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FAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAM

February 7–10

April 19 - 23

www.tourism.moldexpo.md

www.easter.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri,
ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка туризма,
отдыха и гостиниц
24th International specialized exhibition of tourism, leisure and hotels

Târgul cadourilor de Paşti, ediţia a VIII-a
VIII-я Ярмарка пасхальных подарков
8th Easter Fair

TOURISM. LEISURE. HOTELS

TÂRGUL de FLORII

May 16 – 19

www.beauty.moldexpo.md

www.food-drinks.moldexpo.md

FOOD & DRINKS

xpoziţie internaţională specializată de cosmetice, parfumerie şi
echipamente pentru industria frumuseţii, ediţia a XXII-a
XXII-я Международная специализированная выставка косметики,
парфюмерии и оборудования для индустрии красоты
22nd International specialized exhibition of cosmetics, perfumery and
equipment for the beauty industry

Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii
prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка
продовольственных товаров и сырья для их производства
26th International specialized exhibition of foodstuffs and raw materials
for their production

March 13 – 16

May 16 – 19

MOLDAGROTECH (SPRING)
www.moldagrotech2.moldexpo.md

FOOD TECHNOLOGY
www.food-technology.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi
tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVI-a
XXXVI-я Международная специализированная выставка машин,
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
36th International specialized exhibition of equipment and
technologies for the agro-industrial sector

Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi tehnologii pentru
industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка оборудования и
технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности
26th International specialized exhibition of equipment and technologies
for the food processing industry

April 3 – 6

May 16 – 19

www.moldconstruct.moldexpo.md

www.packaging-depot.moldexpo.md

MOLDCONSTRUCT

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi
materiale pentru construcţii, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка строительных
технологий, оборудования, инструментов и материалов
24th International specialized exhibition of technologies, equipment,
tools and materials for construction

PACKAGING. DEPOT

Expoziţie internaţională specializată de ambalaje, materiale, tehnologii şi
utilaje pentru producerea acestora, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка тары и
упаковки, материалов и оборудования для их производства
24th International specialized exhibition of packaging, packing materials
and equipment for their production

April 3 – 6

May 30 - June 2

www.moldenergy.moldexpo.md

www.kids.moldexpo.md

MOLDENERGY

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a
energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de
condiţionare a aerului, ediţia a XXIII-a
XXIII-я Международная специализированная выставка
энергосберегающих технологий, систем отопления, газоснабжения и
кондиционирования воздуха
23rd International specialized exhibition of power-saving technologies,
thermal installations, gas-supply, heating and air conditioning systems

August 15 - September 1

SCHOOL FAIR

www.school.moldexpo.md

February 28 - March 3

BEAUTY

FAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAM

KID'S EXPO

Expoziţie-festival internaţională de mărfuri şi servicii pentru copii şi
viitoarele mame, ediţia a IX-a
IX-я Международная выставка-фестиваль товаров и услуг для детей
и будущих мам
9th International exhibition-festival of products and services for children
and future mothers

October 16 – 19

MOLDAGROTECH (AUTUMN)
www.moldagrotech.moldexpo.md

Târg de articole pentru şcoală, ediţia a VII-a
VII-я Ярмарка школьных товаров
7th Fair of school supplies

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii
pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVII-a
XXXVII-я Международная специализированная выставка машин,
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
37th International specialized exhibition of equipment and technologies
for the agro-industrial sector

September 11 – 13

October 16 – 19

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
www.moldmedizin.moldexpo.md

FARMER

www.farmer.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale,
preparate farmaceutice și de stomatologie, ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка
медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии
25th International specialized exhibition of medical equipment,
pharmaceuticals and stomatology

Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii
agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXII-a
XXII-я Международная специализированная выставка-ярмарка
сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел
22nd International specialized exhibition-fair of produce, agricultural
equipment, technologies and crafts

September 26 – 29

October 31 – November 3

INTERNATIONAL FASHION EXPO
www.fashion.moldexpo.md

EXPO MOBILA

www.furniture.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii
prime pentru industria uşoară, ediţia a XIX-a
XIX-я Международная специализированная выставка товаров,
оборудования и сырья для легкой промышленности
19th International specialized exhibition of products, equipment
and raw materials for the light industry

Expoziţie internaţională specializată de mobilă, utilaje, scule, materiale şi
accesorii pentru fabricarea mobilei, ediţia a XX-a
XX-я Международная специализированная выставка мебельной
продукции, оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для
производства мебели
20th International specialized exhibition of furniture, equipment, tools, raw
materials and accessories for furniture manufacture

September 28 – 29

December 20 – 24

TULBUREL

www.tulburel.moldexpo.md

Festivalul vinurilor tinere, ediţia a VII-a
VII-й Фестиваль молодого вина
7th Festival of Young Wine

CRĂCIUNUL ACASĂ
www.christmas-fair.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Crăciun, ediţia a XVI-a
XVI-я Ярмарка рождественских подарков
16th Fair of Christmas Gifts
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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.

Or. Chișinău, str. Sucevița 41
GSM: 069 87 64 66; 069 85 29 63
Instagram: @anaciobanuschool;
@acinailsshop

ACI NAILS SCHOOL & SHOP

SALON ŞI STUDIO EXTRA BEAUTY

Studioul Extra Beauty oferă servicii de extensie a părului și body piercing. Vă oferim
toate tipurile de extensii pentru păr natural
- caldă, rece, bandă, plete, peruci, cozi de
cal, cumpărarea şi vânzarea de păr, instrumente de extensie. Treninguri. Toate tipurile 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; pedichiură; tunsori şi styling; îndreptarea părului;
solar; tatuaj.
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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 Salon Extra Beauty offers
services in: nail extension; eyelash extension; hair extension; manicure; pedicure;
haircuts and styling; hair straightening;
solarium; tattoo.

ACI Nail School & Shop este centrul inovativ de instruire în
domeniul modelării și designului unghiilor, în care fiecare
doritor poate trece o pregătire profesională în domeniul
manichiurii și alungirii unghiilor și poate obține o carieră de
succes.
Noi suntem reprezentanții mărcilor comerciale Sofit Nail System și OPILKI în Republica Moldova.
Marca comercială Sofit Nail System a adunat tot ce este mai
bun din ceea ce este azi pe piața mondială. Fiecare produs
a fost studiat și testat pentru a fi conform cerințelor pieței
mondiale.
OPILKI - bază metalică cu elemente de titan, rezistente la
temperatură înaltă în procesul de sterilizare. Filele de unică
folosință oferă siguranță totală în lucrul cu clienți.
În centrul nostru de învățământ este prezentat un sortiment
larg de materiale în domeniul manichiurii.

ACI Nail School & Shop is an innovative center in modeling
and nail design, where everyone who wants to go through
a professional training in manicure and nail extension can
achieve a successful career.
We are the representatives of Sofit Nail System and OPILKI
trademarks in Moldova.
The Sofit Nail System has garnered the best of what exists
today on the global market. Each product has been studied
and tested to meet the requirements of the market.
OPILKI - metal base with titanium elements, resistant to high
temperature during sterilization. Disposable files offer total
security in dealing with customers.
A wide range of materials in the field of manicure is showcased in our educational center.
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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
producător 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 compliment pentru cumpărător și un certificat
de profesionalism.
Compania este în căutare de distribuitori.
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Since 2005, Aleks-style has started its business as a manufacturer of professional wear. The wide range of Aleks-style
clothing has become an integral part of many professionals
in the beauty 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.

Киев, ул. Сечевых Стрельцов 26-б
+38044 331 24 25
+38093 341 23 36
info@alfa-spa.com
www.alfaspa.ua

ALFASPA DEVELOPMENT

AlfaSPA Development - o gamă completă de soluții pentru
profesioniștii din domeniul frumuseții și sănătății.
Specializare: saloane de înfrumusețare, cabinete cosmetice,
clinici estetice și medicale, SPA, centre de wellness și fitness.
Servicii: dezvoltarea de concepte și modele de afaceri, proiectarea tehnologică, de design și arhitectură, furnizarea unei
game largi de echipamente profesionale, servicii post-vânzare, instruirea personalului, furnizarea de produse cosmetice
profesionale, consultanță și suport la orice etapă a afacerii.

AlfaSPA Development - a full range of solutions for professionals in the beauty and health industry.
Specialization: beauty salons, beauty parlors, aesthetic and
medical clinics, SPA, wellness and fitness centers.
Services: concept development and business models, technological and architectural design, supply of a wide range
of professional equipment, after-sales service, personnel
training, supply of professional cosmetics, consulting and
support at any stage of the business.
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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.

Sect. Buiucani, str.Alba-Iulia 81/3
MD-2071, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 58-98-22
GSM: +373 69/ 771-117; GSM: +373 69/ 267-197
E-mail: alterego.med@gmail.com
URL: www.altermed.md

ALTER-MED
CLINICA DE MEDICINĂ ESTETICĂ ȘI CHIRURGIE PLASTICĂ

DORCO CO. LTD (fondată în 1955) este o companie ultra-technologică din Coreea de Sud care produce și exportă un
sortiment vast de dispozabile, sisteme de ras pentru bărbați
și femei în 122 de țări, inclusiv în Republica Moldova. Avantajele produselor 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.
BARBASOL, un brand american legendar, oferă din anul
1919 cele mai bune produse până și după ras.
Astfel, tandemul DORCO și BARBASOL reprezintă soluția
perfecta pentru un bărbierit excelent.
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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 Moldova. 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.
BARBASOL, a legendary American brand, offering since
1919 the best products before and after shaving.
Thus, the tandem DORCO and BARBASOL is the perfect
solution for excellent shaving.

Clinica de Medicină Estetică și Chirurgie Plastică ,,Alter-MED”
acordă servicii în domeniul chirurgiei plastice și reconstructive, dermatologiei, cosmetologiei, andrologiei, flebologiei,
alergologiei, ortopediei-vertebrologiei. Suntem singurii în
Republica Moldova care se ocupă cu Andrologia Estetică
(bunăstarea și sănătatea sexuală a bărbaților) și Ginecologia
Estetică (intimitatea feminină).
Dispunem de unicul aparat din țară de diagnostic complex
al alunițelor, ce permite analiza complexă a tuturor alunițelor,
alcătuirea hărții și monitorizarea lor pe parcursul anilor, examenul dermatoscopic al fiecărui element în parte și stabilirea
gradului de malignizare a formațiunilor. Noi venim cu sloganul CUNOAȘTE-ȚI ALUNIȚELE!

The Clinic of Aesthetic Medicine and Plastic Surgery Alter-MED provides services in plastic and reconstructive surgery, dermatology, cosmetology, andrology, phlebology,
allergy, orthopedics-vertebrology. We are the only one in
Moldova clinic dealing with Aesthetic Andrology (male welfare and sexual health) and Aesthetic Gynecology (feminine
intimacy).
We have at the clinic the unique in the country Molecular
Diagnostic Device, which allows the complex analysis of all
kind of moles, mapping and monitoring them over the years,
the dermatoscopic examination of each element and the
degree of malignancy of the formations. We come with the
slogan KNOW YOUR MOLES!
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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: info@technodent.md
URL: www.technodent.md

I. C. S. AMER INTERNAŢIONAL S.R.L.

069151485
angela.sargu@gmail.com
facebook: https://web.facebook.com/angela.sargu

ANGELA ȘARGU
DISTRIBUITOR OFICIAL AL COMPANIEI «TOCCO MAGICO» (ITALIA)

Compania AMER INTERNATIONAL - importator şi distribuitor oficial al brandurilor: VITIS, CURADEN, WATERPIK, AKZENTA, UNIVET.
Vă oferim posibilitatea de a folosi în activitatea dvs. consumabile de la brandul elvețian Akzenta, cu o gamă largă de
culori a mănușilor, măștilor, huselor etc.
Compania noastră prezintă produse de igiena orală de cea
mai înaltă calitate de la branduri de renume pe piața din Moldova. Vă propunem cea mai largă şi specială gamă de periuțe și paste de dinți, clătitoare de gură, perii interdentare şi ață
dentară.
Alt domeniu de activitate al companiei noastre este colaborarea cu Univet - brand italian renumit de tehnologii optice,
care este prezentat cu lupe și ochelari de protecție profesională.
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AMER INTERNATIONAL is the official importer and distributor of the brands VITIS, CURADEN, WATERPIK, AKZENTA,
and UNIVET.
We offer you the opportunity to use at your workplace the
consumables of Swiss Akzenta brand in a wide range of
colors - gloves, masks, bonnets, etc.
Our company presents on the Moldovan market the highest
quality products for oral hygiene from renowned brands. We
offer the widest range of toothbrushes, toothpastes, mouthwashes, inter-dental brushes and dental floss.
Another field of our activity is the collaboration with Univet an Italian brand renowned for optical technologies, which is
present with magnifiers and professional safety glasses.

Tocco Magico oferă liniile Freelux și Multicomplex - vopsele pentru păr cu acid hilauronic, care hidratează părul, îi dă
volum și consistență, DeLight - pentru amatoarele de blond:
fără amoniac, conține keratină; nămoluri pentru păr; linia de
pigmenți Color Switch - nu conține agenți alcalini și nu necesită folosirea unui oxidant. Oferă netezime și rezultate estetice excelente, linia Magico - reconstrucţia profundă a fibrei
capilare, tratament în timpul aplicării; linia de șampoane KUR
pentru toate tipurile de păr, iar prezența unor aminoacizi
specifici fac părul mai puternic, mai moale și mai strălucitor.

Tocco Magico offers the Freelux and Multicomplex lines hyaluronic acid hair dyes that moisturize hair, give it volume
and consistency, DeLight - for amateurs of blond: without
ammonia, contains keratin; hair muds; Color Switch pigment
line - does not contain alkaline agents and does not require
the use of an oxidant. Provides slick hair and excellent aesthetic results; Magico line - deep capillary fiber reconstruction, treatment during application; KUR shampoo line for all
hair types - the presence of specific amino acids make the
hair stronger, softer and brighter.
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str. Zelinski 22, studio-scool “AnkaLashes”,
tel: +37378535785, email: dluxpro@mail.ru,
site: www.dluxpro.ro

ANKALASHES SRL

DLUX PROFESSIONALINOVAŢIE, CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ - un brand cu o reputație la nivel mondial, brandul numărul unu în domeniul
Lash Industries, a câștigat recunoaștere pentru calitatea impecabila și este acum disponibil în Moldova. Gene perfecte,
o nouă generație de lipici (adhesive), pensete precise și design elegant.

DLUX PROFESSIONAL
INNOVATION, QUALITY AND PERFORMANCE - a brand
with a worldwide reputation, the number one brand in Lash
Industries, has gained recognition for its impeccable quality is now available in Moldova. Perfect lashes, a new generation
of adhesive, precise tweezers and elegant design.

DLUX PROFESSIONAL PENTRU PROFESIONALIȘTI
ADEVĂRAȚI !

THE NO. 1 BRAND IN THE WORLD!

DLUX PROFESSIONAL FOR TRUE PROFESSIONALS!

Тел.: 079 06 16 89
str-la Studenților, Chișinău 2/2
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: annapihut@mail.ru
Web-sait: ap-studio.art

ANNA PIHUT ART STUDIO

Anna Pihut Art Studio - școală de modelare și design al unghiilor. Fondatorul școlii - Anna Pihut, multiplu medaliată cu
aur și argint la concursurile internaționale de estetică a unghiilor, instructor certificate, pictor de profesie.
Suntem reprezentanți oficiali ai brandului Sota în Moldova.
Sub acest brand au fost selectate materiale inovatoare pentru creativitate în manichiură. Scopul nostru este de a ajuta
cât mai mulți maeștri să-și demonstreze abilitățile și să-și creeze propria individualitate.

“Anna Pihut Art Studio” is a school for nail modeling and design.
Anna Pihut, the school founder, is a winner of multiple gold
and silver medals at international nail aesthetics competitions, a certified instructor and an artist.
We are the official representatives of TM Sota in Moldova.
This innovative brand encompasses a wide range of materials for creativity in manicure. Our goal is to help as many
masters as possible to perfect their skills and build up their
own individuality.

THE BEST NO. 1 BRAND IN THE WORLD
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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.

tel.: +373 22 23 23 35
GSM: +373 69 026 886
e-mail: info@antos.md
URL: www.antos.md

ANTOSCOSMETICĂ NATURALĂ

MARCA COMERCIALĂ „ROSE OF BULGARIA”

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
părului în bază de apă și ulei de trandafir, care au proprietăți
extrem de utile.
„Victoria Beauty“ folosește în produsele sale rezultatele inovațiilor și componente efieciente, cum ar fi mucoasa de melc,
uleiurile de argan și macadami, cristalele de keratina.
Compania „REFAN“ este cunoscută pentru produsele naturale de calitate excelentă, parfumuri în vrac, care ating nivelul
brandurior internaționale și o serie de săpunuri artizanale
excelente.
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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
water 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
macadamia oils, as well as keratin crystals.
REFAN is known for excellent quality natural products, bulk
perfumes that reach the level of international brands and a
range of excellent handmade soap.

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 prezenței ceramidelor, a acidului hialuronic și a alginatelor.
Masca conține macadamia, avocado, argan și ulei de
rosa mosqueta care posedă proprietăți anti-îmbătrânire 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 Moldova 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 special blend of extracts improves the moisturizing of the
epidermis, making the skin look brighter and softer.
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www.aristoxcosmetica.md
tel.: +373 22 238 023
cell: +373 79 54 17 15

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

str. A. Puşkin, 47/1 C, c.5
MD-2012 Chişinău,
Republica Moldova
tel. : +373 22 220 773
fax : +373 22 220 773

e-mail: aquarelle@aquarelle.md
URL: www.aquarelle.md

“AQUARELLE” / GRAFFITI-STUDIO S.R.L.

PRIMA REVISTĂ PENTRU FEMEI ÎN MOLDOVA
AQUARELLE
De 16 ani din momentul apariției pe piața media din Republica
Moldova, ocupă poziția de lider. Auditoriul nostru numără peste 350 000 de cititori ai Primei Reviste pentru Femei din Moldova, peste 102 000 de abonați pe facebook, 12 000 de vizitatori
ai site-ului www.aquarelle.md în fiecare zi. Balul de Primăvară
AQUARELLE este cel mai așteptat eveniment al anului. Pe parcursul anilor la bal au participat Edita Pieha și Ilona Bronevitkaia, Mihail Boiarskii, Vladimir Presneakov, Iurii Nikolaev, formația Blue din Marea Britanie, Dan Bittman, James Arthur, Carla’s
Dreams si Monatik. În anul 2019 evenimentul va avea loc pe 30
martie, în Palatul Național “Nicolae Sulac”.

THE FIRST WOMEN’S MAGAZINE IN MOLDOVA
Singurul importator şi distribuitor oficial al brandurilor: ELDAN (Elveția) - parafarmaceutice exclusive, cele mai bune
mijloace cosmetologice profesionale moderne din lume
pentru profesioniști; PostQuam (Spania) - cosmetică profesională exclusivă pentru îngrijirea corpului, feţei şi părului
pentru saloane şi clinici de frumuseţe; Fusion Mesotherapy
(Spania) - tratamente profesionale ale pielii, cocteiluri și preparate mezoterapeutice; MCCosmetic (Spania) - tratamente
profesionale ale pielii, cocteiluri și preparate mezoterapeutice si peelinguri faciale.
Organizăm cursuri la specialitățile: cosmetologie, vizaj, masaj, epilare şi cursuri de perfecţionare în domeniul medicinii
estetice, precum și master-classuri pentru specialişti.
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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
surgery; MCCosmetic (Spain) - professional skin treatment,
mesotherapeutic cocktails and preparations, facial peels.
We are offering trainings in cosmetology, make-up, epilation, 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.aristoxcosmetica.md.

AQUARELLE
For 16 years since its appearance on the Moldovan media market, AQUARELLE has been the leader in this field. Our audience
covers over 350,000 readers of the First Women’s Magazine in
Moldova, over 102,000 subscribers on Facebook, 12,000 daily
visitors on www.aquarelle.md. The AQUARELLE Spring Ball is
the most anticipated event of the year. Throughout the years,
Edita Piekha and Ilona Broneviţkaia, Mihail Boiarskii, Vladimir
Presneakov, Yuri Nikolaev, Blue from Great Britain, Dan Bittman, James Arthur, Carla’s Dreams and Monatik took part in the
event. In 2019, the event will take place on March 30 in the National Palace ”Nicolae Sulac”.
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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 companiilor: 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.
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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), Bielita 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 proprietăți de auto-nivelare este folosit pentru extensii pe forme
și tipsuri, compoziția sa unică este potrivită chiar și pentru
clienții cu unghii problematice (cum ar fi hiperhidroza). Timp
de polimerizare 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 camouflage 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

bd. Iurii Gagarin 7
Chișinău, Republica Moldova
www.famousstudio.md
+373 680 555 884

ART’S SECRETS

ARTEGO
ȘCOALA FAMOUS STUDIO

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, microblading, manichiură și pedichiură, pedichiură medicală,
modelarea și designul unghiilor, extensia genelor.
De asemenea, școala reprezintă marca cosmeticelor decorative 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.
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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,
eyebrow 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 HARUTA 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 application.

Produse profesionale de cea mai înaltă calitate pentru păr de
brandul ARTEGO sunt fabricate în Italia pentru saloanele de
frumusețe, fiind brandul cu cea mai rapida creștere în Europa
pe acest segment.
Produsele ARTEGO din extracte naturale au grijă de frumusețea părului tău!
Școala FAMOUS STUDIO
Cadrele didactice experimentate din școala FAMOUS STUDIO oferă posibilitatea de a învăța o profesie nouă în domeniul frumuseții. Școala Famous Studio, câștigătoarea medaliei de aur
Notorium Awards în anii 2017 și 2018, este în topul celor mai
bune Școli de cursuri individuale din Republica Moldova. Cadrele noastre didactice acordă atenție fiecărui cursant în parte, asigură pregătirea studenților la cele mai înalte standarde.
Oferim cursuri de frizer, artist make-up, extensii gene, epilare, manichiură, perfecționări și multe altele.

The highest quality professional products for hair care under the brand ARTEGO are manufactured in Italy for beauty
salons, being presently one of the fastest-growing brands in
Europe on this segment.
ARTEGO products with natural extracts take care of the
beauty of your hair!
FAMOUS STUDIO School
Experienced teachers at the FAMOUS STUDIO offer you the
opportunity to learn a new profession in the field of beauty.
The Famous Studio School, winner of the gold medal Notorium Awards in 2017 and in 2018, is in the top of the best
Schools with Individual Classes in Moldova. Our teaching
staff pay attention to each student, ensuring a training at the
highest standards. We offer courses in hairdressing, makeup, lashes extension, epilation, manicure, and much more.
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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 Trugly, 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 egalat. Noi spunem că Melkior este brandul
care naște pasiuni și emoții!
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Melkior is a range of professional beauty
products for all women who want to feel
beautiful. Candia Trugly, make-up artist 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 provokes passion and emotions!

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
produse: 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

At the exhibition we present PAESE cosmetics, as well as accessories 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
argan, 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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www.beauty-lashes.md
www.beauty-lashes.ro
Tel: +373 78 404052

BEAUTY LASHES S.R.L.

Brandul „Beauty Lashes” oferă următoarele produse de cea mai
înaltă calitate pentru aplicarea extensiilor de gene:
• gene cu dublă prelucrare, culoare luxuriantă, curbură perfectă,
grosime și lungime egale;
• adezive: Gold instant (1-2 sec.) și Gold + ultrainstant (0,5 sec.),
cu emanație minimă de miros și rezistență de până la 7-8 săptămâni;
• o gamă largă de preparate, consumabile, instrumente și accesorii pentru aplicarea extensiilor.
Mai mult decât atât, brandul „Beauty Lashes” este reprezentat
prin școlile noastre care pregătesc anual peste 200 de specialiști în extensii de gene de cea mai înaltă calificare. Absolvenții
au șansa să se angajeze și să-și perfecționeze măiestria în chiar
rețeaua saloanelor „Beauty Lashes”, specializate în extensii de
gene.
34

Beauty Lashes™ is a trademark of high quality materials for
eyelash extensions:
- eyelashes that go through a double process of refinement, have deep color, same length and thickness.
- glue Gold fast (1-2 seconds) and ultra fast Gold + (0,5
seconds) with minimal evaporation and 7-8 weeks wear
time.
- a variety of products, instruments and accessories for eyelash extensions.
Also Beauty Lashes™ provides educational programs for
eyelash extension professionals with over 200 students
each year, who get an opportunity to start their carrier path
in industry with Beauty Lashes™ salons.

Tel.: +373 69 60 24 36, +373 60 35 96 63
E-mail: beautynova.md@mail.ru
www.facebook.com/novabeauti

BEAUTY NOVA

Beauty Nova este distribuitorul oficial al mărcilor:
NOVOSVIT – cosmetică curativă și profilactică cu efect anti-îmbătrânire, cu o compoziție inovatoare, are acțiune benefică
asupra pielii, restabilindu-i structura.
SUPERNOVA - îngrijirea multifuncțională a părului. Elimină
problemele cu părul și scalpul. În compoziția produselor intră
ingrediente active exclusive.
Golden Silk este o cosmetică eficientă pentru păr, foarte bună
în problemele de cădere a părului, accelerează creșterea părului, revigorează intensiv și întărește firul de păr.
Puteți afla mai multe despre produsele noastre și le puteți
cumpăra în magazinul online www.beautynova.shop
Avem prețuri speciale pentru cumpărătorii angrosiști.

Beauty Nova is the official distributor of the following brands:
NOVOSVIT - Anti-aging treatment and prophylactic cosmetics with innovative compositions, effectively affects the skin,
restores its structure.
SUPERNOVA - multifunctional hair care. Eliminates problems with hair and scalp. The composition of the products
includes extraordinary active ingredients.
Золотой Шёлк (Golden Silk) is an effective cosmetic for hair,
eliminates hair loss and accelerates hair growth, intensively
restores and strengthens.
You can get acquainted with and purchase products in the
online store www.beautynova.shop.
Special prices for wholesale buyers.
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GSM: +37379351011
E-mail: beautypokersrl@gmail.com
Facebook: @BeautyPoker

S.C. BEAUTY POKER S.R.L.

BEAUTY POKER este unicul importator și distribuitor oficial
din Republica Moldova de produse profesionale exclusive
pentru păr, destinate saloanelor de înfrumusețare. Suntem
reprezentanți ai brandului Italian LVDT (La Vie Della Terra),
care își datorează succesul interacțiunii profunde dintre tehnologie și natură, interacțiune ce inspiră toate gamele de produse. Propunem o gamă dinamică, simplă și seducătoare, cu
produse de calitate și rezultate imediate. Astfel, oferim clienților soluții pentru tratarea și purificarea scalpului, produse de
styling, produse cosmetice profesionale de colorare a părului
etc. Rezultatele acestui concept au permis ca LVDT să devină
în câțiva ani una din cele mai de încredere companii din industria cosmetică adresată hairstyliștilor.

36

BEAUTY POKER is the only Moldovan importer and distributor of exclusive professional hair care products for beauty
salons. Representatives of the Italian LVDT (La Vie Della Terra) brand, which owes its success to the deep interaction
between technology and nature, interaction that inspires
all the product ranges. We offer a dynamic, simple and seductive range with quality products and immediate results.
Thus, we offer customers solutions for scalp treatment and
purification, styling products, professional hair dyes, etc.
The results of this concept have enabled LVDT to become,
in a few years, one of the most trusted companies in the
segment for hairstylists of the cosmetic industry.

+373 69 553 888
beautyclub.md@gmail.com
www.beautyclub.md

BEAUTYCLUB.MD

BeautyClub.md - site pentru femei despre frumusețe: cosmetică, beauty-experți, secretele frumuseții, recenzii despre
produse, master-classuri, învățământ și ultimele știri din lumea
industriei de frumusețe.
Află prima despre noile tendințe şi actualizările producătorilor de cosmetică, inspiră-te din lucrările beauty-experților și
comunică pe orice subiect de frumusețe.

BeautyClub.md - beauty site for women: cosmetics, beauty-experts, beauty secrets, product reviews, master classes,
education and latest beauty industry news.
Be the first to find out about new trends and updates from
cosmetics manufacturers, get inspiration from the work of
beauty-experts and communicate on any subject related to
beauty.
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ORGANIZER: IPEKYOLU International
Exhibitions LTD
Address: 29 Ekim Cd. No: 3 Vizyon
Park 1. Plaza Office 41, Yenibosna Istanbul/Turkey

Phone: +90 212 2229060
Fax: +90 212 6033134
WhatsApp: +90 533 4843030
Email: info@beauty-istanbul.com
Web: www.beauty-istanbul.com

BEAUTYISTANBUL EXHIBITION

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.

EXPOZIȚIA BEAUTYISTANBUL

All-in-One Event

о2о Platform

B2B

Meet visitors online

Showcase your products

Pre-Arrange meeting

Generate leads

Pre-show Matchmaking

Communicate

Trade Fair

Activate online connections
Meet top buyers for 120 countries
Onsite matchmaking
New product launches

Explore 1000s of buyer profiles

test-sade.indd 1

o2o ( 365 Days Online Matchmaking ) + B2B + Trade Fair

for Cosmetics, Beauty, Hair, Private Label, Packaging, Ingredients
12.02.2019 10:32:30

October 2 - 3 - 4, 2019 /

ICC - Congress Center, Taksim - Istanbul

BEAUTYISTANBUL Eveniment All-in-One; Primul & unicul în
lume: o2o (365 de zile de matchmaking online) + B2B + expozitie-târg de cosmetice, frumusețe, produse pentru păr, etichetă privată, ambalaje, ingrediente, 2-3-4 OCTOMBRIE 2019,
ISTANBUL.
400 de expozanți din 40 de țări ... În majoritate din Turcia, Europa, Asia, continentul American.
8.000 de buyeri din 120 de țări; în special din Turcia, Caucaz,
Asia Centrală, Balcani, CSI, Orientul Mijlociu, Europa, Africa,
America Latină.
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And much more

BEAUTYISTANBUL All-in-One Event; The first & only in the
World: o2o (365 days online matchmaking) + B2B + Trade
fair for Cosmetics, Beauty, Hair, Private Label, Packaging,
Ingredients, OCTOBER 2-3-4 2019, ISTANBUL.
400 exhibitors from 40 countries...Mainly from Turkey, Europe, Asia, Americas.
8.000 professional buyers from 120 countries; mainly Turkey, Caucasia, Central Asia, Balkans, CIS, Middle East, Europe, Africa, Latin America.

În 1994, compania „Belar Grup” SRL și-a început călătoria în
businessul frumuseții - medicina estetică, cosmetologia și
arta coafurii. Deja de 25 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 begun its journey
in a beautiful business - aesthetic medicine, cosmetology and
hairdressing art. For 25 years the company has been a multi-brand representative of luxury cosmetics for professional
and home care in Moldova. Our portfolio is represented by
advanced development of the USA, France, Italy, Spain, Germany, 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 cosmeticei 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
ştiinţifică modernă, testată dermatologic. Totodată, în portofoliul nostru puteți
găsi cea mai mare varietate de produse
hipoalergenice. Fabricate în Comunitatea Europeană, ele corespund tuturor
cerinţelor legislaţiei în domeniu. Drept
dovadă a recunoaşterii, ne mândrim cu
milioane de clienţi mulţumiţi şi zeci de
premii internaționale.
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PLOIESTI, Str. Horei, Nr. 2, Prahova, Romania
Tel. /Fax: +40244 514 595, +40244 515.268;
Mob.: +40 735 706 215
e-mail: besromania@yahoo.com
web: www.besromania.com

S.C. BES ROMANIA S.R.L.

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, dermatologically 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.

S.C. BES ROMANIA S.R.L. este o societate cu capital privat român și italian, constituită în anul 1998 și are ca obiect principal
de activitate comercializarea produselor cosmetice destinate
îngrijirii părului.
Marca BES Beauty & Science este prezentă azi în peste 80 de
țări din întreaga lume, iar BES ROMANIA, oficial, se află în top
3 la nivel mondial din punct de vedere al importurilor de produse.
S.C. BES ROMANIA S.R.L. s-a dorit de la început o societate
puternică și bine poziționata pe piața de profil. În acest scop,
dispunând-se de un management matur, cu experiența în decizie, dar și cu o dotare logistică adecvată activității de comerț,
distribuție și producție, BES ROMANIA și-a câștigat pas cu pas
reputația meritată, concurând alături de societăți cu renume
precum L’oreal, Garnier, Londa sau Wella.

SS.C. BES ROMANIA S.R.L. is a privately owned company with
Romanian and Italian capital, established in 1998, and has as
main activity the sale of cosmetic products for hair care.
The BES Beauty & Science brand is present today in over 80
countries worldwide, and BES ROMANIA, officially, is among
the world’s top 3 in terms of product imports.
From the very beginning, S.C. BES ROMANIA S.R.L. aimed
to become a strong and well-established company in the
relevant market. To this end, having a mature management
with the decision-making experience, but also with a logistic
endowment appropriate to the trade, distribution and production business, BES ROMANIA has earned its reputation
deservedly by competing with renowned companies such as
L’Oreal, Garnier, Londa or Wella.
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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 obține 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,
cosmetologie. 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 păstrat și transportat.
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BEAUTY BRANDS offers: massage tables, cosmetic lamps
combined 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 structure allows its folding and expanding.
The folded table is very compact and convenient to carry.
The table is made up of: headrest with adjustable inclination,
side armrests, front arm support, and carry case.

str. Calea Basarabiei 54
Chişinău, 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/

BIESSEN PHARMA S.R.L.

De peste 15 ani, grupul de companii Biessen Pharma este activ pe piețe farmaceutice cu potenţial ridicat şi din ce în ce mai
dinamice din regiunea Europei Centrale şi de Est, folosește
knowhow şi abilităţile dobândite pentru a asigura succesul
produselor administrate, în beneficiul partenerilor. Parteneriatele pe termen lung încheiate cu producători farmaceutici din
Europa Occidentală au constituit premisele necesare pentru
dezvoltarea unei baze stabile şi durabile, extinderea portofoliului cu branduri recunoscute de către comunitatea medicală. Echipa noastră de profesionişti a dobândit experienţă şi
cunoştinţe valoroase pe pieţele farmaceutice în care suntem
prezenţi, ceea ce ne permite să dezvoltăm şi să implementăm
cele mai bune strategii pentru dezvoltarea cu succes a produselor pe care le gestionăm.

For over 15 years, the group of companies Biessen Pharma
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 community. 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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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 Turcia şi India. Design original, calitate superioară,
gamă vastă de produse.
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Exclusive costume jewelry from Turkey and India
for all tastes. A wide assortment of high-quality
original costume jewelry.

Chișinău – str. Mitropolit Dosoftei 102
Comenzi și livrare la tel. (022)840-890; 079989801
Email: tarragonasrl@gmail.com
Web: www.depilflax.md
Facebbok: BIS Moldova
Instagram: bismoldova

BEAUTY * INSTITUTE * SHOP

BIS MOLDOVA

COMPANIA BIS ESTETIC prezintă o gamă largă de produse
și aparate cosmetologice pentru saloane , SPA centre și clinici
estetice. Regulat organizăm cursuri și seminare de perfecționare pentru specialiști din domeniul esteticii și cosmetologiei,
cu eliberarea diplomelor naționale.
Suntem importatori și distribuitori oficiali de mărci:
1. LeviSsime profesional ( Spania) – produse pentru față și
corp de uz profesional, în cabinet cosmetologic și uz casnic.
2. SKINPEEL (Italia) – peelinguri de ultimă generație cu efect
de biostimulare pentru față, gât, decolteu, pentru uz profesional.
3. SKIN ( italfarmacia LABORATORI) Italia – biorevitalizante de
generația a III–a cu acid hialuronic și aminoacizi.
4. Depilflax (Spania) – produse profesionale pentru depilare
de 2 tipuri: ceară și pasta de zahăr.
5. Quickepil (Spania) - produse profesionale pentru depilare
și de îngrijire până/ după depilare, consumabile.

BIS ESTETIC COMPANY presents a wide range of cosmetic
products and equipment for salons, SPA centers and aesthetic clinics. We organize regularly courses and training seminars
for specialists in aesthetics and cosmetology, granting national and international diplomas.
We are offiacial importers and distributors of the following
brands:
1. LeviSime Professional (Spain) - face and body care products for professional and at home use.
2. SKINPEEL ( Italy) – last generation face, neck and neckline
peelings with bio stimulation effects for professional use .
3. SKIN - Italfarmacia LABORATORI (Italy) – third-generation
bio revitalizers with hyaluronic acid and amino acids for professional use.
4. Depilflax (Spain) - professional depilatory products, including 2 types: wax and sugar paste.
5. Quickepil (Spain) – professional products for depilation and
professional care before/ after depilation, disposable materials.
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str. V. Pârcălab, 77, oficiul 9
MD-2012 Chișinău, Republica Moldova
tel./fax : +373-22/ 20-03-85
tel. :
+373 22/ 20-03-84
e-mail : brionia@mdl.net
Facebook : www.facebook.com/brionia moldova

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

BRIONIA VL S.R.L.

bd.Moscova 2, Chișinău, Moldova
GSM: +373 620 29 000
e-mail: inglotmoldova@gmail.com

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

15%

FOR STRONGER, HEALTHIER NAILS

www.babylisspro.com
Эксклюзивный дистрибьютор
в Молдове – компания Brionia VL SRL,
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more information on instyle.md

Brionia VL de peste 14 ani este lider multi-brand pe piața
din Moldova în domeniul distribuției de produse cosmetice
profesionale.
14 ani de parteneriat cu saloanele de frumusețe, aproape
de profesioniști, asigurând educație și inspirație alături de
renumitele branduri profesionale: Revlon Professional, ORLY,
Babyliss PRO.
Din iunie 2018, Brionia VL își extinde aria de activitate prin
lansarea brandului American Crew – cel mai cunoscut producător de produse profesionale de îngrijire pentru bărbați.
Aici găsești produse profesionale de hair care, body care,
shave și styling.
Scopul companiei este de a oferi un portofoliu complet de
branduri care să răspundă tuturor nevoilor unui salon, să inspire profesioniștii și împreună să ofere clienților saloanelor
experiențe memorabile.
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more information on instyle.md

For over 14 years, Brionia VL SRL is a multi-brand leader on
the Moldovan market in the distribution of professional cosmetics.
14 years of partnership with beauty salons, always close to
professionals, providing education and inspiration alongside
renowned professional brands: Revlon Professional, ORLY,
Babyliss PRO.
Since June 2018, Brionia VL has been expanding its range of
activities by launching the American Crew brand - the world’s
leading manufacturer of professional products for men’s
care. Here you can find professional products for hair care,
body care, shaving and styling.
The goal of the company is to provide a complete portfolio
of brands to meet all the needs of a salon. To inspire professionals and together to offer memorable experiences to
salon clients.

INGLOT Cosmetics, fondată cu peste 30 de ani în urmă în Przemysl, Polonia, este unul dintre cei mai importanți producători de cosmetice colorate din lume.
De ce INGLOT este atât de special? PRODUSELE INGLOT sunt
mândria noastră! Combinația dintre tehnologia științifică și
culorile luminoase 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 Cosmetics is now one of the world’s leading manufacturers in colour cosmetics.
What makes INGLOT so special? The PRODUCTS - 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 the makeup cosmetics and accessories
are manufactured in our own state of art facility. Far more importantly, high-quality ingredients go hand in hand with fair
prices.
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Chișinău, Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 27-83-14
GSM : +373-69/ 20-31-36
E-mail : leopatix@yahoo.com
Facebook: https://web.facebook.com/
Casmara-Prestige-Moldova-490504157767477/

CASMARA PRESTIGE

Tel.: 079 02 22 32
Tel.: 069 72 22 32
www.Coral-Club.com
facebook.com/MoldovaCoralClub
coral-club1@mail.ru

CORAL DETOX

CENTRUL DE FRUMUSEȚE

CASMARA - cosmetice profesionale spaniole de clasa PREMIUM pentru față și corp. CASMARA ocupă una dintre pozițiile de frunte în cosmetologie, iar în mâinile cosmeticienilor
profesioniști poate face minuni. Măștile alginate Peel Off
pentru față și corp sunt recunoscute ca fiind numărul unu în
lume datorită tehnologiei exclusive și eficacității dovedite.
CASMARA PRESTIGE - calea spre perfecțiune.
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CASMARA – premium Spanish professional cosmetics for
face and body. CASMARA holds one of the leading positions
in cosmetology and in the hands of professional beauticians
the products can work miracles. Alginate Peel Off masks for
face and body are considered no. 1 in the world, thanks to
the exclusive technology and proven effectiveness. CASMARA PRESTIGE – the way to perfection.

“Coral-Mine” reprezintă o compoziție minerală din coralul natural de apă adâncă care normalizează echilibrul mineral din
organism și favorizează eliminarea toxinelor solubile în apă.

“Coral-Mine” is a mineral composition of deep-sea natural
coral that normalizes the mineral balance in the body and
contributes to the elimination of water-soluble toxins.

“Н-500” este unul dintre cei mai buni antioxidanți, o sursă de
energie care asigură protecție împotriva radicalilor liberi și a
stresului oxidativ și deține un rol important în procesul de producție a energiei celulare.

“H-500” is one of the best antioxidants, an energy source that
provides protection against free radicals and oxidation stress
and plays an important role in the process of cellular energy
production.

“Assimilator” reprezintă un complex de enzime de origine vegetală cu conținut de vitamine A şi D care favorizează digestia
produselor alimentare şi reduce formarea toxinelor.
“Coral Lecithin” este o sursă de fosfolipide naturale (lecitină),
protejează membranele celulare împotriva acțiunii distructive
a toxinelor și favorizează refacerea celulelor hepatice.

“Assimilator” is a complex of plant enzymes, containing vitamins A and D that help food digestion and reduce the formation of toxins.
“Coral Lecithin” is a source of natural phospholipids (lecithin),
protects cell membranes against the destructive action of toxins and supports liver cells repair.
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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.
SALONUL INSULA FRUMUSEŢII

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 mătreții, tratamentul seboreei, înlătură problema
părului uscat și deteriorat, a părului gras, normalizând nivelul
pH-ului.
Produsele cosmetice au la bază componente naturale (de
origine 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.
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The beauty of your hair - successfully guaranteed!
SC COSMEDPRIM is, for more than 10 years, the official distributor 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 treatment, 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.

CHIȘINĂU, STR. TEILOR 8
TEL. 060613331, 060532223
www.cosmotrade.md
sale@cosmotrade.md

COSMOTRADE S.R.L.
SHOW-ROOM - BEAUTYFOR

Compania COSMOTRADE activează pe piața BEAUTY a Moldovei de 4 ani.
Suntem distribuitori oficiali Y.S.PARK și KASHO, companii japoneze, producătoare de instrumente de calitate înaltă pentru frizeri.
Din 2018 am devenit distribuitori oficiali ALVI PRAGA,
BEAUTYFOR, SILVER FOX, EME ITALY, ENRAF NONIUS – producători de aparataj și utilaje pentru cosmetologie, podologie, fizioterapie, saloane de infrumusețare ș.a.
Vă așteptăm cu drag în show-roomul BEAUTYFOR, situat pe
strada Teilor 8, or. Chișinău.

COSMOTRADE has been active on the BEAUTY market of
Moldova for 4 years.
We are the official distributors Y.S.PARK and KASHO, Japanese companies producing high quality tools for hairdressers.
Since 2018, we are official distributors of ALOI PRAGA, BEAUTYFOR, SILVER FOX, EME ITALY, ENRAF NONIUS - manufacturers of machinery and equipment for cosmetology, podology, physiotherapy, beauty salons and so on.
We are waiting for you in the BEAUTYFOR showroom, located
on 8, Teilor str., Chisinau.
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mobile phone. +37367292045
perminovao@gmail.com

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

CROCUS

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

Importul și plasarea pe piață a uleiului de cocos de înaltă calitate, presat la rece. Uleiul de nucă de cocos este folosit în
scopuri cosmetice pentru îngrijirea tenului, corpului, unghiilor, părului. Utilizarea regulată a uleiului de nucă de cocos
vă permite să prelungiți tinerețea și sănătatea pielii și părului.
Uleiul de cocos are o serie de efecte miraculoase: încetinește
formarea ridurilor; hidratează, hrănește și înmoaie pielea; are
efect antiinflamator; reduce stresul și oboseala etc. La această
ediție vă prezentăm un produs nou - ‚coconut bowls’ și, de
asemenea, vă pregătim o ofertă special pentru 8 martie.
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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. Coconut oil
has a range of miraculous effects: slows the formation of wrinkles; moisturizes, nourishes and softens the skin; has anti-inflammatory effect; relieves stress and mental fatigue, etc. At
this edition we are presenting a nre product - ‘coconut bowls’
– and we also preparing a special offer for March 8!

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
crystals any object. You can also
order an inlaid painting, but also
repair your jewelery - now a fallen
crystal is no longer a problem.
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bd. Cuza-Vodă 30/1
MD – 2060 Chișinău, Republica Moldova
+37362104774 Lunail&next produse pentru manichiura
+37369982300 beauty salon&training
+37379586873 administrator/director
Email: dhbeautysalon@mail.ru

HOMUTOVA COM S.R.L.
DARIA HOMUTOVA BEAUTY SALON & TRAINING

Daria Homutova beauty salon & training.
Reprezentantul oficial al mărcilor comerciale Lunail și Next în
Republica Moldova
Produse pentru îngrijirea și modelarea unghiilor.
Salon de înfrumusețare:
Epilare cu laser
Stiliști pentru femei / bărbați
MakeUp
Nail Studio
Cursuri:
Manichiură
Pedichiură
Modelarea unghiilor (gel, poligel, acril)
Designul unghiilor
Machiaj
Vânzarea instrumentelor profesionale, a materialelor pentru
manichiură și pedichiură.
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Daria Homutova beauty salon & training.
Official representative of brands Lunail and Next in RM
Nail care products
Beauty salon
Laser epilation
Women/ men stylists
MakeUp
Nail Studio
Training:
Manicure
Pedicure
Nails modeling (gel, poligel, acryl)
Nails design
MakeUp
Sale: professional materials for manicure & pedicure; instruments

str. Kiev, 4,
Chișinău, Republica Moldova
079790807

DARIA ROOM
SHOW-ROOM - BEAUTYFOR

In cadrul Expoziției Beauty 2019, Daria Room aduce cele mai
inovative proceduri și tratamente din domeniul estetic. Găsește standul companiei și află cum HIFU, Eclipse MicroPen,
Mezoterapia Virtuală și alte proceduri pot șterge de pe chipul
tău chiar și 10 ani.
Eximia, singurul aparat patentat în Europa, îți sculptează formele astfel, încât centimetrii se topesc văzând cu ochii.
Daria Room ți-a pregătit surprize inedite, testări gratuite, elemente de show și daruri pe placul femeilor!

At the Beauty 2019 exhibition, Daria Room will bring the most
innovative procedures for aesthetic treatments. Go to the
company stand and find out how HIFU, Eclipse MicroPen, Virtual Mesotherapy and other procedures can make your face
10 years younger.
Eximia, the only patented device in Europe, sculpts your
shapes so efficiently that the centimeters in plus are melting
in front of your eyes.
Daria Room has prepared for visitors wonderful surprises,
free tests, shows and gifts for women!

55

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 cosmetice în Moldova: Make up Atelier Paris; Original
Beautyblender; Stage Line; Temptu; Maq pro.Company DelenSim produce perii pentru artiști make-up de clasă premium sub brandul Super make-up Sim Co.
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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
territory 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.

Тел.: +38 067 407 65 94

BRANDUL DEMAX

Marca comercială DEMAX (Singapore) combină estetica orientală și tradiționalismul cu tehnologiile occidentale, prețurile
rezonabile și standardele ridicate de calitate a produselor.
Mai mult de 100 de produse pentru soluționarea unui spectru vast de deficiențe estetice: piele problematică, prevenirea
îmbătrânirii și a atonității pielii, sindromul legat de vârstă. Caracteristicile principale - 3D-liftingul și carboxiterapia reconstructivă după acnee - un sistem terapeutic complet pentru
îmbunătățirea stării pielii, hidratarea pronunțată, de durată,
liftingul și corecția pielii problematice. O tehnică unică care
restaurează respirația intratisulară și funcțiile celulare ale pielii.

The professional brand DEMAX (Singapore) combines Oriental esthetics and traditions with Western technologies, reasonable prices and high standards regarding product quality.
There are more than 100 products to solve a wide range of
aesthetic deficiencies, such as problematic skin, prevention
of aging and atonic skin, age-related syndrome. The main
feature is 3D-lifting and Acne-reconstructing carboxytherapy,
representing a complete therapeutic system to improve skin
quality: intense and prolonged hydration, lifting and correction of problematic skin. A unique technique that reestablishes interstitial respiration and skin cell functions.
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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 mirosurile 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 Demeter 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.
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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 surround us every day, in wearable formats. Why so many different scents? Because our sense of smell triggers our strongest
emotional 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 cosmetice 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
unghii, Exersare
Meșter pedichiură: Baze teoretice, Exerciții practice, SPA și
Hardware, Acoperire, Masajul picioarelor
Cursuri de perfecționare pedichiură: Tehnici de prelucrare a
zonelor problematice (bătături, crăpături, hipercheratoză,
onicocriptoză, tamponade etc.), prepararea soluțiilor pentru
fiecare problemă în parte
Cursuri de podologie: Micoze și aminomicoze, Protezare,
Ortonexie, 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
(Germany), SPIRULARINA (Ocean Pharma, Germany). The Didier Lab Moldova studio is modernly equipped, offers professional training 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
drawing, Practice
Pedicure: Theoretical Basics, Practice, SPA & Hardware, Coating, Foot Massage
Pedicure Advanced Training: Techniques for processing
problematic areas (callouses, cracks, hyperkeratosis, onychocryptosis, 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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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,
manichiură și pedichiură. Importator oficial de cosmetică
profesională PRESSENSA (Spania).
O nouă generație de produse pentru mezoterapie,
biorevitalizare, 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 reticulare (DVS).
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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,
biorevitalization, volume augmentation and lip shape correction – Pressensa Attractiva Medium, with the highest
concentration of hyaluronic acid ( 25mg / ml) and the latest
crosslinking technology (DVS).

Miron Costin17/2
tel +373 9757778
doxynails@mail.ru
www.nailstudiocreation.md

D’OXY NAIL

Compania D’oxy prezintă produse profesionale pentru modelarea unghiilor tehnice. Producător Germania, calitate europeană.
Cursuri profesionale de modelare și design al unghiilor. Instructori: Oxana Petrova și Doina Ciloci.

D’oxy presents professional products for nail modeling. Manufactured in Germany, European quality.
Trainings in professional nail modeling and design. Instructors: Oxana Petrova and Doina Ciloci.
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GSM: +373 68 755 551
e-mail: dream-lashes@mail.ru
URL: http://www.dream-lashes.md/

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)

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
profesioniștilor să aleagă setul complet pentru creațiile sale.
Compania oferă sisteme de comercializare cu amănuntul și
cu ridicata.
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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 company practices both retail and wholesale
systems.

E.MI

Marca „E.Mi” – produse de calitate pentru designul unghiilor
creată luându-se în considerare toate nuanțele muncii designerului de unghii.
Cursurile Școlii de design al unghiilor a Ekaterinei Miroșnicenco sunt construite astfel, încât chiar și o persoană care
nu știe să picteze, la absolvire, poate să repete lucrările
complexe ale autorului. Ele sunt împărțite în 3 niveluri de
complexitate și suplimentare. 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
devised in such a way that even a person who does not
know how to paint, can replicate, at graduation, the complex
author’s model. 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.
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C.C. ATRIUM, et.1, but.1029
ZITY MALL, et.1
C.C. UNIC, et.1
str. Ștefan cel Mare și Sfânt 64/1
Chișinău, Republica Moldova
GSM: 069 23 25 03

ELGUR GROUP S.R.L.

Grupul Elgur este reprezentantul oficial al mărcilor O`juvi
(parfum) și Pastel (cosmetice).
Cu o experiență de peste 80 de ani, PASTEL oferă o varietate
largă de produse de machiaj, fabricate de Pinkar Kimya, oferind cosmetice de înaltă calitate în peste 35 de țări la prețuri
rezonabile. (Distribuit și comercializat de Elgur Group)
O’juvi - Paris Edp Parfum
M3 Cosmetics a fost înființată în 2014, cu scopul de a crea
un brand global. Compania a început să producă parfumuri,
apă de colonie și produse esențiale și să le exporte în Europa, Asia și Africa.
În plus la alinierea strictă la standardele internaționale IFRA,
compania deține și certificatele de calitate GMP ISO 22716,
ISO 9001, ISO 14001, Ohsas 18001.
M3 Cosmetics, O’juvi și Paris EDP tind să ajungă în toate
țările lumii.
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Elgur Group is the official representative of the brands O`juvi
(perfume) and Pastel (cosmetics).
With 80 years of experience, PASTEL provides a wide variety
of make-up products by Pinkar Kimya, offering high quality
products in over 35 countries at reasonable prices. (Distributed & Marketed by Ergul Group)
O’juvi – Paris Edp Parfume
M3 Cosmetics was founded in 2014 with the aim to create
a world brand. The company started to produce perfumes,
cologne and essential products and export them to Europe,
Asia and Africa.
In addition to the company manufacturing in international
IFRA standards, it also has quality certificates of GMP ISO
22716, ISO 9001, ISO 14001, Ohsas 18001.
M3 Cosmetics O’juvi and Paris EDP brands are aiming to
reach every country of the world by giving distributorships
with the vision of globalization.

str. Sarmisegetuza 28/3
Chișinău, Republica Moldova
tel.: 0 6000 777 3
insta : @ella_beautybar
fb : Ella’s beauty Bar
mail : papillion003@list.ru

ELLA’S BEAUTY BAR

Salon.School.Beauty Bar.LipsbyElla
Ella’s Beauty oferă un spectru larg de servicii în domeniul
frumuseții.
Pentru cei ce vor să învețe de la cei mai buni avem programe de lecții în domeniile: makeup, extensii gene, stilizare
sprâncene.
Fiind distribuitor oficial, la Ella’S Beauty Bar puteți găsi produse originale de la mărcile SHIK, KIKO, WYCON, DOUBLEDARE.

Salon. School. Beauty Bar. LipsbyElla
Ella’s Beauty offers a wide range of beauty services.
For those who want to learn from the best we have trainings
in makeup, gene extensions, eyebrow styling.
As an official distributor, Ella’S Beauty Bar offers original
products from SHIK, KIKO, WYCON, DOUBLEDARE.
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Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
Tel: 022 232962;
GSM: 069 263873; 068 748888
e-mail: estetic-sana@mail.ru
www.estetic-sana.md

CENTRUL ESTETIC-SANA S.R.L.

Estetic-Sana este un centru medical licențiat și acreditat în
domeniul medicinei estetice, care activează de 14 ani. O
echipă de medici profesioniști vă așteaptă cu cele mai performante tehnologii de menținere a tinereții. Acordăm servicii la standarde medicale mondiale: laser fracțional, HIFU
lifting, laser sclerozare capilare, laser epilare Alexandrite,
Diode; electroepilare, augmentare buze, corecție riduri,
oval, cearcăne, botulotoxină, thread lifting, biorevitalizare,
criolipoliză, lipoliză injectabilă, ozonoterapie, LPG masaj. La
Beauty expo beneficiați de tombole cu câștiguri fabuloase
de la partenerii noștri: Merz Aesthetics Moldova: Belotero,
Radiesse, Xeomin și cosmetica Obagi.
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Estetic-Sana is a licensed and accredited medical center in
aesthetic medicine, active for 14 years. A team of professional physicians is waiting for you with the best technologies of rejuvenation. We provide services at world medical
standards: fractional laser, HIFU lifting, capillary sclerosis
laser, Alexandrite epilation laser, Diode; electroepilation,
lip augmentation, correction of wrinkles and oval, eye bags,
botulinum toxin, thread lifting, biorevitalization, cryolipolysis,
lipolysis injections, ozonotherapy, LPG massage. At Beauty expo, you’ll benefit from fabulous winnings provided by
our partners Merz Aesthetics Moldova: Belotero, Radiesse,
Xeomin and Obagi cosmetics.

tr. Iosif Vulcan nr. 13,
Salonta, 415500,
Judetul Bihor, România
Telefon: +40 259 373 217
E-mail: office@eternal.ro
Website: www.eternal.ro

S.C. ETERNAL BEAUTY S.R.L.

Eternal Beauty este unul dintre cei mai mari importatori şi
distribuitori de echipamente, produse şi accesorii profesionale pentru saloane de înfrumuseţare din România.
Cu o experiență de 22 ani în industria cosmetică, suntem
reprezentanţii a numeroase branduri profesionale renumite la nivel mondial – Schwarzkopf Professional, Alter Ego
Italy, BaByliss PRO, Moser, Wahl și Ermila, şi deţinem propria
gamă de produse – ETB Professional, oferind soluţii complete pentru afacerea salonului.
Principalul nostru obiectiv este de a oferi partenerilor noștri
produse și servicii de înaltă calitate și întotdeauna în pas cu
tendinţele la nivel mondial.

Eternal Beauty is one of the largest importers and distributors of professional tools, equipment and accessories for
beauty salons in Romania.
With 22 years experience in the beauty industry, we are the
representatives of many worldwide-known professional
brands - Schwarzkopf Professional, Alter Ego Italy, BaByliss
PRO, Moser, Wahl și Ermila - and we developed our own
product line – ETB Professional, offering integrated solution
for the salon business.
Our main objective is to provide our partners with high quality products and services, being always connected to the latest global trends.
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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 – producător de geluri medicale și cosmetice pentru echipamentele cu
ultrasunet și electromiostimulare.
Distribuitor exclusiv al companiei Jean Destrees, Franța. Cosmetică profesională pentru cosmetologi și dermatologi.
Exclusive distributor of GELTEC - MEDICA - manufacturer of
medical and cosmetic gels for ultrasound and electromyostimulation equipment. Exclusive distributor of Jean Destrees,
France. Professional cosmetics for cosmetologists and dermatologists.
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Internet-magazin de materiale pentru meșterii
din industria Lash&Brow - «LashStore»
str. Vasile Alecsandri 13, bir. 46
Mob.: +373 79 508 325
e-mail: lash.store.com@gmail.com
web-site: lash-store.com

EYEBROWS S.R.L.

Magazinul nostru este un distribuitor de produse pentru extensia și laminarea genelor, vopsirea sprâncenelor și machiaj
permanent. Vindem materiale elaborate de profesioniști.
Lash Store este distribuitorul exclusiv al următoarelor branduri pe piața din Moldova:
- Enigma
- Lash&Go
- Lash Botox
- Bespecial
- Henna Expert
- Pro Взгляд
- Lesya Zakharova
- iColor
Magazinul nostru asigură livrarea rapidă a produselor pe întreg teritoriul Moldovei. Oferă, de asemenea, cele mai favorabile condiții de pe piață pentru cumpărătorii angrosiști și
pentru parteneri.

Our store is a distributor of products for eyelashes extension
and lamination, eyebrow tinting and permanent makeup.
We offers materials designed by professionals.
Lash Store is the exclusive distributor of the following brands
on the Moldovan market:
- Enigma
- Lash & Go
- Lash Botox
- Bespecial
- Henna Expert
- Pro Взгляд
- Lesya Zakharova
- iColor
Our shop carries out prompt delivery throughout Moldova.
We also offer the most favorable conditions in the market for
wholesale buyers and partners.
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COMERCIALIZAREA MĂȘTILOR
PENTRU FRIZERII - FACEPRO.

DE

Украина, город Киев
улица Магнитогорская 1
Tel.: +380 63 86 83 958
Web-site: Facepro.com.ua

str. Burebista, 23
MD-2032 Chișinău,Republica Moldova
InfoLine: +373 22 780 780
fax: +373 22 405-405
e-mail: office@farmaciafamiliei.md
URL: www.ff.md

FACEPRO.COM.UA

FARMACIA FAMILIEI

PROTECȚIE

Masca Facepro protejează fața clientului în timpul tunsorii,
uscării părului și styling-ului, ceea ce este foarte comod atât
pentru client, cât și pentru frizer. Facepro este un accesoriu
de coafură sub forma unei pelicule subțiri și moi, ușor de utilizat în timpul tăierii, uscării sau vopsirii părului.
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PROTECTION MASKS FOR HAIRDRESSING SALONS
- FACEPRO.
Facepro mask protects the client’s face during haircut, hair
drying and styling, which is very convenient for both the customer and the hairdresser. Facepro is a hair styling accessory
in the form of a thin and soft film, easy to use during cutting,
drying or hair dyeing.

Dermatocosmeticele presupun o sinergie între sănătate şi
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 spectaculoase, 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
beauty. This year, Farmacia Familiei comes to Beauty Exhibition with products that perfectly combine the two notions. We offer you a wide range of products of international
brands, such as Vichy, La Roche Posay, Avene, Bioderma, etc.
Also we have 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!
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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

REȚEAUA OPTICA FELICIA

Rețeaua Optica Felicia este locul unde vezi și arăți frumos!
Fie că ai nevoie de ochelari de vedere sau de protecție solară, la Optica Felicia vei găsi perechea ideală, ajustată la necesitățile tale personale.
Ochelarii și lentilele disponibile sunt de calitate excepțională, fiind selectate cu mare atenție de la cei mai buni producători.
În cadrul Expoziției Beauty 2019 îți prezentăm cele mai renumite branduri pentru rame și lentile, fiind la REDUCERI
FRUMOASE de până la 70%! Cei prezenți la eveniment vor
putea beneficia de tichete pentru controlul gratuit al vederii,
în orice salon de optică Felicia.
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The network Optica Felicia (Felicia Optics) is where your eyesight and your looks are both great! Whether you need eye
glasses or sun glasses, at Optica Felicia you will find the perfect pair, adjusted to your particular needs.
Available glasses and lenses are of exceptional quality, carefully selected from the best manufacturers.
At the Beauty 2019 Exhibition we will present you the most
renowned brands for frames and lenses, at GREAT DISCOUNTS of up to 70%! Visitors will be able to benefit from
free sight control vouchers in any Optica Felicia salon.

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
Moldova despre frumusețe, sănătate și perfecțiune, care
este distribuită 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 vânzările.

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,
Jumbo, Sun City, as well as in beauty salons, spa centers,
hairdressers, 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.
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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
profesionale și cosmeceutice ale unor branduri mondiale pe
teritoriul 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 Depilatori (Italia) și vă veți bucura de calitatea produselor
noastre!
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GHIZELA is the exclusive distributor of well-known professional cosmetics in Moldova. Since 2003, every day we help
you enhance your beauty.
Ghizela offers premium quality professional cosmetics GIGI
Cosmetic Laboratories (Israel), Germaine de Capuccini
(Spain), BDR (Germany), Holiday Depilatori (Italy).

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
semiprețioase, 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 gemstones, corals and pearls.
Our participation in international fairs in London, Amsterdam, Shanghai and Bucharest made the Gi Jewellery brand
known internationally.
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bd. Mircea cel Bătrân 6, lângă supermarketul Fidesco
str. Mitropoli Varlaam 63, clădirea Piața Nouă, etaj 2
tel.: cumpărături angro 079 42 19 12
Internet-magazin: 068 27 17 61
e-mail: global.fashion.md@gmail.com
web-site : www.globalfashion.md

GLOBAL FASHION

GLOBAL FASHION produce materiale pentru extensia și modelarea unghiilor, îngrijirea unghiilor, acoperirea cu șelac și
designul unghiilor.
Gelul-vopsea Stamping+Painting, 8 ml, fără strat lipicios se
potrivește perfect pentru designul în tehnica picturii chinezești, crearea de linii subțiri, monograme, aplicarea pigmentului pulbere de unghii, executarea lucrărilor de aeropuffing
și stamping.
Magic Extensions 12 ml - un gel solid, cu care se poate face
extensia unghiilor de orice lungime (pe forme), corecția unghiilor și întărirea unghiilor naturale.
Poligel (Poly Gel) 30 gr combină într-un singur produs avantajele a două sisteme clasice de modelare, extensie și întărire a
unghiilor (tehnologiile cu heliu și acril).
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GLOBAL FASHION manufactures materials for nail extension
and modeling, for nail care, shellac coating and nail design.
Gel paint Stamping + Painting 8 ml, without a sticky layer. Suitable for design in the technique of Chinese painting, creating
thin lines, monograms, applying powder nail pigment, working with aeropuffing and stamping.
Magic Extensions 12 ml - solid gel, enabling you to grow nails
of any length (on forms), you can correct, as well as strengthen natural nails.
Poly Gel 30 gr - combination of all the advantages of two
classic systems for modeling, building and strengthen nails
(helium and acrylic technology) in one product.

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 reparație 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 distribuitor 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 instruments in a specialized studio, on the newest equipment, by experienced masters, using the best technologies.
We guarantee the repair of hairstyling equipment, as well as
professional sharpening 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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s. Viișoara, r-nul Ștefan Vodă
Republica Moldova
GSM: 0 620 13 823

GOLDEN SKRAB

Golden Skrab – cu exfoliantul nostru sunteți mai aproape de
o piele ideală.
Golden Skrab este un produs inovativ local, 100% natural,
produs din soiuri rare de grâu și porumb, cultivate pe teritoriul Republicii Moldova, care au un șir de elemente prețioase:
- vitamina E (tocoferol)
- complexul de vitamine B
- Acidul ferulic

78

Golden Skrab - with our scrub you are close to an ideal skin.
New, locally produced, 100% natural product. The scrub contains rare varieties of wheat and corn, grown on the territory
of Moldova, with a number of precious elements:
- vitamin E (tocopherol)
- the complex of vitamins B
- ferulic acid

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 și este importatorul și distribuitorul oficial și exclusiv în
Moldova al mărcilor Neva, Exicolor, Okay Profesional, Botanic
și Morfose. Unul din principiile de bază al companiei este de
a oferi consumatorului posibilitatea de a procura produse de
înaltă calitate la prețuri rezonabile. Mărcile respective includ o
gamă completă de produse 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 Company started its activity in 2015 and
is the official and exclusive importer and distributor of the
brands like Neva, Exicolor, Okay Professional, Botanic and
Morfose in Republic of Moldova. One of the most important
principle of the company is to offer the consumer the opportunity to buy high quality products at very reasonable prices.
The production of these brands includes a complete palette
of innovative hair, body and face care products for both for
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 first use.
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Chisinau, Republica Moldova
str. Alba Iulia 77/18
Tel. +373 22 63 09 05
GSM +373 699 685 34; 067 404 908
E-mail: gontal.grup@gmail.com
www.cosmetics3000.com

GONTAL GRUP S.R.L.

De patru ani compania Gontal Grup este reprezentantul oficial al brandurilor:
- INEBRYA (Italia) - cosmetica profesională de înaltă calitate
pentru păr, oferă produse și soluții exclusiviste de menținere
a frumuseții și sănătății părului, răspunde necesităților coaforilor profesioniști.
- PROSALON PROFESSIONAL (Polonia) - cosmetică profesională de înaltă calitate, este produsă în baza rețetelor
inovative, ambalajele sunt de un design modern, compania
reacționează rapid la schimbările de pe piață, precum și reglementează în mod optim raportul dintre calitatea și prețul
produselor. Astăzi este cea mai faimoasă marcă poloneză din
domeniul coafării.
În ciuda perioadei scurte de activitate, compania Gontal Grup
a reușit deja să câștige inima consumatorilor și continuă să
câștige popularitate. Invităm pe toți la cooperare!
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Chisinau, Republica Moldova
str. Alba Iulia 77/18
Tel. +373 22 63 09 05
GSM +373 699 685 34; 067 404 908
E-mail: gontal.grup@gmail.com
www.cosmetics3000.com

GONTAL GRUP S.R.L.

For four years, Gontal Grup is the official representative of the
following brands:
- INEBRYA (Italy) - high quality professional hair care cosmetics, offers exclusive products and solutions to maintain the
beauty and health of your hair, meets the demands of professional hairdressers.
- PROSALON PROFESSIONAL (Poland) - high-quality professional cosmetics, manufactured on the basis of innovative
recipes; modern design of the packaging. The company reacts quickly to market changes and optimally regulates the
rapport between the quality and the price of products. Presently it is the most famous Polish brand in hair styling.
Despite the short period of activity, Gontal Grup has already
managed to win the hearts of consumers and continues to
gain popularity. We invite everyone to co-operation!

Compania Gontal Grup este reprezentantul oficial al brandului:
TOPFACE (Turcia) - brand de nivel mondial - cosmetică decorativă de clasa premium, este un segment de produse cosmetice decorative de elită, de cea mai înaltă calitate și cu un
design perfect, care se evedențiază printr- o abundență de
tehnologii brevetate și formule bogate care vă protejează,
mențin și accentuează frumusețea dvs. individuală. Cosmetica TOPFACE este concepută pentru femeile care doresc să-și
creeze propriul stil.

Gontal Grup is the official representative of the TOPFACE
brand.
TOPFACE is a Turkish brand of world top level, offering premium-class decorative cosmetics. It is an elite segment of modern decorative cosmetics of the highest quality and perfect
design, featuring an abundance of patented technologies
and rich formulas that protect, support and enhance your individual beauty. TOPFACE cosmetics are designed for women who want to create their own individual style.
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str. Bucuriei 1/2 , sectorul Sculeni,
Chișinău, Republica Moldova
Телефон: (+373 22) 29-13-15, (+373 22) 29-28-25
Факс: (+373 22) 29-13-15
www.hendrix.md

SALES HOUSE HENDRIX BAIL

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.
SALONUL DE ESTETICĂ

Casa de comerț HENDRIX Bail oferă produse chimice de uz
casnic și cosmetice cu proprietăți unice de la Marea Moartă
(Israel).
Ofertăm doar produse naturale recunoscute pe plan internațional: produse chimice de uz casnic, produse cosmetice
pentru îngrijirea corpului, tenului și părului, produse cosmetice pentru copii. Toate produsele pe care le reprezentăm
respectă standarde stricte de calitate și au certificatele corespunzătoare. Produsele pe care le prezintă casa noastră de
comerț sunt inofensive pentru sănătate și mediu, fabricate
de cei mai buni producători mondiali. Prin achiziționarea
produselor noastre vă puteți bucura de cosmeticele unice
de la Marea Moartă și de produsele de uz casnic Sano. Vă
așteaptă oferte speciale și mega reduceri!!!
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The Trading House HENDRIX Bail offers unique household
chemicals and cosmetics from the Dead Sea (Israel).
We offer exclusively natural and internationally recognized
products: household chemicals, cosmetics for body, face
and hair care, cosmetics for children. All products that we
represent meet strict quality standards and have the appropriate certificates. The products our house is presenting
are safe for health and environment, manufactured by the
best global manufacturers. Purchasing our products you
can enjoy the unique cosmetics of the Dead Sea and Sano
household chemicals. There will be special offers and Mega
discounts !!!

Laboratoarele HOLY LAND propun preparate cosmetice
profesionale 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 pigmentare, pregătireа preoperatorie, netezirea cicatricelor, micşorarea porilor dilataţi, îngrijirea atraumatică a
tenului etc. Procedurile enumerate sunt de calitate şi la preţuri avantajoase. “Holy Land” propune cosmetice germane
pentru solarii şi linia spaniolă de extensie a părului.

HOLY LAND laboratories mean professional cosmetic
preparations for dermatologists, surgeons, make-up artists.
Unique combination of components. A wide spectrum of
application. Effective solving of problems such as acne, seborrheic dermatitis; ageing prophylaxis, hyper pigmentation
bleaching, preoperational 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 solaria, as well as a Spanish line
for hair extension.
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str. Bogdan Voievod, 7
Chișinău, Republica Moldova
@lux_slider
www.nailshopmd.com

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

SALONUL HURREM

INART STUDIO S.R.L.

Dacă citești acest text, te salutăm! Suntem echipa @lux_slider. Nu te vom convinge să vii la noi și să cumperi ceva. Noi
venim cu idei de manichiură. Cineva trebuie să te inspire,
nu-i așa? Totul e foarte simplu:
Dacă vrei o culoare fină, o să-ți oferim paleta Oniq cu 129 de
nuanțe, și, cu siguranță, vei găsi nuanța preferată.
Dacă vrei un ornament neobișnuit sau o manichiură rapidă
îți vom oferi albume cu slidere de la 8 companii, iar tu îl vei
alege pe cel mai frumos.
Dacă vrei unghii strălucitoare sau cu efect de pudră, optează
pentru topurile Oniq. Iar pentru mâini ia loțiune cu aromă de
ciocolată albă și ulei pentru cuticulă. Si atât! Acum ai mâini
îngrijite! Daca te-am interesat, ne găsești aici: str. Bogdan
Voiebod 7, salonul HURREM sau aici: @lux_slider; www.nailshopmd.com.

84

If you are reading this, hello! We are the @lux_slider team.
We will not try to persuade you to step in our shop and buy
something. We’ll just give you a lot of ideas for your new
manicure.
Someone should give you inspiration, isn’t it? :)
If you want a delicate color, we will give you the Oniq palette
with 129 shades, where you will find the best one for you.
If you want an unusual ornament or a rapid manicure, we’ll
give you an album with 8 slides companies, and you will
choose the best one for you.
If you want shining or powdery nails, we will give you Oniq
tops. And if you want your hands to smell nicely after the
manicure, you will choose a lotion with white chocolate aroma and cuticle oil. Done! Now your hands are stylish!
If you are interested, we are here: Bogdan Voevod 7, salon
HURREM, Chisinau and here: @lux_slider; www.nailshopmd.
com.

Compania INART STUDIO are plăcerea să vă comunice că
suntem reprezentantul exclusiv al companiei ATICA, unul
dintre liderii mondiali în producerea materialelor pentru unghii! De asemenea, compania noastră oferă cursuri de folosire a produselor 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
manufacturers of nail care and styling materials! Our company also offers trainings in the use of ATICA products! ATICA
- refinement, beauty, elegance and health!
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Mob.: +373 79 68 34 64
e-mail: giter@inbox.ru
www.indigo-holding.com

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
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Design made in RO
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Indigo Holding. Perfumes and cosmetics
Our products will satisfy the most demanding fans of perfumes and cosmetics. You will be pleased with the ratio of
price - quality of our products.
The perfumery Indigo Holding was created for those who
love and appreciate the real French perfume and, at the
same time, want to buy it 2-3 times cheaper than in the store.
The cosmetics line for skin care HAUTE LUMIERE is unique
-prevents premature aging of young skin and rejuvenates
mature and tired skin.
Decorative cosmetics Indigo Di represent the perfect combination of European quality and affordable prices.
Impeccable makeup for a woman is one of the important
stages on the way to success. Transformed, you change
yourself from within.

FW most wanted
Poluarea urban\

Revolu]ia Instahair
Opere de art\ pe unghii

VAR| 2017 - 29 LEI

PRIM|VAR| 2017 - 29 LEI

Indigo Holding. Parfumerie și cosmetică.
Produsele noastre satisfac cei mai exigenți consumatori de
parfumerie și cosmetice. Prețurile produselor și calitatea
acestora o să vă mire plăcut.
Parfumurile Indigo Holding au fost făcute pentru amatorii de
parfumuri franțuzești, dar care vor sa le cumpere de 2-3 ori
mai ieftin decât în magazine.
Linia de cosmetic de îngrijire a tenului HAUTE LUMIERE are
caracteristici extraordinare – preîntâmpină îmbătrânirea pielei tinere și întinerește pielea îmbătrânită și ofilită.
Cosmeticele decorative Indigo Di sunt ideale – acestea îmbină calitatea europeană și prețurile accesibile.
Un machiaj perfect pentru o femeie este primul pas spre
succes. Transformați-vă, schimbarea începe din interior.
Schimbându-ți imaginea, schimbi lumea!

BEAUTY

TRENDS

MEN

INTERVIU

Robert Lobetta
Tanya Chernova
www.estetica.ro

REVISTA ESTETICA

ESTETICA MAGAZINE

Revista ESTETICA este prima revistă profesională din lume
dedicată 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 internaționale, colecții interviuri, evenimente, tehnici profesonale, agenda târgurilor de profil.

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 sensitive 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.
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CC Sun City, but. 1106
str. Puskin 32, or. Chișinău
tel.: + 373 62 18 20 20
bd. Decebal 23/2, or. Chișinău
tel.: + 373 60 15 20 20
tel/fax: + 373 83-67-03

info@mymakeupshop.md
www.mymakeupshop.md
Facebook: MyMakeupShop Moldova
Instagram: MyMakeupShop md

INKO GRUP S.R.L.

MyMakeup Shop este reprezentantul exclusiv al brandului
de pensule profesionale pentru machiaj NASTELLE în Moldova. La noi puteți găsi: pensule profesionale pentru makeup, inclusiv seturi, gene false, precum și produse pentru
îngrijirea pensulelor.
MyMakeup Shop este distribuitorul brandurilor sud-coreene REVECEN si AERY JO, oferind o gamă bogată de fonduri de ten, baze pentru machiaj și cosmetică decorativă.
Produsele cosmetice se aplica impecabil și sunt rezistente,
fiind alegerea perfectă pentru școlile de makeup artiști și a
stiliștilor profesioniști.
La’dor - îngrijirea profesională zilnica a părului. Gama La’dor
include șamponuri, balsamuri și măști pentru hidratarea părului uscat, seruri-tratament pentru păr despicat, seruri hair
filler pentru păr uscat sau deteriorat, ulei de argan.
Magazinul online MyMakeup Shop te ajută să achiziționezi
cu ușurință produsele din orice localitate a Moldovei.
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MyMakeup Shop is the exclusive representative of the NASTELLE professional makeup brushes in Moldova. Here you can
find: professional makeup brushes, brush sets, false eyelashes
and brush care products.
MyMakeup Shop is the distributor of the South Korean brands
REVECEN and AERY JO, offering a wide range of foundations,
makeup bases and decorative cosmetics. The products are resistant and are perfect on the skin, representing the best choice
for the courses of makeup artists and for professional stylists
during photo sessions.
La’dor – daily professional hair care. La’dor range includes dry
hair moisturizing shampoos, conditioners and masks , serum
treatment for split hair, serum hair fillers for dry or damaged
hair, argan oil.
The online store MyMakeup Shop helps you easily get our
products from anywhere in Moldova.

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 produselor optice, cum ar
fi: RayBan, GF Ferre, BMW, Guess, 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.
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C.C. Soiuz, et.1, b.147
C.C. Atrium, et. 1, b.1011
C.C. Onaris, str. Bănulescu-Bodoni 28/2
C.C. 7km, str. Petricani,17, Chișinău, Republica Moldova
Mob.: +373 69 766 076
site: iriswish.md

IRISWISH S.R.L.

IrisWish este o rețea de magazine de bijuterii și accesorii
pentru femei destinate celor mai diverse evenimente, pentru birou, întâlniri, de fiecare zi.
Suntem gata să oferim clienților noștri nu numai o gamă
largă de bijuterii (pandantive, cercei, brățări, inele și multe
altele), dar și genți și portofele originale și atât de importante pentru crearea imaginii.
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IrisWish is a network of jewelry and accessories stores.
We are proud that we help women to be beautiful at festive
parties, businesslike in the office, mysterious on dates and
bright in everyday life.
We are ready to offer our customers not only a wide range of
jewelry (pendants, earrings, bracelets, rings and many more),
but also the opportunity to buy bags, wallets, key rings and a
variety of other original accessories which are so important in
creating a unique look.

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

Juliette Armand Moldova este distribuitorul oficial exclusiv
al companiei Juliette Armand Grecia. Produsele Juliette
Armand sunt dermato-cosmetologice potrivite atât pentru
femei, cât și pentru bărbați, indiferent de vârstă. Suntem
unica companie care efectuează testarea fiecărui client, în
rezultatul căreia oferim mostre pentru testarea la domiciliu
a tuturor produselor oferite de companie. Suntem pe piața
moldovenească de mai mult de 6 ani. În acești 6 ani am pus
accent pe valori și am fost fideli misiunii noastre - de a menține frumusețea prin îngrijirea cu produsele Juliette Armand.
Specialistul în medicina estetică consultă fiecare client individual, explicându-i în detalii beneficiile produselor de îngrijire și procedurile recomandate în dependență de fiecare
caz în parte.
În acești 6 ani am reușit să deservim mii de clienți.

Juliette Armand Moldova is the exclusive official distributor
of Juliette Armand Greece. Juliette Armand dermato-cosmetic products are suitable for both women and men, regardless of age. We are the only company that performs
customers’ testing, resulting in offering samples for home
testing of all products, produced by the company. We have
been on the Moldovan market for more than 6 years. During
these six years we have focused on values and have been
loyal to our mission - to maintain beauty with Juliette Armand’s products.
The specialist in aesthetic medicine consults each client, explaining in detail the benefits of the care products and the
recommended procedures, depending on each individual
case. During these 6 years we have managed to serve thousands of clients.
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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

Украина, г.Киев
ул.Константиновская 2а ,ТЦ САМСОН
tel.: +380 98 103 04 03
tel.: +380 97 977 90 91

KODI PROFESSIONAL

Kodi Professional este o companie dinamică, fondată în
2005. Grație accentului pus pe ultimele elaborări, tehnologiile performante și standardele 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, extensii 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
meșteri 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 companiei se extinde în mod constant.
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KODI PROFESSIONAL is a dynamically developing company,
founded in 2005. Due to the focus on the latest scientific developments, advanced technologies and high quality standards, Kodi Professional managed to win a good reputation,and
proved to be a reliable partner. The company presents, under
its own brand - Kodi Professional, a wide range of professional
materials for the nails extension and design, make-up, permanent make-up, eyelash extensions, as well as many accessories
for stylists, the stock being constantly replenished. A distinctive
feature of Kodi Professional products is a harmonious balance
of high quality and an acceptable price, that is why many stylists around the world prefer this brand.
To date, Kodi Professional products are in demand in many
countries, including France, Germany, Italy, Lithuania, Bulgaria,
Spain , Turkey, Latvia, Russia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan.
The geography of the company’s representative offices is constantly expanding.

KRISTALL

Compania KRISTALL oferă: cristale SWAROVSKI ELEMENTS
(Austria) care au câștigat inimile fashionistelor din întreaga
lume prin rafinament și eleganță.
Bijuteriile de elită cu elemente SWAROVSKI realizate în metale placate cu aur – o finețe neobișnuită și o frumusețe orbitoare, captivează inimile doamnelor și domnișoarelor din
întreaga lume, fiind un indicator al prestigiului și succesului.
Imprimante EGET (China) pentru pictarea unghiilor pe calculator!
Calitate excelentă, prețuri rezonabile, vindem cu ridicata și
cu amănuntul - livrare pe tot teritoriul Ucrainei!
Prețurile și serviciile noastre se axează pe cumpărători angro
...

The KRISTALL company offers: crystals SWAROVSKI ELEMENTS (Austria) which won the hearts of fashionistas from
all over the world with their the refinement and elegance.
The elite costume jewelry with gilded SWAROVSKI elements, with their unusual grace and dazzling beauty, indicator of prestige and success, winning the hearts of women of
the whole world, is an excellent manifestation of bewitching
feminity.
EGET (China) printers for the computer painting of nails!
Excellent quality, reasonable prices, WHOLESALE, retail delivery throughout Ukraine!
Our prices and service are targeting wholesale buyers …
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str. Ion Creangă 66
GSM: +373 69 055 265
e-mail: honmatokyomd@gmail.com
URL: www.honmatokyo.md

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

HONMA TOKYO

Liss Innovations SRL - distribuitor exclusiv Honma Tokyo în Republica Moldova
Honma Tokyo este o companie de origine braziliană specializată în dezvoltarea continuă și comercializarea produselor
pentru îndreptarea și regenerarea părului, precum și a produselor profesionale 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.

94

Liss Innovations is the exclusive distributor in Moldova of
products Honma Tokyo.
Honma Tokyo is a Brazilian company dedicated to the development 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.

LOIAL-DT S.R.L.

Compania LOIAL este lider pe piața de cosmetice profesionale pentru păr, utilajelor, instrumentelor și mobilierului pentru
saloanele de frumusețe. Anul acesta compania împlinește 22
ani de activitate, timp în care am câștigat încrederea clienților.
Portofoliul LOIAL este destinat atât pentru profesioniști, cît și
pentru consumatorii casnici. Un avantaj important al produselor este calitatea excelentă, care poate fi remarcată imediat
după prima utilizare. În afară de produse de styling și îngrijire,
în magazinele LOIAL puteți găsi o mare varietate de instrumente și accesorii: foarfece, mașini de tuns, uscătoare de păr,
ondulatoare, plăci, difuzoare, pieptene, bigudiuri, clame de
păr etc., instrumente pentru manichiură și pedichiură, soluții
complexe pentru și după depilare, creme anticelulită, produse pentru masaj. O poziție aparte sunt mașinile de tuns,
accesoriile și instrumentele pentru îngrijirea animalelor de
companie.
Tags: TRINITY HAIRCARE, TAILOR’S, TASSEL PROFESSIONAL
MOSER, WAHL, ERMILA, JAGUAR, HAIRWAY, CERIOTTI, EUROSTIL, SKIN SYSTEM, KELLERMANN

LOIAL is the leader in the market of hair professional cosmetics, instruments, equipment and furniture for beauty salons.
This year LOIAL celebrates 22 years of activity; in the course
of these years we have gained the trust of our customers.
The LOIAL portfolio is intended for professionals as well as
for home users. The core advantage of our products is their
excellent quality, which is evident right after the first use. Beside styling and care products, LOIAL shops offer a wide variety of instruments and accessories: scissors, hair clippers,
hair dryers, curlers, hot irons, straighteners, diffusers, combs,
hair curlers, clips etc., trimmers, blow-dryers, manicure and
pedicure instruments, products for before and after depilation, anti-cellulite creams, massage oils. A special position
is occupied by hair clippers, accessories and care tools for
pets.
Tags: TRINITY HAIRCARE, TAILOR’S, TASSEL PROFESSIONAL MOSER, WAHL, ERMILA, JAGUAR, HAIRWAY, CERIOTTI,
EUROSTIL, SKIN SYSTEM, KELLERMANN
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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
procura toate materialele necesare pentru alungirea și
laminarea genelor, restabilirea sprâncenelor, microblading.
Compania Lollo&Co este reprezentantul exclusiv pe piața
Republicii Moldova al brandurilor: Lollo Lashes, Vivienne,
Neicha, Henna Spa și Lash Secret. Centrul educațional Lollo
School vă propune cursurile:
- Curs expres de alungirea a genelor fir cu fir + 2D + volum
3D-6D;
- Curs pentru profesioniști ”Corectarea greșelilor”;
- Laminarea genelor + Botox;
- Laminarea și vopsirea sprâncenelor;
- Curs general de arhitectură și vopsirea sprâncenelor;
- Curs de îndepărtarea a tatuajului: laser + remover;
- Curs de micropigmentare: sprâncene, buze, ochi.
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Lollo&Co offers quality, safety and comfort. Here you can buy
all necessary materials for eyelash extension and lamination,
eyebrow restoration, microblading. Lollo&Co is the exclusive
representative of Lollo Lashes, Vivienne, Neicha, Henna Spa
and Lash Secret. The Educational Center Lollo School offers
you the following trainings:
- Express course in eyelash extension lash by lash + 2D + volume extension 3D-6D;
- Course for professional “Correction of mistakes”;
- Course “Lash lamination + Botox”;
- Course “Eyebrow lamination + dyeing”;
- Course “General architecture and dyeing of eyebrows”;
- Course in tattoo removal: laser + remover;
- Micropigmentation course: eyebrows, lips, eyes.

060906333
060171010
office@loremaestetic.md
www.loremaestetic.md

LOREMA ESTHETIC

Lorema Esthetic activează din 2014 și până în prezent s-a extins multidisciplinar în domeniul medicinei estetice: Lorema
Tech, Lorema Medical Training Center, Lorema Time.
Lorema Esthetic distribuie produse estetice profesionale și
utilaj cosmetologic doar în baza contractelor de exclusivitate,
la preț de producător.
Lorema Tech dispune de o gamă largă de utilaj cosmetologic:
de la necesarul primar până la cele mai avansate tehnologii.
În cadrul Lorema Medical Training Center se organizează traininguri medicale, iar programul de formare profesională este
aprobat de MECC din RM.
Lorema Time este un proiect ce promovează specialiștii calificați din domeniul medicinei estetice și sursa de informație
veridică pentru potențialii pacienți.
Lunar, cu un tiraj de 1000 de exemplare, revista este distribuită gratuit în locurile publice din țară.

Lorema Esthetic was founded in 2014 and, since then, expanded in the aesthetic field of medicine: Lorema Tech, Lorema Medical Training Center, Lorema Time.
Lorema Esthetic distributes professional aesthetic products
and cosmetic equipment only on the basis of exclusive contracts, at manufacturer’s price.
Lorema Tech has a wide range of cosmetic equipment: from
primary to the most advanced technology.
The Lorema Medical Training Center organizes medical trainings, the training program being approved by the MECC of
Moldova.
Lorema Time is a project that promotes qualified specialists
in aesthetic medicine, representing a valuable source of information for potential patients.
The magazine is distributed monthly, with a print run of 1,000
copies, free of charge in all public areas through the country.
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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

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.

PARFUMERIA / COSMETICA

PARFUMERIA LOTHANTIQUE

LOTHANTIQUE PERFUMERY

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 feminin și romantic, care te cufundă în atmosfera naturaleții și eleganței din sudul Franței.

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 southern France.

COSMETICA JUST
Prezentăm cosmetice și perii profesionale decorative pentru
aplicarea machiajului JUST care îmbină perfect calitatea superioară și prețul rezonabil.
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JUST COSMETICS
We present professional decorative cosmetics and brushes
for the application of JUST makeup that perfectly combines
superior quality and reasonable prices.

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

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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CC “Budapest“, bd. Dacia 16/, but. 25.
CC «Bonus» - str. Tiraspol 5, etaj 2
CC «Unic» - bd. Ștefan cel Mare, 8.
CC «Gemeni» - bd. Ștefan cel Mare, 2 эт.
Блок Б, Бут.70.
«Maalex» store 1 – str. Columna 93

CC «Союз» - str. Alecu Russo 1, et. 2, but. 203 а.
“Mäalex” store 2 - str. Alexandru cel Bun 32.
“Mäalex” store 3 – str. Ismail 47.
Magazinul “Fourchette”- str. Calea Ieșilor 1.
“Bălţeanca” store – str. Independenței 37А, Bălți.

MÄALEX GRUP S.R.L.

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

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 originality! 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.

Mack’s Professional - un brend internațional de produse profesionale pentru unghii. O gamă largă de culori, geluri de
construcție și cele mai inovative accesorii. Mack’s Professional
-100% calitate, 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!
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443020 Российская Федерация
г. Самара, ул. Садовая 84
Тел: +7 917 142 15 04; + 7 999 860 35 25
e-mail: makeumake@mail.ru
web-site: www.makeumake.ru

MAKEUMAKE

MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373-60 11 89 23
E-mail: divinitymakeuproom@gmail.com

MAKEUP S.R.L.
DIVINITY MAKEUP ROOM

Inspirați de femeia modernă îndrăzneață care își dorește
mereu mai mult și nu se oprește la cele obținute, ci merge
înainte, spre noi cuceriri, echipa MakeMake a creat un sortiment de produse cosmetice decorative și cosmeceutice de
îngrijire a tenului de clasa premium, și fiecare produs este
un absolut MustHave în arsenalul de frumusețe zilnic al clientelor noastre!
Asortimentul vast și calitatea excepțională vă vor cuceri de
la prima folosire.
Doar trenduri sigure, rezultat vizibil și durabil!
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Inspired by the bold modern woman who always wants
more and doesn’t stop there, the MakeUMake team created
an assortment of premium decorative and care cosmetics
where every product is the absolute MustHave in the daily
beauty arsenal of our customers!
The range and quality will conquer you from the start.
Only the best trends, visible and long-lasting results!

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. Anul acesta venim cu
un brand nou - NABLA COSMETICS

OFFICIAL DISTRIBUTOR IN MOLDOVA OF BRANDS phyto
CINECITTA make-up, Film Maquillage, Valeri-D brushes. Professional makeup products for professionals and home use.
This year we are presenting a new brand - NABLA COSMETICS.
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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

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.

ЧАСТНОЕ МЫЛОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Producția de săpunuri și cosmetice naturale handmade: Săpun natural fabricat manual; - Uleiuri naturale pentru faţă
şi corp; - Exfoliante naturale; - Săruri, lăptişor, bombe efervescente pentru baie; - Șampoane solide; - Lumânări realizate manual; - Păpuşi făcute manual. Comerț cu ridicata și cu
amănuntul, deschiderea reprezentanţelor şi a producerii în
alte regiuni. Vom fi bucuroși să colaborăm!
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Production of natural soaps and handmade cosmetics: Natural 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!

Compania importă o generaţie nouă de produse pentru
conturul facial, creșterea volumului și corecţia formei buzelor, biorevitalizare - Stilage, un medicament elaborat de
laboratorul Laboratoire Vivacy, Franţa, şi 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 folosirea celor mai moderne tehnologii IPN-Like, permițându-vă să obţineţi un efect de conservare
pe termen lung.

The company imports STYLAGE (developed by Laboratoire
Vivacy, 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 introduction of hyaluronic acid stimulates the production of collagen and elastin in the skin, increasing its elasticity and restoring water balance. The hyaluronic acid in our
preparations is stabilized by the most modern IPN-Like-technology, allowing a long-term effect.
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Telefon:
+(373) 68 43 00 08
E-mail: mamibot.moldova@gmail.com;
office@mamibot.md
https://mamibot.md/

MAMIBOT MOLDOVA

Roboții sunt din ce în ce mai prezenți în viată noastră, având
ca scop să ne facă viata mai ușoară. Mamibot este un brand
care a intuit corect acest aspect și a intrat în acest domeniu
cu o serie de roboți pentru casă. Cu ajutorul roboților Mamibot treburile casnice devin activități relaxante, iar efortul este
minim. De la aspiratoare performante, la mop electric și robot pentru spălarea geamurilor, produsele Mamibot sunt recunoscute pentru inovație și calitate. Tocmai din acest motiv,
brandul se află în continuă dezvoltare și se bucură de succes
internațional. Livrare: În raza orașului Chișinău gratuită. În
țară este de 100 lei.
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Robots are increasingly present in our lives, aiming to make
our lives easier. Mamibot is a brand that correctly guessed
this aspect and entered this field with a host of robots for
the household. With the help of Mamibot robots, household
chores become relaxing activities, and the effort is minimal.
From high-performance vacuum cleaners, electric mops and
glass washing robots, Mamibot products are recognized for
innovation and quality. It is for this reason that the brand is
constantly developing and enjoying international success.

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 tehnologiilor și a materiilor prime americane, sute de profesioniști
lucrează la calitatea materialului pentru a satisface milioane
de consumatori din întreaga lume. În asortiment: vopsele-gel,
echipamente, consumabile și materiale auxiliare pentru meșterii-manichiuriști.

MasterProfessional products are designed according to
American technology and are based on American raw materials. Hundreds 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. Bulgară 101
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +022 27 89 41
Fax: +022 27 89 41
Mob.: 069 54 55 56
e-mail: vescakristian@yahoo.com
Web-site: www.spamaster.md

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 79999948

MAVICOMEX S.R.L.

MEDAZUR ACADEMY

Noi creăm o nouă filozofie de îngrijire pentru fiecare consumator!
MAVICOMEX este importatorul și distribuitorul oficial al
companiei cosmetice bulgare Rosa Impex LTD.
Brandurile noastre: Leganza, Rose și Pearl, Regal,Herbal
Time etc.
Branduri profesionale: Spa Master, Men’s Master.
Producătorii noștri folosesc numai ingrediente naturale pentru a vă satisface cu aroma și calitatea produselor!
Spa Master molecular cosmetics este armonia științei și naturii!
Datorită oamenilor de știință ai laboratorului „Sederma”
(Franța) a fost creat acest brand unic. Echipa Spa Master MD
oferă o abordare individuală a fiecărui consumator și va continua să vă încânte cu noile produse și idei creative!
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We create a new philosophy of care for every consumer!
MAVICOMEX is the official importer and distributor of Rosa
Impex LTD - a Bulgarian cosmetics company.
Our Brands:
Leganza, Rose and Pearl, Regal, Herbal Time etc.
Professional brands:
Spa Master, Men’s Master.
The manufacturers use only natural ingredients to satisfy
your senses with the flavor and quality of their product!
Spa Master Molecular Cosmetics embodies the harmony of
science and nature!
Thanks to the scientists of Sederma (France), this unique
brand has been created. The Spa Master MD team offers a
unique approach for every consumer and will continue to
delight you with new products and creative ideas!

Podologie. Pedichiură. Manichiură.
• Instruire în domeniul Podologiei în Medazur Academyşcoala de podologie autorizată de ANACEC.
• Programele de învăţământ şi diplomele sunt aprobate şi
agreate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM.
•Cea mai bună formă de predare cu metodişti din RM şi
Ucraina.
• Echipamente pentru săli de pedichiură de la clasa econom
la cea VIP.
• Burghii şi freze; instrumente manuale; materiale consumabile.
• Sisteme inovatoare de corecţie a unghiilor.
• Cosmetică hipoalergenică de calitate germană impecabilă
- Suda
(pentru ingrijire profesională şi la domiciliu).
Reprezentantul oficial al brandului “Suda” în Republica Moldova este Medazur Med Spa.
Vrei să fii cel mai bun? Invaţă de la cei mai buni!

Podology. Pedicure. Manicure.
• Training in Podology at the Medazur Academy- the school
of podology authorized by ANACEC.
• The curriculums and the diplomas are approved by the Ministry of Education, Culture and Research of the RM.
• The best education methods with teachers from Moldova
and Ukraine.
• Equipment for pedicure salons from economy to VIP class.
• Drills and cutters; hand instruments; consumables.
• Innovative systems of nail correction.
• Hypoallergenic cosmetics SUDA Care - impeccable German
quality (for professional and home care).
Medazur Med Spa is the official representative in Moldova for
SUDA Care.
Do you want to be the best? Learn from the best!
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тел.: .: +38 067 407 65 94
sales@rumedicare.com
www.rumedicare.com

MEDICARE-PROFESSIONAL

Marca germană MEDICARE se concentrează pe elaborări
inovative din domeniul medicinei la nivel mondial. Scopul
principal al companiei este de a prelungi la maximum tinerețea pielii.
REZULTATUL: Numai produse de înaltă calitate fabricate în
conformitate cu standardele farmaceutice.
Produsul de bază al companiei este carboxiterapia intensivă
și probiotică - o metodă unică de oxigenare a pielii, o metodă fiziologică de întinerire și restructurare a pielii.
Produsele noastre înseamnă un stil de viață în care îngrijirea
pielii înseamnă restaurarea funcțiilor sale fiziologice.
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 3a
Tel. +373 68 99 66 80
e-mail: flormarmoldova@gamil.com
Site: www.flormar.md

MEDIX S.R.L.

The German brand MEDICARE focuses on innovative global
developments and technologies. The main goal of the Сompany is to keep the skin always young.
RESULT: Only high quality products manufactured in accordance with pharmaceutical standards.
The anchor product of the Сompany is intensive and probiotic carboxytherapy. This is a unique method of skin oxygenation, a physiological method of rejuvenating and restructuring the skin.
Our products are the lifestyle where skin care is the restoration of its physiological functions.

Flormar – etalonul frumuseții. De ani buni mergem în pas cu
necesitățile femeilor din întreaga lume. Tendințele se nasc la
Flormar. Suntem mereu implicați în crearea produselor cosmetice de îngrijire și decorative. Diversitatea de culori, texturi,
efecte, forme, componente naturale, reprezintă un atu puternic pentru femei. Iată de ce, colecțiile Flormar sunt din cele
mai variate, menite să perfecționeze tenul, corpul și sufletul.

Flormar is the standard of beauty. For years we have been
in step with the needs of women all over the world. Trends
are born at Flormar. We are always involved in the creation
of cosmetic care and decorative products. The diversity of
colors, textures, effects, and shapes, natural components is
a powerful asset for women. That’s why Flormar collections
are the most varied, designed to perfect the complexion, the
body and the soul.
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www.MirNevest.md
069 553 888

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 serviciile 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 domeniul 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!
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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 contains all necessary services for a wedding: banquet halls, wedding salons, beauty salons, photo and video
services, wedding agencies, 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 interviews. 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 realizările avansate ale industriei cosmetice. În rezultat au
apărut cosmetice, 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 tinereții. Fă-ți pielea să radieze!

Unique cosmetics from South Korea with delivery all over
Moldova.
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 MIZON, 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

MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373-69 22 75 75
GSM: +373 69 417 423
E-mail : bzl2@hotmail.com;
svetafilatova08@yandex.ru

MULTITRANS S.R.L.

NAIL CREATION

Compania MULTRITRANS este unic distribuitor și reprezentant al următoarelor branduri de cosmetică profesională pentru tratamente faciale și corporale – ARKANA, ALGINELLE, Kosmoteros 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 pentru față, cât și pentru corp.
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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.

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

Nail Creation, Gellex (The Netherlands), leading companies
in the nail industry, present professional materials for nail
modeling and design.
New! New product for nail modeling by Gellex brand (Netherlands). 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.
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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 activitate importul și distribuția produselor Batiste - șamponuri uscate din Marea Britanie, periuțe și paste de dinți
Das Experten din Germania, produse cosmetice Beauty
Formulas, fabricate în Marea Britanie, produse cosmetice
Farmtek și Зеленая дубрава (Rusia), precum și a diverselor
produse de unică folosință pentru centre cosmetologice și
spitale.
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IM Natusana was founded in 2006 and since then has been
importing, distributing and selling a variety of brands: Batiste dry shampoo from UK, toothbrushes and toothpaste
Das Experten from Germany, cosmetic products Beauty Formulas from UK, cosmetics Farmtek and Zelionaya Dubrava (Russia), as well as a variety of disposables for cosmetic
centers and hospitals.

Clinica de Chirurgie Estetică Neogen:
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 moldo-român „Neogen, ghid al serviciilor” și baza de date on-line: www.neogen.md (adrese şi telefoane utile din toate domeniile de activitate).
MEDICINA: prin deschiderea primei clinici specializate EXCLUSIV 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, by registering firms in moldo-romanian “Neogen
guide of services” and on-line data base: www.neogen.md
(addresses and telephone numbers of the firms from different domains of activity).
MEDICINE, the opening of the first Exclusive Aesthetic Clinics. Here - all the range of aesthetic surgeries, even two, three
and four combined operations simultaneously. Warranty contract, all inclusive prices.
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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.
Prezentăm linia de cosmetice decorative care ajută femeile
să-și sublinieze 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 cosmetice de elită și profesionale noi. Vă invităm să
luați lecții individuale de machiaj, să deveniți clientul și abonatul site-ului nostru și al paginii facebook, unde puteți urmări
ultimele tendințe mondiale în arta machiajului.
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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 special makeup, learn more about new elite and professional cosmetics. 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.

șos. Hâncești 43, of.9 – NF Beauty store
Tel.: 79 716 366
Tel.: 79 907999
e-mail: provgmoldova@gmail.com
URL: www.provg.md

NF

NF BEAUTY ACADEMY

NF Beauty Academy unește pe un singur spațiu make-up
artiști, cosmetice și cunoștințe. Academia a fost fondată în
2012 de Natalia Frecauțan - maestru de nivel internațional,
câștigător al multor premii și titluri. În 7 ani 900 de studenți
au absolvit academia, mulți dintre care profesează în Europa,
CSI și SUA.
În prezent, NF Beauty Academy are 2 studiouri: la Chișinău și
Bălți, 8 profesori predau 20 de discipline.
Din anul 2018, Academia este reprezentantul a trei beauty
branduri profesionale: Promakeup Laboratory, PROVG și
SHIK.
Datorită acestei colaborări, avem cele mai bune prețuri și
suntem deschiși pentru parteneriate cu distribuitorii de pe
piața din Moldova.
Organizăm evenimente instructive cu participarea unui vorbitori cunoscuți, cum ar fi Natalia Naida, Natalia Shik, Evgenia
Ezhova, Yana Panfilovskaia.
Urmăriți știrile noastre pe pagina @nf_beauty_academy și @
nfbeautystore pe Instagram, pentru a nu pierde informații utile pentru dvs.

At present, NF Beauty Academy has 2 studios: in Chisinau
and Balti, where 8 teachers are teaching 20 subjects.
Since 2018, the Academy is the representative of three professional beauty brands: Promakeup Laboratory, PROVG and
SHIK.
Thanks to this collaboration, we have the best prices and we
are open to partnerships with distributors on the Moldovan
market.
We organize educational events with the participation of wellknown speakers, such as Natalia Naida, Natalia Shik, Evgenia
Ezhova, Yana Panfilovskaia.
Follow our news on @nf_beauty_academy and @nfbeautystore on Instagram to always stay informed.
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+373 69 72 54 08
e-mail: nyxmoldova@yahoo.com
Facebook: @NyxMoldova
Instagram @nyxcosmetics_moldova

Украина тел.: +380 96 639 46 31
Россия тел.: +7926 071 17 76
e-mail: nanobiocleaner@gmail.com
URL: olly.bio

NYX PROFESSIONAL MAKE UP

Nyx Professional Make Up este unul dintre cele mai influente
branduri din lume la capitolul Beauty. Un pioner media, urmărit de cei mai populari beauty vloggeri din lume, staruri
Instagram și milioane de fani. Iată un scurt BEST OFF pe care
îl găsiți la Beauty Exhibition 2019.
„Worth The Hype Mascara” este rimelul-minune pe care îl
aplici în 2 etape. Rezultatul este WOW! Gene lungi și voluminoase, exact cum îți dorești. Pentru un look glamourous adaugă pigmenții cremoși “Foil Play Cream Pigment”. Se retușează
foarte ușor, creând o acoperire uniformă, cu un efect metalic.
Pentru buze îți recomandăm să încerci “Powder Puff Lippie”,
rujurile cu efect pudrat. Conțin vitamina E și ulei de trandafir.
Pentru mai multe detalii ne găsești pe Facebook: @NyxMoldova și pe Instagram @nyxcosmetics_moldova
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Nyx Professional Make Up is one of the world’s most influential brands in Beauty. A media pioneer, followed by the
most popular beauty vloggers in the world, Instagram stars
and millions of fans. Here’s a short BEST OF you can find at
the Beauty Exhibition 2019. “Worth The Hype Mascara” is
the wonder-mascara that you apply in 2 stages. The result is
WOW! Long beautiful lashes, just like you want them. For a
glamorous look add the creamy pigments “Foil Play Cream
Pigment”. Easily applied, creating a uniform coating with a
metallic effect. For lips, we recommend you to try “Powder
Puff Lippie”, the powder lipsticks. They contain vitamin E and
rose oil. For more details, please find us on Facebook: @NyxMoldova and Instagram @nyxcosmetics_moldova

OLLY

Produs german BIO pentru curățarea aurului, argintului, a pietrelor 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 preparate cosmetice profesionale curative pentru dermatologi
și cosmetologi. Metode eficiente de tratare a acneei, dermatitei seboreice, procedure profilactice împotriva îmbătrânirii, combaterea petelor pigmentare, netezirea cicatricelor,
micșorarea porilor dilatați, îngrijirea atraumatică a tenului.
Centrul Onmacabim organizează cursuri de instruire în domeniul cosmetologiei.
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ONmacabim is an Israeli manufacturer of professional cosmetics 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
cosmetologists 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 ensures their optimal effect.

bd. Grigore Vieru 9 (hotel Turist)
Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: +0 22 72 96 74
Mob.: +078 00 50 60
e-mail: chisinau@optiplaza.md
FB: www.facebook.com/OptiplazaMoldova/

OPTIPLAZA SHOPS S.R.L.

Oferta Optiplaza pentru expoziție:
- Până la 30% la segmentul rame de vedere
- Până la 70% la ochelarii de soare
- 5+1 gratis pentru segmental lentile de contact Baush+Lomb
(la procurarea primei cutii de lentile de contact primești un
certificate cu ajutorul căruia poți primi încă 4 cutii contra cost
si a 6-a o primești gratis)
- Fiecărei persoana care se înregistrează iî oferim un set lavetă+spray Optiplaza pentru îngrijirea ochelarilor.
- Certificate cadou în valoare de 300, 500, 1000 lei (sau orice
sumă solicitată). Poate fi un cadou frumos pentru sărbătorile
de 8 martie.

Optiplaza discounts for the Exhibition:
- Up to 30% on the eyeglass frames
- Up to 70% on sunglasses
- 5 + 1 free for Baush + Lomb contact lenses (you get a certificate when buying the first box of contact lenses which gives
you the opportunity to buy 4 more boxes and get it 6th box
free)
- Everyone who registers will receive a cloth + Optiplaza
spray for the care of your glasses.
- Gift certificates worth 300, 500, 1000 lei (or any amount requested). It can be a nice gift for the 8th of March holiday.
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str. Mitropolit Petru Movilă 23/9
mun. Chișinău,
Tel.: 022 21 03 93
GSM: 079 465 461, 067 535 780
e-mail: osteomed1@gmail.com
www.osteomed.md

OSTEOMED

Tel.: +373 69 806 720 viber
+373 77 815 111
e-mail: tirasinterpret@gmail.com

PARADISUL FEMEILOR

CLINICA DE ORTOPEDIE ȘI PODOLOGIE MODERNĂ

Clinica de ortopedie și podologie modernă OSTEOMED
oferă cele mai inovative servicii de diagnostic și tratament al
patologiei piciorului și a dereglărilor de postură. Tehnologia
franceză folosită permite fabricarea susținătorilor plantari individualizați atât pentru maturi, cât și pentru copii.
Compania oferă o gamă largă de dispozitive medicale folosite pentru prevenirea și tratamentul deformităților piciorului, tratamentul postoperator și modern al plăgilor, profilaxia
și tratamentul bolii varicoase. Suntem distribuitorii exlusivi în
Republica Moldova a multor branduri europene: Paul Hartmann, Fresco, Capron Podologie, Luropas del Dottor Molinari, Variteks.
Osteomed - pentru sănătatea și frumusețea picioarelor!
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OSTEOMED, clinic of Orthopedics and Modern Podology,
offers the most innovative diagnostic and treatment services
for foot pathology and postural disorders. The French technology used allows the manufacture of personalized plantar
braces and supports for adults as well as for children.
The company offers a wide range of medical devices used
for the prevention and treatment of foot deformities, modern postoperative wound healing, prophylaxis and treatment of varicose diseases. We are the exclusive distributors
in Moldova of many European brands: Paul Hartmann, Fresco, Capron Podologie, Luropas del Dottor Molinari, Variteks.
Osteomed stands for the health and beauty of your feet!

Paradisul Femeilor prezintă oficial în Republica Moldova vopsele pentru păr - profesionale, rezistente, hipoalergenice și
cosmetic din ingrediente naturale, îmbogățite cu ulei de argan și tamanu, produse de restaurare exclusivă a părului de
la brandurile Coiffance (Franța), Kleral System (Italia), ERAYBA
(Spania), LUXOR COLOR (Bulgaria) create în colaborare cu
laboratoarele științifice mondiale din Franța, Germania și Elveția.
Precum și materiale de clasa premium pentru unghii: Couture
Color și Naomi (SUA) - tehnologii noi și producție de cea mai
înaltă la care lucrează cei mai buni tehnologi și designeri de
clasă mondială.

Officially presents in the Republic of Moldova premium-class
professional resistant hypoallergenic hair dyes and cosmetics based on natural ingredients, enriched with Argan and
Tamanu oils, exclusive hair restoration with the brands Coiffance (France), Kleral System (Italy), ERAYBA (Spain), LUXOR
COLOR (Bulgaria), created in close cooperation with scientific laboratories of France, Germany and Switzerland.
Also premium materials for nails: Couture Color and Naomi
(USA) - new technologies and the highest quality of production, resulting from the work of the best world-class technologists and designers.
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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.

tel: 068-50-30-88
068-50-30-79
mun. Chisinau, str. Mihail Kogalniceanu, 57/1
www.klapp.md
klapp.moldova@gmail.com
https://www.facebook.com/klapp.moldova/

PROF MED BEAUTY S.R.L.

REȚEAUA DE FARMACII HIPPOCRATES

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!
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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 children - all with seasonal discounts.
Hippocrates - we care for you!

PROF MED BEAUTY este reprezentantul oficial al companiei
KLAPP Cosmetics în Moldova.
Marca KLAPP este lider pe piața de cosmetică profesională,
SPA și industria wellness. Eticheta „Made in Germany” este
semnul calității pentru mulți.
„Cartea de vizită” al KLAPP este eliminarea non-invazivă a
modificărilor cutanate legate de vârstă: restabilește conturul
facial, netezește ridurile și normalizează indicatorii estetici ai
pielii.
Formulele KLAPP se bazează pe cele mai recente cercetări
științifice din domeniul dermatologiei și gerontologiei. Folosim numai materii prime naturale ecologice, tehnologii
progresive mondiale, realizăm un control strict al calității și
siguranței, în conformitate cu standardele de producție farmaco-cosmetologică. Conținutul de parfumuri și conservanți
este strict limitat în produsele noastre.
ATENȚIE! Produsele Klapp vor fi utilizate numai după consultarea unui cosmetolog și cu respectarea strictă a dozei.

PROF MED BEAUTY is the official representative of KLAPP
Cosmetics in Moldova.
KLAPP is the leader in the industry of professional cosmetics,
SPA and wellness . The “Made in Germany” label is the sign
of quality for many.
KLAPP’s “business card” is the non-invasive removal of
age-related skin changes: restores facial contours, smooths
wrinkles, and normalizes skin aesthetics.
The KLAPP formulations are based on the latest scientific
research in dermatology and gerontology. We use only natural green raw materials, latest world technologies, we ensure strict quality and safety control in accordance with the
pharma-cosmetologic production standards. The content of
perfumes and preservatives is strictly limited in our products.
CAREFUL! Klapp products will only be used after consulting a
cosmetologist and strictly following the dosage.
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bd. C. Negruzzi 2/4 of.004
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69 23 23 32
GSM: +373 78 004 700
E-mail: ecaterina-naumova@rambler.ru
URL: www.Profline.md

str. Mircea cel Bătrân 11/6
Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69 46 85 20
Fax: +373-22-60-42-55
e-mail: Office@prosanitasfarm.com
Web-site: http://prosanitasfarm.com/

PROFLINE-SHOP SRL

PROSANITAS FARM S.R.L.

PROFLINE-SHOP este distribuitorul oficial al mărcilor
Чистовье, Verana Cosmetics, ItalWax. Specializarea noastră
este comerțul cu ridicata și cu amănuntul cu produse de depilare din Italia: ceruri peliculare calde și fierbinți, sugaring, produse înainte și după depilare, încălzitor ceară, parafină etc .;
consumabile de unică folosință pentru cosmetologi, maseuri,
frizeri și alții; uleiuri de masaj, exfoliante și creme pentru proceduri SPA. Am început producția proprie de pastă de zahăr
pentru depilarea DEEA, creată în conformitate cu cerințele
meșterilor sugaring. În sortimentul nostru veți găsi tot ce aveți
nevoie – produse de calitate excelentă la un preț bun.
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PROFLINE-SHOP is the official distributor of brands Чистовье
(Pure), Verana Cosmetics, ItalWax. Our specialization is in
wholesale and retail trade with Italian depilation products:
warm and hot film waxes, sugaring, care before and after
depilation, wax melts, paraffin, etc.; disposable supplies for
cosmetologists, massage therapists, hairdressers and others;
massage oils, scrubs and creams for SPA procedures. Another novelty: our own production of sugar paste for depilation
DEEA, created according to modern requirements of masters
in sugaring. In our assortment you will find everything you
need in excellent quality and at pleasant prices.

Compania farmaceutică ProSanitas Farm, fondată în anul
2013, este reprezentanța exclusivă în Republica Moldova a
companiilor recunoscute la nivel internațional, cum ar fi: Sun
Wave Pharma, Epsilon Health, Solepharma, Sakura Italia. La
expoziție echipa noastră cu o deosebită plăcere prezintă 3
produse unice pentru femei:
- CLOGINELLE - produs inovator pentru tratamentul și profilaxia vaginitei bacteriene, infecțiile pre- și post-operatorii.
- DONAFIL – o nouă abordare terapeutică a micozelor vaginale.
- VAGILACT - pentru echilibrul microflorei uro-vaginale.
ProSanitas Farm - fortificăm sănătatea întregii familii!

ProSanitas Farm is a pharmaceutical company, founded
in 2013. We are exclusive representative in the Republic of
Moldova of internationally renowned companies such as Sun
Wave Pharma, Epsilon Health, Solepharma, Sakura Italia. At
the exhibition, our team would be delighted to present 3
unique in our country products for women’s health:
CLOGINELLE innovative product for the treatment and
prophylaxis of bacterial vaginitis, pre- and post-operative infections.
DONAFIL - a new therapeutic approach to vaginal mycoses.
VAGILACT - for the balance of uro-vaginal microflora.
ProSanitas Farm - Strengthen the health of the whole family.
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str. Cuza-Vodă 13/3, Chișinău,
tel.: 022 016 902
mob.: 079 77 88 84

PUNCTUL FRUMUSEȚII S.R.L.

Dedicate ritualurilor de frumusețe, menite să îți ofere satisfacția și încântarea unei schimbări mult așteptate în care pășești pragul salonului de înfrumusețare ‚’Punctul frumuseții’’.
Indiferent dacă dorești să te bucuri de un ritual familiar de
frumusețe, cum ar fi schimbare de look, manichiură sau să-ți
oferi o privire uimitoare cu ajutorul extensiilor de gene, sau
să te răsfeți cu un tratament cosmetic, sau niște ședințe de
masaj-întreținere corporală, venim în întâmpinarea ta cu o
gamă de produse profesionale de cea mai înaltă calitate. Timpul petrecut în salonul de frumusețe ‚’Punctul frumuseții’’ îți va
permite să-ți creezi un aspect unic, fabulos, care îți va schimba
starea în bine, perioadă în care te vei simți o regină.
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Dedicated to the beauty rituals, meant to offer you the satisfaction and excitement of a long-awaited change when you
cross the threshold of the beauty salon Beauty Point. Whatever you want to experience - a familiar ritual such as a change
of look or a manicure, or getting amazing eyes after lashes extensions, or indulge yourself in a cosmetic treatment, a massage session or something else, we’ll meet you with a range
of professional products of the highest quality. The time spent
in the beauty salon Beauty Point will allow you to create a
unique, fabulous look that will give you a state of wonderful
well-being and will make you feel a queen.

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 îngrijirea corpului, menţinând principiul şi tradiţiile aromaterapiei, foloseşte doar componente sută la sută naturale. Pe parcursul anilor
ne-am convins că există o singură cale spre frumuseţe – calea naturii. Din acest considerent suntem permanent în căutarea ingredientelor 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 specialized 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 natural way. We are constantly seeking wonderful natural ingredients
from all the corners of the world, and we bring you efficient products to enhance your natural beauty and express your unique
personality
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str. Viitorului, Nr.112, Sector 2, București
Tel: +4021.211.01.04
Fax: +4021.211.01.24
www.rowe.ro

ROWE

ROWE - lider pe piața de aparataj estetic, este distribuitor de
echipamente de top pentru saloanele de frumusețe, clinici
estetice, săli de fitness și centre Spa.
În cadrul expoziției veți putea descoperi tehnologii performante: pistol de injectare Eclipse, HIFU, Crio-Radiofrecvență,
Microdermabraziune, Criolipoliza asistată laser, Radiofrecvență, Epilare Definitivă și veți putea beneficia de oferte speciale
pentru cel mai performant echipament de epilare cu dioda
laser, Depilight PRO.
În standul nostru veți avea parte zilnic de demonstrații și testări gratuite ale celor mai performante tratamente de reîntinerire, epilare, slăbire sau anticelulitice.
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str. Alexandru cel Bun 36, Chișinău
tel.: 022 54 11 24
rubirouse-grup@mail.ru

RUBIROUS-GRUP S.R.L.

ROWE - a leader in the market of aesthetic appliances, distributor of top equipment for beauty salons, aesthetic clinics,
fitness clubs and spa centers.
Explosive technologies: Eclipse Injection Gun, HIFU, Cryo-Radiofrequency, Microdermabrasion, Laser Assisted Criolipolysis, Radiofrequency, Definitive Epilation, and you will be able
to benefit from special offers for the best laser depilation device - Depilight PRO.

Compania Rubirous-grup comercializează angro a produsele
cosmetice decorative, vopsele de par, parfumerie, accesorii
pentru manichiură si articole cosmetice pe tot teritoriul Moldovei. Pe piața din Moldova prezentăm cosmeticele de brandurile: Ruby Rose, Parisa, Milenna, O.TWO.O, Menov, Fleur,
3DeLux, BI-ES, LuxVisage, Blue Up. În acest an, prezentăm
produse noi - colorantul profesional de păr 3DeLux de înaltă
calitate la un preț accesibil, produs în Italia.

Rubirous-grup is engaged in the wholesale trade with decorative cosmetics, hair dyes, perfumery, manicure instruments
and cosmetic accessories on the whole territory of Moldova. In Moldova, we are representing the brands Ruby Rose,
Parisa, Milenna cosmetics, O.TWO.O, Menov, Ffleur, 3DeLux,
BI-ES, LuxVisage, Blue Up.
This year we present new products - high-quality and inexpensive professional Italian hair dye 3DeLux.

At our stand you will have daily demonstrations and free trials
of the best rejuvenation, epilation, weight loss or anti-cellulite
treatments.
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www.sanflorin.md
str. Bulgară 11, of.2
MD -2001 Chisinau, Republica Moldova
Tel: 0-22-27-77-99
Mob: 068 107 317 / 060 134 345
E-mail: sanflorin1950@mail.ru

Mob.: +380 67 44 94 200
E-mail: inverness.systems@gmail.com
Web-site: http://inverness.systems/

SAN-FLORIN I.I.

SANICO

Compania Sanico prezintă un sistem nou de perforare a urechilor.

Reprezentant în Republica Moldova a 7 producători din Republica Belarus și Ucraina: produse cosmetice decorative
“Relouis”, cosmetică pentru tratamentul mătreții “Sulsena”,
cosmetică organică pentru corp și păr “Liv Delano”, vopsea
pentru păr “Elitan”, parfumerie ”Dilis”.
Invităm la colaborare.
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Representative in the Republic of Moldova of 7 manufacturers from Belarus and Ukraine: decorative cosmetics “Relouis”, cosmetics for dandruff treatment “Sulsena”, “Liv Delano”
organic cosmetics for body and hair care , “Elitan” hair dye,
“Dilis” perfumes.
We invite you to collaborate.

1. INVERNESS este un sistem nou de perforare a urechilor
(SUA), elaborat de medici și recomandat pentru a fi folosit în
cazul copiilor. Sistemul de perforare se bazează pe presiunea
mâinii, asigurând o perforare fără durere și cea mai bună calitate a capsulei, cu cercei de cea mai înaltă calitate. Cerceii din
oțel medicinal placați cu aur de 24Kt cu inserții de cristaIe și
zircon, cu lacăt patentat care protejează vârful acului.
2. BIOJOUX – cercei stilați și moderni (Italia) din oțel medicinal
și titan, nealergenici, cu inserții de zircon și cristale Swarovski.

Sanico introduces a brand new ear piercing system.
1. INVERNESS - A new ear piercing system (USA), developed
by physicians and recommended for young children. A piercing system based on manual pressure, the most painless
puncture and a completely sterile capsule with high-quality
earrings. The earrings are made of medical steel and 24Kt
gold plated, zircon and crystal inserts, a patented clasp protecting the needle point.
2. BIOJOUX - modern and stylish earrings (Italy) in medical
steel and titanium, completely non-allergenic. Stones inserts
- zircon and Swarovski.
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str. : Bernardazzi 83, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 069253683
Site: 1.Instagram.com/seasonsbeautysalon
2.Facebook.com/seasonsbeautyy

SEASONS BEAUTY SALON

Seasons Beauty Salon oferă servicii de coafură, cosmetică,
manichiură, pedichiură, îngrijire și modelare corporală pentru
a vă ajuta să descoperiți și să păstrați frumusețea și încrederea
în sine.
Seasons Beauty Salon este importatorul oficial al mărcii BIO2YOU cu un asortiment de produse naturale pentru îngrijirea coprului și a feței. Produsele conțin numai ingrediente
naturale!
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Seasons Beauty Salon offers hairdressing and make-up services, manicure, pedicure, body care and body shaping to help
you discover and maintain beauty and self-confidence.
Seasons Beauty Salon is the official importer of the BIO2YOU
brand with a range of natural products for body and face care.
Products contain only natural ingredients!

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 12 ani compania activează în domeniul consumabilelor
pentru cosmetologie. Specializarea noastră sunt cerurile de
eliminare a părului nedorit și diverse alte produse de depilare, produsele pentru îngrijire profesională pentru față și corp
bazate pe ingrediente naturale: alge marine și perle, acid hialuronic, vitaminele A, B, C etc., dar și o gamă largă de consumabile de unică folosință. Deținem certificatul ISO 90012008, asigurând, astfel, cea mai bună calitate pentru clienții
noștri. Consecvența, dedicarea, prețurile corecte și serviciile
rapide ne plasează printre liderii 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 the last 12 years our company operates in the field of cosmetic consumables.
Our lates expansion involves on wax hair removal products
of all kinds. Products for professional face and body care with
natural ingridients such as: seaweed and pearl, hyaluronic
acids, vitamins A,B, C, ect. In addition, a wide range of disposable supplies, which covers all the needs in the service of
beauty.
We are certified with ISO 9001-2008, thus we quarantee the
best possible quality for our customers.
Consistency, commitment, fair prices and promt service place
us among the leaders of the cosmetic consumables industries in Greece.
The gradual and constant rise of our exports during the last
year, allowed 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.

01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7-А, оф. 45
тел. 044 351-22-22
e-mail: info@spaland.com.ua
www.is-clinical.com.ua

«СПА ЛЕНД»
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Compania SOARE OPTIM activează de 13 ani pe piața din
Moldova, fiind distribuitor oficial al companiei elvețiene internaționale SWISS EYEWEAR GROUP (expert recunoscut în
domeniul opticii polarizate), cu o rețea de distribuție în 92 de
țări. Firma noastra oferă ochelari de soare polarizați de înaltă calitate sub branduri de renume INVU, STYLE MARK, POLAROID, SEKSY precum și produse optice și diverse accesorii
pentru ochelari.
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SOARE OPTIM has been active on the Moldavian market for
13 years. Official distributor of SWISS EYEWEAR GROUP (the
famous expert in the field of polarized optics) with a a distribution network in 92 countries. Our company offers high-quality
polarized sunglasses under the brands INVU, STYLE MARK,
POLAROID, SEKSY as well as optical products and various accessories for glasses.

Începând cu anul 2007, SPALAND a fost distribuitorul exclusiv al mărcilor mondiale de cosmetologie hardware, în special
HydraFacial MD® (SUA), precum și legendarele produse cosmetice iS CLINICAL® (SUA) în țările CSI.
iS CLINICAL® - cosmeceutice americane de clasa premium.
Particularitatea mărcii este rezultatul clinic rapid, care se obține prin folosirea ingredientelor de origine vegetală, supuse
operațiunilor farmaceutice.
Produsele dețin certificate de siguranță FDA și ORAC, nu conțin parabeni și nu au efect sistemic asupra organismului, este
potrivit pentru toate tipurile de ten, pot fi folosite și de femeile însărcinate și în timpul alăptării.
Datorită proprietăților unice ale produselor cosmetice medicale, iS CLINICAL® este recomandat de către dermatologi,
chirurgi plasticieni, centre medicale, saloane de înfrumusețare din întreaga lume (peste 45 de țări).

Since 2007, SPALAND has been the exclusive distributor in
the CIS countries of world renowned brands of hardware cosmetology, in particular HydraFacial MD® (USA), as well as the
legendary cosmeceuticals iS CLINICAL® (USA) .
iS CLINICAL® is the brand of American premium cosmeceuticals. The core characteristic of the brand is a quick clinical
result, which is achieved through the use of ingredients of
plant origin, and pharmaceutical grade processing. It has
FDA and ORAC safety certificates, does not contain parabens
and does not have a systemic effect on the body, is suitable
for all skin types, home care and professional procedures are
used for pregnant women and women during lactation.D ue
to the unique properties of medical cosmetics, iS CLINICAL®
is offered to our clients by leading dermatologists, plastic surgeons, medical centers, beauty salons all over the world (in
over 45 countries).
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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.
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COMPANIA SVITOLART:

ABOUT SVITOLART:

- comercializează cu ridicata și cu amănuntul produse și utilaje
pentru saloane de frumusețe;
- este distribuitorul oficial în Moldova al firmelor NBM by AKZENT 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 pedichiură la aparate, machiaj permanent, extensia genelor.
Compania SvitolArt înseamnă profesionilism, produse de calitate, servicii excepționale.

- wholesale and retail sales of products and equipment for
beauty salons;
- official distributor in Moldova of NBM by AKZENT direct, GEHWOL, LAUFWUNDER, PLANET NAILS, Becker Manicure, KC
Professional, 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
pedicure, nail design, permanent make-up and eyelash extension.
SvitolArt embodies professionalism, quality products, excellent services.

str. Doina 199/1
MD 2020 Chișinău
tel.: +373 22 80 66 07
URL: www.prostand.md

F.P.C. TEHELAN S.R.L.

Compania F.P.C. Tehelan SRL de mai bine de 21 ani operează
în domeniul importului, promovării și distribuției produselor
de uz casnic, a cosmeticelor și produselor de igienă cu brandurile TEX, Salamander, Erdal, Freshmaker, Cleo, Stella Pack,
Hobby, Jacklon, Paddlers, Marion, Biotaniqe, Tento, Harmony,
Снежная Панда ș.a., precum și a rechizitelor de birotică. Oferă servicii de depozitare, ambalare și livrarea mărfurilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

F.P.C. Tehelan SRL has been operating for over 21 years in the
import, promotion and distribution of household products,
cosmetics and hygiene products of the brands TEX, Salamander, Erdal, Freshmaker, Cleo, Stella Pack, Hobby, Jacklon, Paddlers, Marion, Biotaniqe, Tento, Harmony, Снежная Панда
(Snow Panda) etc., as well as of office supplies. We provide
storage, packing and delivery of goods throughout the whole
territory of Moldova.
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str. Ismail 59
Chișinău, Republica Moldova
Mob.: 078 888 121
Fax: 022 26 10 84
Email: support@telemarket.md
Site: telemarket.md

TELEMARKET.MD

Compania Telemarket - importator oficial al brandului Wokali
– Body Care, Clea, derWaschkonig, Herr Klee, Waschemeister,
High Genic în Moldova. Prezent deja în toata lumea, găsiți
produsele brandului Wokali acum și în Moldova, pe site-ul oficial telemarket.md – online, sau în toate magazinele noastre
din țară – direct.
Wokali se evidențiază prin atitudinea sa grijulie față de piele. Gama este una foarte variată. O atenție deosebită merita
Gelul cu extract de aloe SOOTHING GEL 99% ALOE VERA
Wokali, menit să rezolve mai multe dintre problemele pielei,
cu care se confruntă peste 85% dintre femei. Gelul conține
99% extract de aloe vera!
Beneficii:
- Hidratează intens pielea, inclusiv tenul
- Calmează pielea iritată după ras și arsuri solare
- Reduce inflamația provocată de mușcături de insecte
- Relaxează pielea în jurul ochilor.
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Telemarket.md
Telemarket - Official importer in Moldova of the brand Wokali
- Body Care, Clea, derWaschkonig, Herr Klee, Waschemeister,
High Genic. Present worldwide, the Wokali brand products
can now be found in Moldova: online - on the official site telemarket.md or directly - in all our countrywide stores.
Wokali stood out with his careful attitude towards skin. The
range of products is very varied. Particular attention is paid to
the Aloe Vera gel SOOTHING GEL 99% ALOE VERA Wokali,
designed to solve many of the skin problems that affect more
than 85% of women. The gel contains 99% Aloe Vera extract!
Benefits:
- Intense moisturizing of the skin
- Calms irritated skin after shaving and sunburn
- Reduces inflammation caused by insect bites
- Relaxes the skin around the eyes

Chișinău, Republica Moldova
Gsm: +37369953222 (orange)
Gsm, viber:+37369972273 (moldcell)
poșta electronica: ldarciuc@mail.ru
FB.COM/EPILARE.WAX.SUGARING
https://yadi.sk/d/k90FQaMaEFoasw

TERRA SUGARING

Marca comercială TERRA oferă o gamă largă de produse cosmetice pentru epilare cu zahăr și îngrijire corporală: pastă de
zahăr pentru epilare (sugaring), produse de îngrijire profesională înainte și după epilare, scruburi, împachetări, precum
și produse cosmetice pentru îngrijire acasă (home-care). Organizăm cursuri de bază sugaring, expres cursuri, cursuri de
perfecționare și recalificare, master-classuri atât pentru meșterii începători, cât și pentru cei experimentați în epilarea cu
pastă de zahăr.
Calitatea pastei de zahăr profesionale Terra Sugaring, formulă inovatoare, producerea după tehnologie nouă, consistența
perfectă, adeziunea maximală și elasticitatea pastei, care se
menține un timp îndelungat, oferă posibilitatea de a efectua
procedura de epilare rapid, sigur și calitativ.

The TERRA trademark offers a wide range of cosmetic products for sugar epilation and body care: sugar paste for epilation (sugaring), pre-epilation and post-epilation professional
care products, scrubs, wraps, as well as home-care cosmetic
products.
We organize basic courses, express courses, advanced
and re-training courses, master classes in sugaring for both
emerging masters and those experienced in epilation with
sugar paste.
The quality of the professional Terra Sugaring paste, the innovative formula, a new technology of manufacturing, its perfect
consistency, lasting adhesion and elasticity offer the possibility to perform a fast, safe and quality epilation procedure.
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Украина 49000
Днепропетровская обл.
Днепр, Ул Данила Галицого 2а
Tel.: 0987234848; 0507234848
Tel.: 0637234848
e-mail: mdoc@i.ua

TOPLINE MEDICAL UNIFORM

Proiectarea și fabricarea îmbrăcămintei medicale, direcția
de bază a companiei e Topline. Compania a fost înființată în
2008. Pe parcursul activității, compania a reușit să câștige fidelitatea clienților din toate regiunile Ucrainei și din străinătate.
Avantajele noastre:
1. Baza de producție proprie.
2. Costul redus în domeniul hainelor medicale calitative.
3. Toate mărfurile sunt certificate.
4. Termene restrânse de executare a comenzilor.
5. Elaborarea și executarea logourilor corporative.
6. Selecția culorilor corporative.
7. Reduceri semnificative pentru comenzi mari.
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We design and produce medical clothing. Topline was founded in 2008, since then we evolved to be a company with dealers in all regions of Ukraine and with customers abroad.
Our advantages:
1. Our own production base.
2. Low prices in the sector of high-quality medical clothing.
3. All products are certified.
4. Short terms for orders execution.
5. Development and production of corporate clothing with
logos
6. Big selection of colors.
7. Important discounts for bulk orders.

str. Ion Dumeniuc 12A ,
tel.: +373-22-00-03-10; fax: +373-22-00-03-10
GSM: +37378000310
e-mail: ceo@tribestar.eu
site: www.tribestar.eu

TRIBESTAR INVEST

TRIBESTAR INVEST este partenerul dvs. de încredere în Europa de Est și țările CSI.
Compania farmaceutică TRIBESTAR INVEST cuprinde întreg
ciclu de activitate farmaceutică: OEM, producerea brandurilor proprii, R&D, înregistrarea produselor medicamentoase, a
suplimentelor alimentare și a dispozitivelor medicale, analiza
pieței farmaceutice,distribuție, promovare, marketing și vânzare. Promovarea și lansarea unor concepte inovatoare de business farmaceutic; oferirea de servicii de sănătate calitative,
adaptate necesităților clienților,
respectarea standardelor internaționale de etică și de profesionalism.

TRIBESTAR INVEST is your reliable partner in Eastern Europe
and CIS countries.
The pharmaceutical company TRIBESTAR INVEST encompasses the entire cycle of pharmaceutical activity: OEM, producing their own brands, R & D, registration of medicines,
food supplements and medical devices, analysis of pharmaceutical market, distribution, promotion, marketing and sales.
Promoting and launching innovative pharmaceutical business concepts; providing quality health services, tailored to
the needs of our clients, respecting international standards of
ethics and professionalism.
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Tulip Beauty & Spa Rituals – Hotel
Vega Mamaia
Constanta, Romania
900001
Diana Diaconu
diana.diaconu@hotelvega.ro

TULIP BEAUTY & SPA RITUALS – HOTEL

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.
PROFESSIONAL

La Sultane de Saba este un brand din Franța, cu o vechime
de 20 de ani în industria de beauty. Toate produsele sunt naturale, fără parabeni, nu sunt testate pe animale și nu conțin ingrediente de origine animală. Fiecare gamă este creată
folosind ingrediente rare și prețioase, ce satisfac și cele mai
sofisticate gusturi. Această marcă, în continuă evoluție include atât produse pentru uz profesional, cât și pentru revânzare
bazată pe 20 de arome diferite, necesare fiecărui tratament
facial și corporal.
Brandul se adresează centrelor spa de lux din întreaga
lume, venind în întâmpinarea clienților săi cu produse profesionale și de revânzare, terapii cu semnătură proprie La Sultan
de Saba, training-uri pentru angajați și suport în promovarea
centrelor Spa partenere.
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La Sultane de Saba is a French brand, with 20 years of experience in the beauty industry. All the products are natural,
paraben-free, not tested on animals and do not contain any
ingredients of animal origin. Each range of products is created using rare and precious ingredients that satisfy even the
most sophisticated tastes. This continuously-evolving brand
includes products for professional use and resale, based on
20 different fragrances, excellent for every facial and body
treatment.
The brand is designed for luxurious Spa centers all over the
world, greeting its clients with professional and resale products, with their own therapy signature La Sultane de Saba, employees’ training and support in promoting the partner Spa
centers.

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 ANTI-POLLUTION - Conține un complex de ingrediente anti-poluare. (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
placental 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.
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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 produse 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 ridurilor, corectarea ovalului facial
etc.).
V.OK Estetic & spa Center oferă servicii beauty: coafare, modelarea unghiilor, microblading, make-up, spa proceduri corporale; cursuri de instruire.
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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 specialists 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;
training courses.

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, ayurvedice 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, strălucire, frumusețe și sănătate!

VICTORY SALES presents Indian natural Ayurvedic body care
products. Soaps and aromatic shower gels refresh and moisturize 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 Indian 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.
BRANDUL GOLDEN ROSE

Reprezentăm în Moldova compania Erkul Cosmetics, cel mai
mare producător şi exportator de cosmetică decorativă din
Turcia, de la care importăm brandul Golden Rose.
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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 a fost înfiinţaţă în 1983, fiind una dintre cele
mai importante corporații din sectorul produselor cosmetice
cu principiile de fabricație: calitate înaltă și prețuri accesibile.

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

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

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

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

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

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

VION IMPEX S.R.L.
BRANDUL KALLOS

Kallos Cosmetics a fost înfiinţată în 1978, în Ungaria.
Kallos Cosmetics dezvoltă şi produce produse profesionale de îngrijire a părului, a tenului şi cosmetice de calitate
înaltă.
Produsele Kallos sunt unice în Europa în ceea ce priveşte 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 noştri cu venituri mai modeste au parte de plăcuta surpriză să
constate de fiecare dată că nu doar preţul produselor noastre
diferă, ci şi calitatea lor.
Pentru a va îmbunătăţi imaginea, folosiţi cu încredere
produsele cosmetice KALLOS!

Kallos Cosmetics was founded in 1978 in Hungary.
Kallos Cosmetics develops and manufactures professional
products 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 customers, with quality products that compete with prestigious
companies 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!
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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

tel.: +373 22 40 66 84/ 85
fax: +373 22 40 67 75
E-mail: virim-imp@mail.ru
http://sanatatemarket.md – internet-magazin

VIORICA-COSMETIC S.A.

VIRIM IMPEX S.R.L.

Compania VIORICA-COSMETIC este cel mai mare producător de produse cosmetice și parfumerie din Moldova. Ingridientele-cheie ale produselor Viorica sunt extractele și uleiurile
naturale de plante. Produsele cosmetice valorifică potențialul
curativ al plantelor ce cresc în Moldova, asigurând o îngrijire
sigură, eficientă și plăcută. Abordarea științifică, standardele
internaționale de calitate și diversitatea plantelor autohtone
stau la baza elaborării seriilor de produse pentru întreaga familie.
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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, international quality standards, and the diversity of
indigenous plants underlie the development of products for
the whole family.

VIRIM-IMPEX este o companie farmaceutică din Republica
Moldova cu experiență pe piața de medicamente, suplimente alimentare şi parafarmaceutice. Portofoliul companiei include branduri precum Evalar, * 911 - Slujba spasenia*- Twins
Tec, ECOLABORATORIE, Кафе Красоты (Le Café de Beaute),
*Супер Чистотело* - Две Линии, *Ceaiuri Megan şi 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 supplements and cosmeceuticals. The company’s portfolio includes such brands as Evalar, * 911-Rescue Service*
- Twins TEC, * ECOLABORATORIE, Кафе Красоты (Le Café
de Beaute), *Super Chistotelo* - Two Lines, *Teas Megan and
Florina*- AG Company, *5 days* - Pharmaceutical factory, St.
Petersburg.

153

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 standardelor 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 cabinete și laboratoare dentare. Scopul nostru
este de a oferi produse și servicii de înaltă calitate, la prețuri
accesibile.
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VISIOSYSTEMS offers its clients the quality of international standards at affordable prices. Here you will find original
quality products 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 29 de ani pe piață, 11 magazine în cele mai mari
centre comerciale din Chișinău, distribuitor oficial in Moldova al peste 80 de branduri mondiale: M.A.C, Estee Lauder,
Clinique, Smashbox, Giorgio Armani, YSL, Lancome, Clarins,
Collistar, Matis, Mercedes-Benz, Salvatore Ferragamo, Tangle
Teezer, Make-Up Revolution etc.
Informații complete pe site-ul www.vizaje-nica.com

Vizaje-Nica - the largest network of perfume shops in Moldova. More than 29 years on the market, 11 stores in the largest
shopping centers in Chişinău, official distributor of more than
00 world brands, brought directly from manufacturers, such
as M.A.C, Estee Lauder, Clinique, Smashbox, Giorgio Armani,
YSL, Lancome, Clarins, Collistar, Matis, Mercedes-Benz, Salvatore Ferragamo, Tangle Teezer, Make-Up Revolution etc.
More information on www.vizaje-nica.com
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bd. Moscova 11/1 (vizavi de poștă)
Chișinău
GSM: +078 108 114

Viber: 077 955 282
Viber: 077 89 28 66
Facebook: youposh.moldova
Instagram: youposh_md_pmr

str. Sverdlov 74
or. Tiraspol
GSM: +0777 08 200

YOU POSH VL

Marca YOU POSH VL întruchipează experiența vastă a producătorului de acoperiri cu lac gel, idei creative, tehnologii
performante. Din ce în ce mai mulți meșteri și saloane utilizează materialele YOU POSH VL care sunt practice și au culori
fără analogi pe piața ucraineană. Produsele You POSH VL sunt
fabricate în Polonia, ceea ce asigură cea mai bună calitate a
acestora.
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The YOU POSH VL 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
VL materials have no analogues on the Ukrainian market. To
ensure the highest possible quality of You POSH VL, the production facilities are located in Poland.

str. Albișoara, 4, CC ATRIUM, butic 1007A
tel.: 0 687 999 24
e-mail: md@zeitun.com
facebook: ZeitunMD
instagram: zeitun_md

ZEITUN COSMETICĂ NATURALĂ

Zeitun este o moștenire a marii tradiții estice de îngrijire a pielii care se îmbină cu forme moderne și creează o cosmetică
naturală unică.
Combinația de componente naturale prețioase din Est și realizările avansate ale cosmetologiei moderne a devenit bază
pentru obținerea unor produse de îngrijire excelente care
restaurează și transformă pielea.
În fiecare zi, produsele Zeitun vă oferă o îngrijire eficiență care
vă face frumoasă!

Zeitun is a legacy of the great eastern tradition of beauty care.
which blends with modern forms and creates unique natural
cosmetics.
The combination of precious natural components of the East
and the advanced achievements of cosmetology has become
the basis for the luxurious products for treatments that restore
and transform the skin.
Every day Zeitun gives you high-performance care and delight that make you beautiful!
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bd. Decebal 139 b
Chișinău, Republica Moldova
Mob: +373 78 13 12 12
Mob.: +373 79 57 81 37
e-mail: zoneconceptmd@gmail.com
web-site: https://www.z.oneconcept.com

Z.ONE CONCEPT™

z.one concept™ combină produse de înaltă calitate cu materialele de suport necesare pentru a oferi saloanelor de înfrumusețare toate instrumentele de care acestea au nevoie
pentru a oferi servicii impecabile și a efectua vânzări.
Mărcile z.one concept ™ au:
- compuși ecologici puri
- conțin în cantități mici sau nu conțin deloc sulfați, paraben
și clorură de sodiu
- ambalaje ecologice: material plastic reciclabil sau plastic
100%biodegradabil
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z.one concept™ combines high quality products with all necessary supporting materials to give salons the tools they need
to provide excellent services and retail products, and could
offer tailor-made consultations to every client.
z.one concept™ brands have:
- environmentally aware formulas
- low or no sulfate, paraben or sodium chloride content
- eco-friendly packaging: recyclable plastic or 100% biodegradable plastic

