despre modă, interviurile exclusive, sfaturile practice 
ale specialiștilor, psihologie, totul despre mașini, gadgeturi la 
modă și călătorii, precum și decorațiunile sunt temele centrale 
ale publicației.
Conceptul extins poate fi găsit pe site-ul oficial www.splen-
did-magazine.md, care publică zilnic știri noi, utile și interesan-
te: informații despre modă, muzică, noutăți ale cinematografiei 
și literaturii, despre petreceri, evenimente și persoane VIP. 

SPLENDID, the information magazine for the whole family, ap-
peared on the market in 2004.
Fashion news, exclusive interviews, expert advice, psychology, 
everything about cars, trendy gadgets and travels, as well as 
decorations are the central themes of the publication.
The expanded concept can be found on the official website 
www.splendid-magazine.md, which publishes daily useful and 
interesting news: information about fashion, music, cinema and 
literature, VIP parties and events.

REVISTĂ INFORMATIVĂ PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE

str. Teilor 9/4
MD-2032 Chișinău,
Republica Moldova

tel.: +373 22 63 70 17 
fax: +373 22 637017 

GSM: +373 69 955 844 
e-mail: info@svitolart.com

URL: www.svitolart.md;
 www.svitolart.com;

www.nailshop.md

S.C. SVITOL-ART S.R.L. 

COMPANIA SVITOLART:

- comercializează cu ridicata și cu amănuntul produse și utilaje 
pentru saloane de frumusețe;
- este distribuitorul oficial în Moldova al firmelor NBM by AK-
ZENT direct, GEHWOL, LAUFWUNDER, PLANET NAILS, Becker 
Manicure, KC Professional, My Style, PIETRANERA ș.a.;
- dezvoltă brandul SvitolArt Professional – produse pentru unghii 
de calitate superioară din Germania;
- Centru de instruire: modelare a unghiilor, manichiură și pedi-
chiură la aparate, machiaj permanent, extensia genelor. 
Compania SvitolArt înseamnă profesionilism, produse de calita-
te, servicii excepționale.

ABOUT SVITOLART:

- wholesale and retail sales of products and equipment for beau-
ty salons;
- official distributor in Moldova of NBM by AKZENT direct, GEH-
WOL, LAUFWUNDER, PLANET NAILS, Becker Manicure, KC Pro-
fessional, My Style, PIETRANERA, etc.;
- development of the SvitolArt Professional brand – professional 
materials for nails care and styling of high German quality;
- training center for nails modeling, hardware manicure and ped-
icure, nail design, permanent make-up and eyelash extension. 
SvitolArt embodies professionalism, quality products, excellent 
services. 
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BRANDul: NYX PROFESSIONAL MAKE UP
GSM: +373 69 72 54 08
e-mail: NYXMOLDOVA@YAHOO.COM

S.C. TAPIO BLU S.R.L.

Fii seducătoare cu must-have-ul anului – rujurile nude-mat LIP 
LINGERIE!
 HD PHOTOGENIC CONCEALER WAND  acoperă imperfecțiu-
nile din jurul ochilor.
3 pași sunt suficienți pentru trăsături ideale cu 3 STEPS TO 
SCULPT FACE SCULPTING PALETTE.
Incă nu ați testat noul set de farduri în nuanțe catifelate LID LIN-
GERIE SHADOW PALETTE?  
Fondul de ten TOTAL CONTROL DROP FOUNDATION oferă o 
acoperire perfectă și o finisare moale mată.
Conturează sprâncenele cu TAME & FRAME BROW POMADE. 

Slip into seduction with LIP LINGERIE, our luxurious liquid lip-
stick, Matte finish. 
HD PHOTOGENIC CONCEALER WAND  effectively covers im-
perfections, discoloration and under-eye circles. 
Save the drama for your face with our 3 STEPS TO SCULPT 
FACE SCULPTING PALETTE .
Adorn your eyes in velvety color with our irresistible LID LINGE-
RIE SHADOW PALETTE. 
Customize your coverage like a pro with our TOTAL CONTROL 
DROP FOUNDATION!
TAME & FRAME BROW POMADE gives extra life to your brows. 

str. Banulescu-Bodoni 45,of. 3
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 79 98 98 01
GSM: +373 79 94 14 92

Fb: Depilflax Moldova
URL: web-site-www.depilflax.md

TARRAGONA S.R.L.

Compania TARRAGONA  este distribuitor exclusiv  al produselor 
profesionale Depilflax, QuickEpeil (Spania), Gelido Anestetico 
(Italia). În show-room-ul nostru puteți găsi:
-O gamă largă de produse pentru epilare cu ceară și zahăr;
-Materiale de unică folosință pentru proceduri cosmetologice, 
masaj, împachetări, manichiură și pedichiură;
-Antiseptice și dezinfectanți;
-Cursuri de bază de epilare și îmbunătațire a experienței profe-
sionale;
-Master-classuri în domeniul vizajului și modelării sprâncenelor.

Livrăm produsele în saloane de frumusețe și frizerii din orice colț 
al țării!

TARRAGONA is the exclusive distributor of professional prod-
ucts Depilflax and QuickEpeil from Spain, and Gelido Anestetico 
from Italy.
In our showroom you can find:
- A wide range of products for hair removal with wax and sugar;
- Disposable materials for cosmetic procedures, massage, pack-
ing, manicure and pedicure;
- Antiseptics and disinfectants;
- Basic training in hair removal and perfecting of professional ex-
perience;
- Master-classes in visagiste techniques and brows modeling;

We deliver our products to beauty and hairdressers salon in any 
part of the country!
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str. Doina 199/1
MD 2020 Chișinău 
tel.: +373 22 80 66 07 
URL: www.prostand.md

TEHELAN S.R.L.

Firma Tehelan SRL de mai bine de 20 de ani operează în dome-
niul importului, promovării și distribuției produselor de uz cas-
nic, a cosmeticelor și produselor de igiena de brandurile TEX, 
Salamander, Erdal, Felce Azzurra, Freshmaker, Cleo, Stella Pack, 
Hobby, Tento, Lambi, Снежная Панда, precum și a materialor 
de birotică etc. pe piața din Moldova.
Oferim servicii de intrare pe piață, depozitarea, ambalarea și li-
vrarea mărfurilor pe întreg teritoriul Moldovei.

For more than 20 years Tehelan has been involved in the im-
port, promotion and distribution of household products, cos-
metics and hygiene products of the trademarks TEX, Salaman-
der, Erdal, Felce Azzurra, Freshmaker, Cleo, Stella Pack, Hobby, 
Tento, Lambi, Снежная Панда, as well as of stationery and of-
fice goods, etc. on the market of Moldova.
We provide services for entering the market, storing, packing 
and delivering goods throughout Moldova.

str. Valea Trandafirilor 24, bir.76 
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 

GSM : +373 69/ 00-00-45
GSM : +373 60/ 968-988 

e-mail : info@ThaiPower.eu 
URL : www.ThaiPower.eu

THAI POWER S.R.L.

SIANG PURE

REMEDII NATURISTE DIN REGATUL THAILANDEI PENTRU AME-
LIORAREA DURERILOR ȘI ÎNLĂTURAREA STĂRILOR DE DIS-
CONFORT

Siang Pure - remedii naturiste cu formule autentice, ingrediente 
selecte și la standarde internaționale. 
Uleiuri medicamentoase, inhalatoare (creioane nazale), ungu-
ente, o gamă largă de balsamuri sub formă solidă pentru multe 
stări de disconfort: răceli, stări de oboseală, sindromul de birou, 
stresul și epuizarea nervoasă, picioare obosite, dureri de spate, 
dureri de burtă, acnee, dureri de dinți, mușcături de insecte...
Vă așteptăm la sărbătoarea frumuseții cu promoția MĂRȚIȘORUL 
THAILANDEZ pentru Moldova. 

SIANG PURE

NATURAL REMEDIES FROM THE THAILAND KINGDOM FOR 
PAIN ALLEVIATION AND EASE OF DISCOMFORT 

Siang Pure - herbal remedies with authentic formulas, selected 
ingredients at international standards.
Medicinal oils, inhalers (nasal pencils), ointments, a wide range 
of balsams in solid form for many discomforts we often have: 
colds, tiredness, office syndrome, stress and nervous exhaustion, 
tired feet, back pains, abdominal pains, acne, toothache, insect 
bites ... .
We are waiting for you to celebrate beauty with the promotion of 
THAILAND MARTISOR for Moldova.
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str. Ismail 59 
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 54 53 24
fax: +373 22 26 10 84
GSM: +373 68 888-121
e-mail: support@telemarket.md
URL: www.telemarket.md

TM MARKET S.R.L.

TM MARKET - importator exclusiv și distribuitor oficial de pro-
duse cosmetice în Republica Moldova. Garantând calitatea pro-
duselor comercializate, vă prezentăm o gamă largă de produse 
profesionale: de la produse de machiaj până la produse de 
manichiură, pedichiură, cosmetică, precum și instrumente de 
coafat. Toate produsele de îngrijire și înfrumuseţare sunt atent 
alese pentru a satisface chiar și cele mai exigente cerinţe, iar 
raportul calitate-preţ este unul excelent!

TM MARKET is an exclusive importer and official distributor of 
cosmetics in Moldova. We represent a wide range of profes-
sional high quality products: decorative cosmetics; everything 
for manicure, pedicure; cosmetic products; hairdresser’s instru-
ments. All products contributing to your health and beauty are 
carefully selected to satisfy even the most demanding custom-
ers, and the ratio of price-quality is excellent!

MD 2000 Chisinau,
Republica Moldova

tel.: +373 22/ 52-31-40
GSM: +373 79/ 59-07-90

e-mail: tofilat@mail.ru

TOFILAT SVETLANA - FABERLIC

Compania ruso-franceză „Faberlic” produce și își comercializează
produsele printr-o reţea de consultanţi. Faberlic - producător ex-
clusiv de produse cosmetice cu oxigen pentru combaterea insu-
ficienţei acestuia.
Faberlic pentru prima dată a folosit molecule-regulatoare biolo-
gic active, obţinute în propriile laboratoare. Astăzi, Faberlic pre-
zintă o nouă linie de cosmetice decorative cu adaos de acvama-
rin - mineral semipreţios, recunoscut drept un bun biostimulator.
Cosmetica Faberlic conferă fiecărei femei alura de regină.

FABERLIC is a French-Russian joint venture, manufacturing and
marketing its products through a consultants’ network.
FABERLIC is known as the manufacturer of exclusive cosmetics 
with oxygen. Faberlic cosmetics offer the most reliable way of 
fighting oxygen starvation. FABERLIC is the first to use biologi-
cally active molecules-regulators, grown in their own labs, as ac-
tive components of manufactured products. Currently FABERLIC 
presents a new line of decorative cosmetics with aquamarine, a 
semiprecious mineral considered to be an excellent biostimula-
tor, a reliever of stress and fear.
Using FABERLIC cosmetics each woman feels as a queen!
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str. A. Bernardazzi nr.78 
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 24 11 26
fax: +373 22 24 06 50
GSM: +373 79 475 278 
e-mail: nghimpu@toppharm.md 
URL: toppharm.md 

S.C. TOP-FARM S.R.L.

Uzina farmaceutică CROMA, Austria, este specializată în pro-
ducerea produselor cu acid hialuronic, brandul fiind prezent în 
Republica Moldova de 7 ani și recomandat de medicii cosme-
tologi sub denumirea de PRINCESS.
Produsele Princess (fillere, ațe, măști) sunt recunoscute drept o 
gamă de elită de către medicii esteticieni în peste 50 țări.
Rezultatul procedurilor cu Princess CROMA este mereu impe-
cabil!

The pharmaceutical plant CROMA (Austria) specializes in the 
production of hyaluronic acid products, the brand being pres-
ent in the Republic of Moldova for 7 years and recommended 
by cosmetologists under the name PRINCESS.
Princess products (fillers, threads, masks) are recognized as an 
exclusive line of products by aesthetic physicians in over 50 
countries.
The result of procedures with Princess CROMA is always impec-
cable!

str. Ion Dumeniuc 12A
MD 2075 Chișinău, Republica Moldova 

tel./fax: + 373 22 000 310 
GSM: +373 79 52 11 60
e-mail: info@tribestar.eu;

lvisocina@tribestar.eu

TRIBESTAR INVEST S.R.L.

TRIBESTAR INVEST este partenerul dvs. de încredere în țările Eu-
ropei de Est și CSI.
Compania farmaceutică TRIBESTAR INVEST include un ciclu 
complet de activități farmaceutice: OEM, producția propriilor 
mărci, cercetare și dezvoltare, înregistrarea medicamentelor, a 
suplimentelor alimentare și a  produselor medicale, analiza pieței 
farmaceutice, distribuția, promovarea, marketingul și vânzările.

Misiunea noastră: promovarea și implementarea conceptelor 
inovatoare ale afacerilor farmaceutice; Furnizarea de servicii me-
dicale de calitate adaptate nevoilor clienților; Respectarea stan-
dardelor internaționale de etică și profesionalism.

TRIBESTAR INVEST is your reliable partner in Eastern Europe and 
CIS countries.
TRIBESTAR INVEST pharmaceutical company ensures a com-
plete cycle of pharmaceutical activities: OEM, own brand pro-
duction, research and development, drug registration, food sup-
plements and medical products, pharmaceutical market analysis, 
distribution, promotion, marketing and sales.

Our mission: To promote and implement innovative concepts 
of pharmaceutical business; To provide quality medical services 
tailored to the needs of customers; To comply with international 
standards of ethics and professionalism.
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GSM: +373 69 64 22 40
GSM: +373 69 857 333
str. Hristo Botev  27, of. 46B
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: goshinfo@mail.ru
URL: www.gosh-shop.md

UNICOSMETIX S.R.L.

VALQUER PROFESSIONAL
SAMPONUL 0% FĂRĂ: SILICON, SARE, SULFAȚI, PARABENI - 
Noua linie de șampoane Valquer, TERAPIE Profesională
FIOLE ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULUI – Ser-tratament cu extract 
de placentă și vitamine împotriva căderii părului
GOSH COPENHAGE
BAZĂ DE MACHIAJ PRIMER PLUS+ SKIN ADAPTOR AN-
TI-POLLUTION - Conține  un complex de ingrediente anti-po-
luare. (imaginea 3).
EYLURE 
Brandul Eylure a fost creat în 1940. La început produsele Eylure 
au fost fabricate doar pentru industria showbiz, dar în anii ’60 
acest brand a obținut popularitate. Colaborarea cu Girls Aloud 
a asigurat un asortiment imens de gene false atât pentru un 
look natural, cât și decorative.

VALQUER PROFESSIONAL
0% WITHOUT: SILICONE, SALT, SULPHATES, PARABENS - New 
line of Valquer shampoos, PROFESSIONAL THERAPY 
AMPOULES AGAINST HAIR LOSS - Serum treatment with pla-
cental extract and vitamins against hair loss 
GOSH Copenhage 
PRIMER PLUS + SKIN ADAPTER ANTI-POLLUTION - Contains a 
complex of anti-pollution ingredients. (Figure 3). 
Eylure 
The Eylure brand was created in 1940. At first, Eylure products 
were manufactured only for the showbiz industry, but in the 60’s 
this brand gained popularity. Collaboration with Girls Aloud has 
provided a huge assortment of false eyelashes for both natural 
and decorative look.

PROFESSIONAL

str V. Alecsandri 113
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 79 796 867

Facebook: abyss
Facebook: v.ok esthetic & spa

V.OK ESTETIC & SPA CENTER, VIRCOSTL LUX S.R.L.

V.OK Estetic & spa Center este distribuitorul exclusiv de produ-
se cosmetice profesionale SPA ABYSS în Moldova și România, 
destinate folosirii de către medicii dermatologi, cosmetologi și 
specialiștii din industria frumuseții. Produsele sunt testate clinic, 
sunt non-iritante și non-alergice, sunt folosite la tratarea acneei, 
dermatitei seboreice, combaterea petelor pigmentare, netezirea 
cicatricelor, micșorarea porilor dilatați, îngrijirea atraumatică a 
pielii, o atenție deosebită se acordă tenului matur (nivelarea ri-
durilor, corectarea ovalului facial etc.).
V.OK Estetic & spa Center oferă servicii beauty: coafare, modela-
rea unghiilor, microblading, make-up, spa proceduri corporale; 
cursuri de instruire.

V.OK Estetic & spa Center is the exclusive distributor of SPA 
ABYSS professional cosmetic products in Moldova and Romania, 
intended for use by dermatologists, cosmetologists and spe-
cialists in the beauty industry. The products are clinically tested, 
non-irritating and non-allergic, used to treat acne, seborrhoeic 
dermatitis, skin pigmentation, scarring; also to diminish pores 
and ensure atraumatic skin care. A special attention is given to 
the care of mature skin (smoothing wrinkles, correction of face 
oval etc.).
V.OK Estetic & spa Center offers beauty services: hair styling, nail 
modeling, microblading, make-up, spa body procedures; train-
ing courses.
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str. A. Bernardazzi, 51
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 602 22 640
e-mail: office@cristinacosmetics.md
URL: cristinacosmetics.md

VALORE-MED S.R.L.

Compania VALORE - MED este un distribuitor profesionist cu 
drepturi exclusive de a furniza, omologa și a vinde produse 
cosmetice profesionale pentru îngrijirea tenului și corpului TM 
CHRISTINA, Israel. Compania numai și-a început activitatea în 
domeniul medicinii estetice, dar, fiind reprezentantul produse-
lor cosmetice de lux pentru îngrijire profesională și la domiciliu, 
completează cu frumusețe viața cotidiană.

VALORE - MED is a professional distributor with exclusive rights 
to supply, homologate and sell professional cosmetics for face 
and body care TM CHRISTINA, Israel. The company has just be-
gun its journey in the business of aesthetic medicine, but, being 
a representative of luxury cosmetics for professional and home 
care, we fill your everyday life  with beauty and health.

str. M. Sadoveanu, 49 ap 30
Chiținău, Republica Moldova

GSM: +373 60 638 112

GSM: +373 60 450 500 
GSM: +373 60 727 997

e-mail: varkalaluxsrl@gmail.com

URL: https://www.facebook.com/varkalacosmetics/
https://www.youtube.com/watch?v=Jh3CUGHvusk 

VARKALA LUX S.R.L. 

Prezentăm uleiul de nucă de cocos VARKALA, produs în India. 
Noi supraveghem întregul proces de fabricație, astfel încât pu-
tem garanta cea mai înaltă calitate a produsului.
Uleiul Varkala este un produs cosmetic care conține: acidul lauric 
cu efect antibacterian, care accelerează vindecarea microcrăpă-
turilor, îmbunătațețste starea pielii; acidul muriatic ajută compo-
nentele substanțelor cosmetice să penetreze mai bine în țesut, 
acidul oleic- păstrează umezeala în piele și ajută la restaurarea 
funcțiilor de barieră a epidermei; vitaminele A E și K etc. Poate fi 
folosit la îngrijirea părului, corpului, atenuarea ridurilor faciale, ca 
demachiant, protejează împotriva arsurilor solare, precum și la 
îngrijirea articolelor din piele. Produsele sunt certificate.

We present the VARKALA coconut oil, produced in India. We 
oversee the whole manufacturing process so that we can guar-
antee the highest quality of the product.
Varkala oil is a cosmetic product, containing: antibacterial lau-
ric acid, which accelerates the healing of micro-cracks, improves 
the condition of the skin; muriatic acid helps the components 
of cosmetics to better penetrate  the tissues, oleic acid - keeps 
moisture in the skin and helps restore barrier functions of the ep-
idermis; vitamins A, E and K, etc. Can be used to care for the hair, 
body, for facial wrinkles removal, as a cleanser, protects against 
sunburn, and also for the care of leather items. The products  are 
certified.
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Chișinău, str. Alba Iulia, 168
tel.: +373 22 837 738
GSM +373 788 377 38
e-mail: veiany.office@mail.md
URL: www.veiany.md

CENTRUL MEDICAL VEIANY

VEIANY este un Centru medical specializat, unde sunt diagnos-
ticate și tratate bolile prin metodele naturale ale medicinei al-
ternative: acupunctură, homeopatie, kinetoterapie, fitoterapie, 
aromaterapie, masaj terapeutic. La Centru activează o echipă de 
specialiști, doctori în științe, cu experiență mare în domeniul me-
dicinei alternative și alopate. 
Avantaje: • Centru Medical pentru intreaga familie; • Identificăm 
cauza bolii; • Tratament orientat spre reabilitarea întregului orga-
nism; • Nu apar efecte secundare și reacții alergice; • Toate pro-
cedurile sunt nedureroase, bine tolerate de către adulți și copii; 
• Profesionalism; • Confort psihologic; • Prețuri rezonabile și un 
sistem flexibil de reduceri.

Alternative Medicine Center VEIANY
Founded  in 2015, VEIANY Medical Center is a specialized med-
ical center that offers the diagnosis and treatment of diseases 
by natural methods of alternative medicine: acupuncture, home-
opathy, kinesitherapy, aromatherapy, phytotherapy, therapeutic 
massage. A team of specialists, scientists with a great experience 
in alternative and allopathic medicine, are ensuring qualified ser-
vices. .
Advantages: 
• Services for the whole family; • Identification of the cause of 
the disease; • Treatment aimed at the rehabilitation of the whole 
organism; • No side effects and allergic reactions; • Procedures 
are almost painless;
• Psychologic comfort; • Reasonable prices and a flexible dis-
count system.

Bd. Cuza Vodă 44 
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 79 82 77 05 
e-mail: arunmariakumar@yahoo.com

m.facebook.com/story.php?story_fbid=1696776420367358&
id=1686026731442327

VICTORY SALES S.R.L

Compania VICTORY SALES prezintă produse naturale, ayurvedi-
ce  indiene pentru îngrijirea corpului. Săpunurile și gelurile de 
duș aromate reîmprospătează și hidratează pielea; pastele de 
dinți au efect terapeutic, albesc dinții și întăresc gingiile; uleiuri 
pentru creșterea și revigorarea părului, toate sunt preparate în 
baza rețetelor vechi indiene ayurvedice care conțin  100% uleiuri 
naturale și ierburi. Produsele noastre vă vor dărui tinerețe, strălu-
cire, frumusețe și sănătate!

VICTORY SALES presents Indian natural Ayurvedic body care 
products. Soaps and aromatic shower gels refresh and moistur-
ize the skin; toothpastes have a therapeutic effect, whiten teeth 
and strengthen the gums; oils help to strengthen and revive hair. 
All products are prepared on the basis of Ayurvedic ancient Indi-
an recipes, containing 100% natural oils and herbs. Our products 
will gift you with youth, brilliance, beauty and health!
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GSM: +373 79 887 795
e-mail: cciobanu@azmol.md

VION IMPEX S.R.L.

Reprezentăm în Moldova compania Erkul Cosmetics, cel mai 
mare producător și exportator de cosmetică decorativă din Tur-
cia, 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 prin-
cipiile de fabricație: calitate înaltă și prețuri accesibile.

Erkul Cosmetics are peste 30 de ani de experiență. Produsele 
sunt testate dermatologic și sunt conforme legislaţiei europeane. 

Erkul Cosmetics continuă călătoria în lumea frumuseții, cu scopul 
de a spori calitatea și de a crește continuu.

We represent in Moldova the Erkul Cosmetics company. It is the 
most important Turkish manufacturer and exporter of decorative 
cosmetics and we we import their brand Golden Rose. 

Erkul Cosmetics was created in 1983, being one of the most im-
portant corporations in the field of cosmetics, providing stable 
high quality and accessible prices. 

Erkul Cosmetics is rich in more than 30 years of experience. The 
products are tested dermatologically and are manufactured ac-
cording to the European law and standards.

Erkul Cosmetics continues their travel in the world of beauty, fol-
lowing the aims of quality and further development. 

BRANDUL GOLDEN ROSE

Phone.: (+373)079 887 795
E-mail: cciobanu@azmol.md

VION IMPEX S.R.L.

Kallos Cosmetics a fost înfiinţată în 1978, în Ungaria.
            Kallos Cosmetics dezvoltă și produce produse profesionale 
de îngrijire a părului, a tenului și cosmetice de calitate înaltă. 
Produsele Kallos sunt unice în Europa în ceea ce privește raportul 
preţ-calitate.
            Firma noastră vine în întâmpinarea tuturor categoriilor de 
cumpărători, cu produse de calitate care concurează cu firmele 
de prestigiu, la un preţ mult mai atractiv. Clienţii noștri cu venituri 
mai modeste au parte de plăcuta surpriză să constate de fiecare 
dată că nu doar preţul produselor noastre diferă, ci și calitatea lor.
            Pentru a va îmbunătăţi imaginea, folosiţi cu încredere pro-
dusele cosmetice KALLOS!

Kallos Cosmetics was founded in 1978 in Hungary.
Kallos Cosmetics develops and manufactures professional prod-
ucts for hair and face care and high-quality cosmetics.
The ratio price – quality of Kallos products is unique in Europe.
Our company meets the demands of   all categories of custom-
ers, with quality products that compete with prestigious compa-
nies at a much more attractive price. Our lower-paying customers 
have the pleasure to find out every time that not only the price of 
our products differs, but also their quality. 

To improve your image, use KALLOS cosmetics with confidence! 

BRANDUL KALLOS
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Chișinău, Republica Moldova 
str. Mesager 1
tel.: 0 22 74 89 50
fax: 0 22 7426 86
e-mail: vioricac@mtc.md, marketing@viorica.md
URL: www.viorica.md

VIORICA-COSMETIC S.A.

Compania VIORICA-COSMETIC este cel mai mare producător 
de produse cosmetice și parfumerie din Moldova. Ingridiente-
le-cheie ale produselor Viorica sunt extractele și uleiurile natura-
le de plante. Produsele cosmetice valorifică potențialul curativ al 
plantelor ce cresc în Moldova, asigurând o îngrijire sigură, efici-
entă și plăcută. Abordarea științifică, standardele internaționale 
de calitate și diversitatea plantelor autohtone stau la baza elabo-
rării seriilor de produse pentru întreaga familie.

VIORICA-COSMETIC is the largest manufacturer of cosmetics 
and perfumery in Moldova. Key Ingredients of Viorica products 
are natural extracts and natural oils. Cosmetic products make use 
of the curative potential of plants growing in Moldova, ensuring 
safe, efficient and pleasant care. The scientific approach, interna-
tional quality standards, and the diversity of indigenous plants 
underlie the development of products for the whole family.

tel.: +373 22 40 66 84/ 85 
fax: +373 22 40 67 75

E-mail: virim-imp@mail.ru
http://sanatatemarket.md – internet-magazin

VIRIM IMPEX S.R.L.

VIRIM-IMPEX este o companie farmaceutică din Republica 
Moldova cu experiență pe piața de medicamente, suplimen-
te alimentare și parafarmaceutice. Portofoliul companiei inclu-
de branduri precum Evalar, * 911 - Slujba spasenia*- Twins Tec, 
*Сибирская Клетчатка* - Cernikov, *Супер Чистотело* - Две 
Линии, *Ceaiuri Megan și Florina* - AG Company, *5 дней * - 
fabrica farmaceutică din Sankt-Petersburg.

VIRIM-IMPEX is a Moldovan pharmaceutical company with many 
years of experience in the market of medicines, dietary supple-
ments and cosmeceuticals. The company’s portfolio includes 
such brands as Evalar, * 911-Rescue Service* - Twins TEC, *Si-
berian Fiber* - Chernikov, *Super Chistotelo* - Two Lines, *Teas 
Megan and Florina*- AG Company, *5 days* - Pharmaceutical 
factory, St. Petersburg.
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 167/1
MD-2004 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 50 80 76
fax: +373 22 50 80 95
GSM: +373 795 123 76
e-mail: visiosystems2014sale@gmail.com

VISIOSYSTEMS S.R.L.

VISIOSYSTEMS întruchipează calitatea corespunzătoare standar-
delor internaționale. La noi găsiți produse originale care au deja 
un nume pe piața europeană și acoperă cererea la o gamă largă 
de produse atât pentru saloanele de frumusețe, cât și pentru ca-
binete și laboratoare dentare. Scopul nostru este de a oferi pro-
duse și servicii de înaltă calitate, la prețuri accesibile.

VISIOSYSTEMS offers its clients the quality of international stand-
ards at affordable prices. Here you will find original quality prod-
ucts that already have a name on the European market, covering 
a wide range of products for beauty salons, dental offices and 
dental laboratories. Our goal is to provide high quality products 
and services.

str. Pușkin 32, 
MD-2012 Chișinău, Republica Moldova 

e-mail: info@vizaje-nica.com
URL: www.vizaje-nica.com 

https://www.facebook.com/VizajeNicaMd/
https://www.instagram.com/vizaje_nica/

VIZAJE-NICA 

Vizaje—Nica – cea mai mare rețea de parfumerie în Moldova.
Mai bine de 28 de ani pe piață, 11 magazine în cele mai mari 
centre comerciale din Chhișinău, distribuitor oficial al peste 60 
de branduri mondiale, aduse direct de la producător, ca de 
exemplu: Armani, Bvlgari, Lancome, YSL, Bentley, Ferragamo, 
Clarins, Collistar, Matis, Mercedes, Azzaro și mulți alții. 
La expoziția Beauty vom prezenta branduri populare: ARTDE-
CO, NOUBA, PUPA, REVLON, BOURJOIS, MAX FACTOR, MATIS, 
FERRAGAMO, faimoșii piepteni TANGLE TEEZER, precum și o 
selecție vastă de voucher-e. 
Informații complete pe site-il www.vizaje-nica.com 

Vizaje-Nica - the largest network of perfume shops in Moldova.
More than 28 years on the market, 11 stores in the largest shop-
ping centers in Chişinău, the official distributor of more than 60 
world brands, brought directly from manufacturers, such as Arm-
ani, Bvlgari, Lancome, YSL, Bentley, Ferragamo , Clarins, Collistar, 
Matis, Mercedes, Azzaro and many others. 
At the Beauty exhibition we will present the popular brands 
ARTDECO, NOUBA, PUPA, REVLON, BOURJOIS, MAX FACTOR, 
MATIS, FERRAGAMO, as well as the famous TANGLE TEEZER 
combs, but also a wide selection of vouchers. 
More information on www.vizaje-nica.com
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Glinki str. 16, of. 1, 49000, Dnipro, Ukraine
Gsm: +380 66/ 193-193-5 +380 96/ 867-33-08
Email: hodacukoleg@gmail.com
Web: https://vk.com/valja83

VK-STUDIO

VK Studio este un studio specializat în designul unghiilor, cu o 
experiență bogată în industria decorării unghiilor. Suntem pro-
ducători direcți de modele de design pentru unghii, precum și a 
unei game largi de produse auxiliare, utilizate în acest domeniu. 
Datorită unei specializări stricte, VK-STUDIO manifestă o abor-
dare profesională, dar și una inovatoare și creatoare a selecției 
și dezvoltării produselor noastre. În catalogul nostru veți găsi 
mostre care vor satisface chiar și cele mai dezlănțuite fantezii. 
Studiem în permanență piața și tendințele din industria unghii-
lor, motiv pentru care puteți găsi în cataloagele noastre cele mai 
exclusive modele. 
Oferta noastră include și o varietate de produse pentru industria 
unghiilor. Planificăm să dezvoltăm multe alte proiecte noi și inte-
resante. Gama studioului nostru este în continuă creștere, deoa-
rece suntem atenți la doleanțele clienților noștri. Noi lucrăm pen-
tru dvs. Cooperând cu noi, veți beneficia nu doar de exclusivitate 
și calitate, dar și de o conversație plăcută.

«VK Studio» is a studio specialized in nail design, actively working 
for a long time in the nail industry. We are direct manufacturers 
of slider designs for nails, as well as of a wide range of ancil-
lary products used in the nail styling industry. Due to a narrow 
specialization, VK-STUDIO has a professional, but also an innova-
tive-creative approach to the selection and development of our 
products. In our catalog you will find the samples that will satisfy 
even your wildest fantasies. We constantly study the market and 
trends in the nail industry, which is why you can pick out of our 
albums the most exclusive designs. 
You can also find here a variety of products for the nail industry. 
We plan to develop many more new and interesting things. The 
range of our studio is constantly growing, taking in consideration 
all our customers’ wishes. We work for you. Cooperating with us, 
you will get not only exclusivity and quality, but also a nice chat.

Богдана Хмельницкого 156а
г. Днепр, Украина

GSM: 380 930 300 378
e-mail:  You-posh@mail.ru

URL: You-posh.com

YOUPOSH 

Marca YOU POSH întruchipează experiența vastă a producătoru-
lui de acoperiri cu lac gel, idei creative, tehnologii performante. 
Din ce în ce mai mulți meșteri și saloane utilizează materialele 
YOU POSH TM care sunt practice și au culori fără analogi pe pia-
ța ucraineană. Produsele You POSH TM sunt fabricate în Polonia, 
ceea ce asigură cea mai bună calitate a acestora.

The YOU POSH brand embodies the multifaceted experience 
of the manufacturer of gel lacquer coating, creative ideas and 
top-notch technologies. More and more stylists and salons use 
the materials of YOU POSH TM, because the palette of colors 
and practical characteristics of YOU POSH materials have no an-
alogues on the Ukrainian market. To ensure the highest possible 
quality of You POSH TM,  the production facilities are located in 
Poland.   
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str. Lazo 34, of. 09
Chișinău, republica Moldova 
GSM: +373 78 78 78 17

LI QUANDISA

Uleiul Li Quandisa a fost conceput de femei pentru femei, astfel 
încât putem explica de ce a fost dezvoltat cu atâta grijă și înțe-
legere a subtilităților organismului feminin. Uleiurile Li Quandi-
sa pentru îngrijirea zonei intime neutralizează mirosul neplăcut, 
previn inflamaţiile, mâncărimea, normalizează starea mucoasei, 
restabilește echilibrul microflorei, îmbunătățește tonusul muscu-
lar, are effect afrodeziac, îmbunătățind astfel viața intima.
Este recomandat femeilor de toate vârstele pentru îngrijire zilni-
că, inclusiv femeilor însărcinate și care alăptează, precum și băr-
baților.

The Li Quandisa oil was designed by women for women that ex-
plains the special care given to its composition. Li Quandisa oils 
for intimate care neutralize the unpleasant odor, prevent inflam-
mation and itching, normalize mucosa, restore the balance of 
microflora, improve muscle tone, and have an aphrodisiac effect. 
 
Recommended for women of all ages for daily care, including 
pregnant women and nursing mothers, but also for men.

PENTRU NOTIȚE
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