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Acțiune:

Este un extract uleios din pulbere de cătină 
(Hippophae rhamnoides), având un efect 
benefic asupra epidermei.

Acțiune:

Este un extract uleios din flori de mușețel 
(Chamomilla recutita), având un efect benefic în 
îngrijirea epidermei. Literatura de specialitate 
recomandă mușețelul ca fiind un antiinflamtor 
și antiseptic foarte eficient.

Acțiune:

Este un extract uleios din pulbere de rostopas- 
că (Chelidonium majus), având un efect benefic 
asupra epidermei. Literatura de specialitate 
recomandă acest extract, ca un remediu 
împotriva negilor și a bătăturilor.

Acțiune:

Este un extract uleios din pulbere de tătăneasă 
(Symphitum officinale), având un efect benefic 
în îngrijirea epidermei. Literatura de specialita-
te recomandă tătăneasa în  inflamația tendoa- 
nelor, a rănilor și absorbția hematoamelor.

balsam cu extract de cătină
Mod de prezentare: cutie de 30 ml

balsam cu extract de mușețel
Mod de prezentare: cutie de 30 ml

balsam cu extract de ROSTOPASCĂ
Mod de prezentare: cutie de 30 ml

balsam cu extract de tătăneasă
Mod de prezentare: cutie de 30 ml și 150 ml

Mod de utilizare:

Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
până la absorbție completă.

Ingrediente (INCI):

Petrolatum, Hippophae rhamnoides fruit extract, 
Lavanda angustifolia oil, Linalool, Limonene.

Mod de utilizare:

Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
până la absorbție completă.

Ingrediente (INCI):

Petrolatum, Chamomilla recutita flower extract, 
Lavanda angustifolia oil, Linalool, Limonene.

Mod de utilizare:

Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
până la absorbție completă.

Ingrediente (INCI):

Petrolatum, Chelidonium majus extract, Pinus 
sylvestris twing leaf oil , Limonene.

Mod de utilizare:

Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
până la absorbție completă.

Ingrediente (INCI):

Petrolatum, Symphitum officinale root extract.

balsamuri și creme
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Acțiune:
Balsamul conține două principii active, cu efect 
cicatrizant și epitalizant al rănilor; extractul gli- 
colic de gălbenele și cerurile naturale asigură un 
efect emolient, hrănind pielea aspră deshidratată.
Mod de utilizare:
Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
până la absorbție completă.

Acțiune:
Regenerează și redă finețea călcâielor întărite, 
crăpate și uscate.
Mod de utilizare:
Se aplică în strat subțire pe călcâie și se 
masează până la absorbție completă.

Acțiune:
Literatura de specialitate recomandă extractul 
de propolis pentru întreținerea epidermei 
aspre, crăpate și deshidratate, fiind un excelent 
cicatrizant al rănilor, antiseptic și emolient.
Mod de utilizare:
Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 

balsam cu gălbenele și propolis
Mod de prezentare: cutie de 30 ml și 150 ml

balsam pentru călcâie
Mod de prezentare: cutie de 30 ml

balsam cu propolis
Mod de prezentare: cutie de 30 ml

Ingrediente (INCI):
Petrolatum, Aqua, Lanolin, Propyleneglycol, 
Cetearyl alcohol, Cera alba, Glycerine, Paraffi-
num liquidum, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxy-
stearate, Propolis extract, Calendula officinalis 
flower extract, Imidazolidinyl urea, Phenoxye- 
thanol, Potassium hydroxide, Ethylhexylglyce-
rin, Beta-carotene.

Ingrediente (INCI):
Petrolatum, Aqua, Lanolin, Glycerine, Cetearyl 
alcohol, Cera alba, Paraffinum  liquidum, Alcohol 
denat. Sd alcohol 38-b, Polyglyceryl-2 dipolyhy-
droxystearate, Styrax benzoin resin extract, 
Parfum*, Imidazolidinyl urea, Phenoxyethanol, 
Potassium hydroxide, Ethylhexylglycerin, Linalool*

până la absorbție completă.
Ingrediente (INCI):
Petrolatum, Aqua, Lanolin, Glycerine, Cetearyl 
alcohol, Cera alba, Propyleneglycol, Paraffinum  
liquidum, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, 
Propolis extract, Imidazolidinyl urea, Phenoxye-
thanol, Potassium hydroxide, Ethylhexylglycerin.

balsamuri și creme

Acțiune:
Conține extract din flori de gălbenele (Calendu-
la officinalis), un component recunoscut pentru 
efectele benefice asupra pielii aspre, crăpate 
sau rănite.

balsam cu extract de gălbenele
Mod de prezentare: cutie de 30 ml și 150 ml

Mod de utilizare:
Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
până la absorbție completă.
Ingrediente (INCI):
Petrolatum, Calendula officinalis flower extract, 
Lavanda angustifolia oil, Linalool, Limonene, 
Beta-carotene.
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Acțiune:

Este destinat întreținerii pielii iritate; foarte 
bogat în substanțe bioactive (D-pantenol, 
vitamina E, acizi grași esențiali omega-3) 
hrănește și calmează pielea; produsul este 
recomandat persoanelor cu piele sensibilă 
și copiilor.

Mod de utilizare:

Apăsați flaconul până când cantitatea dorită 
de cremă ajunge pe piele; întindeți crema pe 
suprafața afectată printr-un masaj ușor și lăsați 

d-panthen
Mod de prezentare: tub de 30 ml

să se absoarbă; se aplică de cel puțin două ori 
zilnic (de preferință dimineața și seara).

Ingrediente (INCI):

Aqua, Petrolatum, Paraffinum  liquidum, 
Linum usitatissimum seed oil, Panthenol, 
Lanolin, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, 
Cetearyl alcohol, Cera alba, Zinc gluconate, 
Ceteareth-25, Tocopherol, Glycerine, 
Imidazolidinyl urea, Phenoxyethanol, Parfum, 
Ethylhexylglycerin.

balsamuri și creme

Balsamul cu extract de gălbenele, vitamina E și 
vitamina A este un produs ideal destinat pentru 
protejarea și întreținerea pielii aspre, de pe 
întregul corp. 

Proprietățile antiseptice și relaxante ale 
extractului de gălbenele sunt descrise pe larg 
în literatura de specialitate.

Balsamul cu extract de gălbenele și ulei de 
lavandă este un produs destinat pentru 
protejarea și întreținerea pielii aspre, de pe 
întregul corp. 

Proprietățile antiseptice și relaxante ale 
extractului de gălbenele și lavandei sunt 
descrise pe larg în literatura de specialitate.

HERBALFETT
Mod de prezentare: cutie de 250 ml

HERBALFETT Balsam cu extract de gălbenele și lavandă

Mod de prezentare: cutie de 250 ml

Mod de utilizare:

Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
până la absorbție completă. 

Ingrediente (INCI):

Petrolatum, Paranum liquidum, Tocopheryl 
acetate (vitamina E), Retinyl palmitate (vitamina 
A), Argan oil, Calendula ocinalis flower extract, 
Isopropyl myristate, Parfum, ß-carotene.

Mod de utilizare:

Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
până la absorbție completă. 

Ingrediente (INCI):

Petrolatum, Paraffinum liquidum, Helianthus 
annus seed oil, Prunus amigdalus dulcis seed 
oil, Lavandula angustifolia oil, Isopropyl 
myristate, Calendula officinalis flower extract, 
Tocopheryl acetate, Limonene, Linalool, 
ß-carotene.

Balsam cu extract de gălbenele, 
Vitamina E și vitamina A
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Acțiune:

Este destinat întreținerii pielii uscate, crăpate, 
iritate; componentele bioactive ale cremei 
înlătură aspectul inestetic și calmează pruritul 
(mancărimea); folosit împreună cu capsulele 
Psoristop, dă rezultate bune în tratarea 
psoriazei.

Mod de utilizare:

Apăsați flaconul până când cantitatea dorită de 
cremă ajunge pe piele; întindeți crema pe 
suprafața afectată printr-un masaj ușor și lăsați 
să se absoarbă; se aplică de cel puțin două ori 
zilnic (de preferință dimineața și seara).

Atenționare: 

A se evita contactul direct cu ochii; dacă crema 
ajunge accidental în ochi sau pe mucoase, se 
clătește abundent cu apă; în urma aplicării 

psoristop cremă

Mod de prezentare: tub de 30 ml

cremei, suprafața de piele tratată se va înroși și 
se va încălzi pentru câteva minute; aceasta este 
o reacție normală, datorată conținutului de 
capsaicină al cremei.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Petrolatum, Paraffinum  liquidum, Linum 
usitatissimum seed oil, Lanolin, Urea, 
Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Cetearyl 
alcohol, Glycerine, Zinc gluconate, Cera alba, 
Ceteareth-25, Diethyl fumarate, Glycyrrhiza 
glabra root extract, Capsicum annuum extract, 
Tocopheryl acetate, Imidazolidinyl urea, 
Phenoxyethanol, Parfum, Ethylhexylglycerine.

Acțiune:

Acest produs natural este obținut după o 
metodă originală, experimentată de-a lungul 
secolelor în Alpii Tirolezi, din cele mai prețioase 
plante medicinale cunoscute, utilizate în 
medicina populară.

Efecte adjuvante:

• ameliorează durerile reumatice 
• decongestionează hemoroizii • stimulează 
procesul de regenerare a pielii • util în arsuri, 
precum și pentru mâini și picioare înghețate
• ameliorează durerile cauzate de entorse și 
luxații.

Mod de utilizare:

Balsamul se întinde în strat subțire pe suprafața 
de piele afectată și se masează ușor; după 
uscare se obține o peliculă puțin colorată care 

balsam cu bitter suedez
Mod de prezentare: flacon de 125 ml

asigură absorbția de principii active în piele; 
operația se repetă cel puțin de două ori pe zi.

Atenționare: 

Produsul se recomandă exclusiv pentru uz 
extern și nu se va utiliza pe răni deschise.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Isopropyl alcohol, Glycerine, PEG-400, 
Myristica fragrance fruit oil, Camphor, Poly- 
acrylate crosspolymer-6, PEG-40 hydrogenated 
castor oil, Symphytum officinale root extract, 
Inula helenium extract, Arctium lappa root 
extract, Rheum palmatum root extract, Mentha 
piperitta oil, Limonene, Aloe barbadensis 
extract, Commiphora myrrha resin extract, 
Isoeugenol, Triethanolamine, Dictamnus albus 
root extract, Potentilla erecta root extract, 
Methyl nicotinate, Citronellol, Linalool.

balsamuri și creme
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Emulsia cu Extract de Arnică este produsul 
ideal pentru îngrijirea și întreținerea pielii 
uscate și crăpate, datorită conținutului ridicat 
de principii active. Conține extract din flori de 
Arnica montana, plantă medicinală des utilizată 
în medicina naturistă umană.

Proprietăți:

• antireumatic, datorită proprietăților 
• antiinflamatorii și analgezice • vasoconstrictor, 
acționând asupra fluxului sanguin, mărind viteza 
de circulație a sângelui • sedativ, liniștitor, având 
un efect optim pentru îngrijirea contuziilor. 

Mod de utilizare:

Se întinde în strat subțire pe piele, în zona 
afecatată, de 1-3 ori pe zi și se masează până la 
absorbție completă; se obțin rezultate deose- 

emulsie cu extract de arnică
Mod de prezentare: flacon de 150 ml

bite, dacă acest tratament se face imediat după 
folosirea Bazna Relax Gel-ului, produs de 
Laboratoarele Transvital Cosmetics.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Propyleneglycol, Glycerine, Paraffinum  
liquidum, Petrolatum, Glyceryl stearate, Stearic 
acid, Ceteareth-25, Cetearyl alcohol, Arnica 
montana flower extract, Triethanolamine, 
Imidazolidinyl urea, Parfum, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Acțiune:

În literatura de specialitate se descriu următoa- 
rele proprietăți ale apei de Bazna: efect antire- 
umatic și antiartrotic; stimulator în procesul de 
refacere a cartilajelor, oaselor și țesuturilor moi, 
cu efect antiinflamator, datorită compoziției 
unice de microelemente și sulfului organic 
conținut în metil sulfonil metan (MSM).

Mod de utilizare:

După baie sau duș se usucă pielea prin ștergere 
cu prosopul; se aplică gelul în strat subțire pe 
părțile corpului afectate de reumatism, respectiv 
de artroză; se masează ușor gelul și se lasă să 
se usuce, obținându-se pe piele un film flexibil 
cu efect terapeutic; absorbția principiilor active 
se realizează în condiții optime, la căldură, cu 
timp de acțiune minim de 2 până la 12 ore; 
stratul de gel se îndepărtează prin spălare, cu 
apă caldă, fără săpun sau alt detergent; pentru 

bazna relax gel
Mod de prezentare: flacon de 150 ml

efect maxim se continuă tratamentul cu masaj 
terapeutic, utilizând Gel de arnică sau Emulsie 
de corp cu extract de arnică, produse în 
Laboratoarele Transvital Cosmetics. 

Utilizarea permanentă a produsului crește 
progresiv efectul acestuia.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Glycerine, Bazna salt, Dimethyl sulfone, 
Hydroxyethylcellulose, Imidazolidinyl urea.

GELURI ȘI EMULSII
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Produsul Gel de Arnică are avantajul de a se 
utiliza ușor, sub formă de aplicații externe loca-
le, pentru protejarea și îngrijirea întregului corp. 

Conține extract din flori de Arnica montana, 
plantă medicinală des utilizată în medicina 
naturistă umană. Extractul de arnică este recu-
noscut pentru conținutul său foarte ridicat de 
principii active, care favorizează regenerarea și 
hrănirea epidermei.

Proprietăți:

• antireumatic, datorită proprietăților 
• antiinflamatorii și analgezice • vasoconstrictor, 
acționând asupra fluxului sanguin, mărind viteza 
de circulație a sângelui • sedativ, liniștitor, având 
un efect optim pentru îngrijirea contuziilor. 

Gelul Anticelulitic cu extract de cafea verde, 
guarana si castan, este un produs destinat 
îndepărtării celulitei datorită substanțelor, care 
prin efectul lor, grăbesc procesul de dispariție a 
grăsimilor împiedicând totodată depunerea 
acestora. Ingredientele acestea stau la baza 
unei formule, care activează microcirculația și 
facilitează detoxifierea, permite efectuarea 
unui masaj eficient pentru diminuarea depo- 
zitelor de țesut adipos și a celulitei.

Acțiune: 

• extractul de cafea verde, cu efect revigorant și 
stimulant al microcirculației, aduce pielii o senza- 
ție de confort și prospețime • extractul din semințe 
de guarana (Paullinia cupana) contribuie la dre- 
narea toxinelor din țesuturi, eliminarea excesului 
de apă, activarea metabolismului celular • extractul 
din semințe de castan sălbatic (Aesculus hyppo- 
castani semen) crește circulația sanguină, 
asigurând astfel oxigenarea țesuturilor izolate de 
acumulări adipoase de sub epidermă • extractul de 

gel de arnică
Mod de prezentare: flacon de 150 ml

gel anticelulitic cu extract de 

cafea verde, guarana și castan

Mod de prezentare: flacon de 150 ml

Mod de utilizare:

Se întinde în strat subțire pe piele, în zona 
afectată, de 1-3 ori pe zi și se masează până la 
absorbție completă; se obțin rezultate deose-
bite, dacă acest tratament se face imediat după 
folosirea Bazna Relax Gel-ului, produs de 
Laboratoarele Transvital Cosmetics.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Glycerine, Propylene glycol, 
Triethanolamine, PEG-40 hydrogenated castor 
oil, Alcohol denat. Sd alcohol 38-b, Carbomer, 
Parfum*, Arnica montana flower extract, 
Imidazolidinyl urea, Phenoxyethanol, Benzyl 
salicylate, Hexyl cinnamal, Ethylhexylglycerin, 
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-cyclo- 
hexene carboxaldehyde, Coumarin, Isoeugenol.

aloe (Aloe capensis), în compoziția specială de gel, 
are un rol important în absorbția principiilor active.

Mod de utilizare:

Se aplică pe piele în strat subțire și se masează 
energic până la absorbție completă; se reco- 
mandă masajul pe zonele afectate de celulită, 
de 2 ori pe zi, timp de cel puțin 8 săptămâni.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Propylene glycol, Glycerin, 
Triethanolamine, Caffeine  benzoate, PEG-40 
hydrogenated castor oil, Carbomer, Alcohol 
denat. Sd alcohol 38-b, Aesculus 
hippocastanum extract, Centella asiatica 
extract, Parfum*, Green coffee bean extract, 
Paullinia cupana fruit extract, Imidazolidinyl 
urea, Phenoxyethanol, Aloe species resin, 
Disodium EDTA, Chromium triclorid, Benzyl 
salicylate, Hexyl cinnamal, Ethylhexylglycerin, 
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-cyclo-
hexene carboxaldehyde, Coumarin, Isoeugenol

GELURI ȘI EMULSII
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Acțiune: 
Produsul este un gel, cu un efect rapid, destinat 
pentru relaxarea „picoarelor grele”, obosite. 

Are avantajul de a se utiliza ușor, sub formă de 
aplicații externe pentru protejarea și îngrijirea 
picioarelor. 

Conține extracte din castan sălbatic, sulfină 
și gălbenele, ale căror beneficii și efecte sunt 
descrise astfel:

• extractul de castan sălbatic și sulfină, au un 
efect venotonic, antiedemic și relaxant asupra 
picioarelor obosite și ușor inflamate;
• extractul de gălbenele este un extract foarte 
des utilizat în medicina naturistă umană datori- 
tă acțiunii sale antiinflamatoare și cicatrizante.

pedirelax gel relaxant pentru picioare

Mod de prezentare: flacon de 150 ml

Mod de utilizare:

Se aplică prin masaj ușor pe întreaga suprafață 
a picioarelor obosite, inflamate și dureroase; 
în scurt timp se constată o relaxare profundă 
a „picioarelor grele”; utilizarea permanentă a 
produsului crește progresiv efectul acestuia.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Propylene glycol, Triethanolamine, 
Alcohol denat. Sd alcohol 38-b, Carbomer, PEG-
40 hydrogenated castor oil, Parfum, Aesculus 
hippocastanum extract, Melilotus officinalis 
extract, Imidazolidinyl urea, Phenoxyethanol, 
Calendula officinalis flower extract, 
Ethylhexylglycerin, Hexyl cinnamal, Isoeugenol.

Produsul este un gel, cu un efect rapid și puter- 
nic de încălzire locală, care are avantajul de a 
se utiliza ușor, sub formă de aplicații externe, 
pentru protejarea și îngrijirea întregului corp. 

Datorită compoziției speciale cu adaos de 
extract de ardei iute, aduce multiple beneficii, 
atât pentru revigorarea și relaxarea corpului 
după efort fizic și sport, cât și pentru atenuarea 
durerilor de spate și picioare. 

Proprietăți ale capsaicinei:

• are un efect puternic antiseptic • revigorează 
și revitalizează  pielea • ameliorează durerile 
musculare prin relaxarea acestora • creșterea 
vasculizării și stimularea circulației sângelui 
• relaxant, liniștitor, indicat pentru calmarea 
durerilor musculare, de spate și de picioare.

Mod de utilizare:

Se întinde în strat subțire pe piele, în zona 
afectată, de 1-3 ori pe zi și se masează până 
la absorbție completă; se obțin rezultate 
deosebite, dacă  după acest tratament se 

gel cu extract de ardei iute
Mod de prezentare: flacon de 150 ml

îngrijește pielea cu Emuslie cu Extract de 
Arnică, produs de Laboratoarele Transvital 
Cosmetics.

Atenție! Cauzează înroșirea temporară a pielii, 
datorită extractului de ardei iute. 

Ingrediente (INCI):

Aqua, Propylene glycol, Alcohol denat. Sd 
alcohol 38-b, Glycerine, Triethanolamine, 
PEG-40 hydrogenated castor oil, Carbomer, 
PEG-400, Vanillyl butyl ether, Imidazolidinyl 
urea, Hypericum perforatum flower extract, 
Glycyrrhiza glabra root extract, Panthenol, 
Calendula officinalis flower extract, Capsicum 
annuum extract, Arnica montana flower 
extract, Melilotus officinalis extract, 
Phenoxyethanol, Aesculus hippocastanum 
extract, Ethylhexylglycerin.

GELURI ȘI EMULSII
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Produsul, este un gel răcoritor, care are avanta- 
jul de a se utiliza ușor, sub formă de aplicații 
externe locale, pentru protejarea și îngrijirea 
întregului corp. Conține extract din rădăcină de 
gheara dracului, plantă des utilizată în medicina 
naturistă umană. Extractul de gheara dracului 
este recunoscut pentru conținutul său foarte 
ridicat de principii active, care favorizează o 
acțiune antiinflamatoare la nivel articular și 
muscular, calmând durerile. Masajul regulat cu 
acest gel conferă o senzație de relaxare. 

Proprietăți ale extractului de gheara dracului: 

• are un efect puternic antiinflamator • calmează 
durerile musculare și articulare • un excelent 
relaxant pentru sportivi în caz de suprasolicitare      
sedativ, liniștitor, având un efect optim pentru 
îngrijirea articulațiilor dureroase. 

Produsul este un gel, care are avantajul de a se 
utiliza ușor, sub formă de aplicații externe, 
pentru protejarea și îngrijirea întregului corp. 

Pe lângă acțiunea sa emolientă, acest gel are 
efecte benefice multiple și rapide, datorită 
combinației speciale din plante medicinale 
tradiționale (arnică, gălbenele, sunătoare, ardei 
iute, lemn dulce și sulfină). 

Proprietăți:

Arnica are efect antireumatic, datorită proprietă- 
ților antiinflamatorii și analgezice; are acțiune 
sedativă, liniștitoare, având un efect optim pentru 
îngrijirea contuziilor, rănilor și arsurilor.

Gălbenele au acțiune antiimflamatoare și 
regeneratoare asupra epidermei aspre, crăpate;      
sunt un excelent antiseptic și cicatrizant. 

Sunătoarea este antiimflamator, antiseptic, 
cicatrizant și reepitelizant.  

Ardeiul iute (capsaicina) stimulează circulația 
sângelui, încălzește local și revigorează pielea. 

Lemnul dulce (acidul glicirizinic) are acțiune 

gel cu extract de gheara dracului
Mod de prezentare: flacon de 250 ml

gel puterea tigrului
Mod de prezentare: flacon de 250 ml

Mod de utilizare:

Se întinde în strat subțire pe piele, în zona 
afectată, de 1-3 ori pe zi și se masează până 
la absorbție completă; se obțin rezultate 
deosebite, dacă după acest tratament se 
îngrijește pielea cu Emuslie cu Extract de 
Arnică, produs de Laboratoarele Transvital 
Cosmetics.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Propylene glycol, Alcohol denat. Sd 
alcohol 38-b, Glycerine, Triethanolamine, 
Peg-40 hydrogenated castor oil, Carbomer, 
Harpagophytum procumbens extract, 
Camphor, Imidazolidinyl urea, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin.

antiherpetică, antiinflamatoare, bacteriostatică și 
antialergică.

Mod de utilizare:

Se întinde în strat subțire pe piele, în zona 
afectată, de 1-3 ori pe zi și se masează până la 
absorbție completă; se obțin rezultate 
deosebite, dacă după acest tratament se 
îngrijește pielea cu Emuslie cu Extract de 
Arnică, produs de Laboratoarele Transvital 
Cosmetics.

Ingrediente (INCI):

Aqua, PEG-400, Propylene glycol, Alcohol 
denat. Sd alcohol 38-b, Glycerine, Menthol, 
Polyacrylate crosspolymer-6, Capsicum 
annuum extract, PEG-40 hydrogenated castor 
oil, Pinus sylvestris twing leaf oil, Glycyrrhiza 
glabra root extract, Arnica montana flower 
extract, Hypericum perforatum flower extract, 
Calendula officinalis flower extract, Melilotus 
officinalis extract, Triethanolamine, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

GELURI ȘI EMULSII
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Arganul este unul dintre cei mai vechi copaci 
din lume și crește doar în sudul Marocului lângă 
orașul Essaouira. Berberii din zonă îl denumesc 
„copacul vieții”. 

Uleiul de Argan, obținut prin presarea la rece 
a semințelor, conține substanțe deosebit de 
valoroase pentru organismul uman. 

Prețul acestui ulei este cotat la fel ca și aurul, pe 
piața marocană. 

Se folosește în stare pură sau în tratamente cos-
metice, în compoziția unor creme, în tratarea 
unghiilor exfoliate cât și în tratamentul părului 
degradat sau vopsit.

Proprietăți:

• revitalizează tenul obosit • hrănește pielea 
uscată • bun remediu pentru un păr degradat și 

Utilizat încă din antichitate de către egiptenii 
antici din înalta societate, fiind considerat unul 
din ingredientele frumuseții Cleopatrei, pentru 
prepararea unui unguent de masaj în combina- 
ție cu vin, scorțișoară și miere, uleiul de migdale 
este utilizat în prezent la scară largă în industria 
cosmetică, datorită proprietăților sale 
emoliente și curative.

Datorită conținutului ridicat de acizi linoleici și 
acizi grași, îl fac deosebit de valoros în îngrijirea 
pielii.

În tratamentele de înfrumusețare, migdalele 
sunt considerate ingrediente principale, deoa- 
rece curăţă, exfoliază, hidratează și hrănesc 
orice tip de piele. 

Uleiul de migdale reprezintă o bună bază de 
masaj și purtător de principii active din uleiurile 
esențiale și diverse ingrediente cosmetice.

ulei de argan virgin
Mod de prezentare: sticle de 10 ml și 100 ml

ulei de migdale dulci
Mod de prezentare: sticle de 30 ml și 100 ml

uscat • întărește unghiile casante • recomandat 
femeilor însărcinate pentru elasticizarea pielii. 

Recomandări:

pentru ten se masează bine pe ten, în zonele 
unde se formează riduri, până la absorbție; se 
pot turna câteva picături și în crema de noapte;
pentru păr se aplică o cantitate mică, pe toată 
lungimea părului, cu 20 de minute înainte de
spălare;
pentru unghii se masează unghiile pentru 
hrănirea și întărirea acestora.

Ingrediente (INCI):

Argania spinosa kernel oil, Tocopherol.

Proprietăți:

• emolient, excelent pentru pielea crăpată și uscată 
• previne vergeturile, îmbătrânirea pielii și netezeș- 
te ridurile • calmează iritațiile • bun fortifiant 
pentru păr degradat și uscat • ajută la eliminarea 
mătreții • bun pentru cuticule și unghii casante.

Recomandări:

pentru ten și corp se masează bine pe ten și 
corp, în special în zonele unde se formează 
riduri, vergeturi, până la absorbție;
pentru păr se aplică o cantitate mică, se masea- 
ză bine scalpul și se întinde pe toată lungimea 
părului, cu 30 de minute înainte de spălare;
pentru unghii se masează unghiile pentru 
hrănirea și întărirea acestora.

Ingrediente (INCI):

Prunus amygdalus dulcis oil, Tocopherol.

uleiuri
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Uleiul din germeni de grâu (Triticum vulgare 
germ oil), obținut prin presare la rece, este un 
ulei destinat  pentru îngrijirea și întreținerea  
epidermei uscate, pentru prevenirea îmbătrâ- 
nirii pielii. Este un ulei remarcabil, care își aduce 
beneficiile în masaje faciale, de bust sau oriun- 
de pielea este lipsită de tonus. Benefic și pentru 
îngrijirea părului și unghiilor. 

Proprietăți:

• hrănitor și protector • antioxidant puternic 

Uleiul extras din nucile de macadamia repre- 
zintă o sursă bogată de acid palmitoleic, o gră- 
sime mononesaturată de tip omega-7, foarte 
asemănătoare cu sebumul secretat de piele. 
Datorită compoziției sale complexe, uleiul 
de macadamia se utilizează în special pentru 
îngrijirea pielii uscate, ridate, îmbătrânite, 
pentru fortifierea părului uscat și deteriorat.

Proprietăți:

• hidratant • nutritiv • emolient natural 
• normalizează tonusul pielii • se absoarbe ușor 

Uleiul din sâmburi de caise (Prunus armeniaca) 
este potrivit pentru toate tipurile de ten. Fiind 
bogat în acizi grași, vitamina A și vitamina E 
(cu rol antioxidant) este produsul ideal pentru 
îngrijirea și întreținerea epidermei sensibile 
(față și bust), se absoarbe rapid în piele, nu lasă 
tenul lucios.

Proprietăți:

• revitalizează tenul obosit • hrănește și hidratează 
pielea uscată • redă strălucire tenului • emolient 

ulei din germeni de grâu
Mod de prezentare: sticle de 10 ml

ulei de macadamia
Mod de prezentare: sticle de 30 ml

ulei din sâmburi de caise
Mod de prezentare: sticle de 10 ml

• emolient natural • normalizează tonusul pielii 
• întărește părul și unghiile.

Recomandări:

Se poate utiliza ca atare, nediluat sau se poate 
adauga ca și ingredient în compoziții cosmetice 
(creme de zi, lapte de corp, măști pentru ten și 
păr deteriorat).

Ingrediente (INCI):

Triticum vulgare germ oil, Tocopherol.

în piele și în firele de păr • reechilibrant al tenului 
mixt și gras • bun protector și filtrant al razelor UV.

Recomandări:

Se poate utiliza ca atare, nediluat sau se poate 
adăuga ca și ingredient în compoziții cosmetice 
(creme de zi, lapte de corp, măști pentru ten 
fragil și păr deteriorat).

Ingrediente (INCI):

Macadamia integrifolia seed oil, Tocopherol.

natural • protejează împotriva razelor UV.

Recomandări:

Se poate utiliza ca atare, pentru toate 
tipurile de ten, ca bază pentru ulei de masaj, 
demachiant, hidratant pentru conturul ochilor, 
în compoziția diferitelor măști sau serumuri.

Ingrediente (INCI):

Prunus armeniaca kernel oil, Tocopherol.

uleiuri
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Acțiune:

Are un efect de reglare calitativă și cantitativă 
a secreției de sebum a pielii; scade tendința 
formării coșurilor și previne infectarea acestora.

Mod de utilizare:

Se spală suprafața de piele afectată cu apă 
caldă; se tamponează suprafața respectivă cu 
o bucată de vată umectată cu gel sau loțiune 
Aknesol; la început se aplică de 2-3 ori pe zi, iar 
după ce se constată ameliorarea stării pielii, se 
rărește tratamentul la 1-2 aplicări săptămânale.

Acțiune:

Spray-ul de gură Mentolin, cu efect bactericid 
și antiinflamator, îndepărtează mirosul neplă- 
cut al gurii (fum de țigară, alcool, mirosuri 
provenite din digestie), îmbunătățește respira- 
ția, oferind prospețime, un efect răcoritor și un 
miros plăcut.

Acțiune:

Extractele din plante cresc circulația sanguină 
la nivelul rădăcinii firelor de păr, favorizând 
astfel pătrunderea substanțelor biologic active 
cu efect revitalizant și regenerant; prin conținu- 
tul de compuși antistatizanți, loțiunea conferă 
volum părului, favorizând modelarea lui; folo- 
sirea sistematică a produsului oprește căderea 
părului.

Mod de utilizare:

Se aplică cantitatea dorită de loțiune pe părul 

aknesol gel/loțiune antiacneică

Mod de prezentare: flacon de 60 ml

mentolin spray de gură

Mod de prezentare: flacon de 25 ml

herba panthen plus loțiune capilară

Mod de prezentare: flacon de 150 ml

Ingrediente (INCI) Aknesol loțiune:

Aqua, Alcohol denat. Sd alcohol 38-b, Styrax 
benzoin resin extract, Hexamethylenetetrami- 
ne, Linalool.

Ingrediente (INCI) Aknesol gel:

Aqua, Alcohol denat. Sd alcohol 38-b, 
Zinc-hexamethylenetetramine complex, 
Triethanolamine, Hydroxyethyl ethylcellulose, 
PEG-40 hydrogenated castor oil, Styrax benzoin 
resin extract, Linalool

Mod de utilizare:

Soluția se pulverizează în cavitatea bucală prin 
apăsare; administrarea poate fi repetată de mai 
multe ori pe zi.

Ingrediente (INCI):

Alcohol denat. Sd alcohol 38-b, Mentha pipe- 
ritta oil, Aqua, Glycerine, PEG-40 hydrogenated 
castor oil, Styrax benzoin resin extract, Limo- 
nene, Aspartame, Linalool.

spălat, bine șters, umed sau uscat; după umec- 
tarea completă, rădăcina părului se masează 
bine timp de 5-7 minute, după care se coafează 
și se uscă cu aer cald.

Ingrediente (INCI):

Alcohol denat. Sd alcohol 38-b, Lavanda 
angustifolia oil, Aqua, Poliquaternium 16, 
Panthenol, PEG-40 hydrogenated castor oil, 
Sodium benzoate, Menthol, Limonene, Arctium 
lappa root extract, Disodium EDTA, Linalool.

loțiuni, soluții, spray-uri
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Produsul combină efectele tămăduitoare ale 
propolisului și ale extractului de gălbenele; 
are efecte antiinflamatoare, cicatrizante și 
regeneratoare asupra tegumentului; este un 
produs dezvoltat în Laboratoarele Transvital 
Cosmetics, pentru tratamentul și întreținerea 
pielii inflamate, rănite, deshidratate.

Soluția de permanent la rece este destinată 
îngrijirii și condiționării părului.
Mod de utilizare:
Părul spălat se impregnează bine, șuviță cu șu- 
viță cu soluția de Styling fix, evitând contactul 
direct cu pielea; șuvițele de păr se înfășoară pe 
bigudiuri, se acoperă cu o folie de plastic și se 

Se recomandă pentru îndepărtarea negilor ne- 
pigmentați (albi); eficiența preparatului crește, 
dacă tratamentul se aplică de 2 ori pe zi.
Mod de utilizare:
Se aplică direct pe suprafața negului, în funcție 

Produsul este destinat îndepărtării negilor și 
verucilor de pe suprafața cutanată.
Mod de utilizare:
Se aplică direct pe suprafața verucii, astfel ca 
preparatul să acopere toată suprafața afectată, 
dar să nu ajungă în alte zone ale pielii; după 
uscare se formează o peliculă solidă, care își 
exercită efectul; operațiunea trebuie repetată 
în caz de spălare/ștergere a peliculei active, de 
cel puțin două ori pe zi.

propolis cu gălbenele spray

Mod de prezentare: sticluță de 30 ml

styling fix soluție de permanent la rece

Mod de prezentare: flacon de 100 ml și 1000 ml

verolit soluție împotriva negilor

Mod de prezentare: flacon de 5 ml

verolit forte soluție împotriva negilor

Mod de prezentare: flacon de 5 ml

Mod de utilizare:
Tinctura se pulverizează pe porțiunea de 
piele afectată și se lasă câteva minute pentru 
formarea unei pelicule protectoare.
Ingrediente (INCI):
Alcohol denat. Sd alcohol 38-b, PEG-400, Aqua, 
Propolis extract, Calendula officinalis flower 
extract, Propyleneglycol, Linalool.

lasă în repaos 15-45 minute; fără a demonta 
bigudiurile, părul se clătește cu multă apă și se 
impregnează cu soluția de fixare; după 10 
minute se clătește bine cu apă și părul se usucă.
Ingrediente (INCI):
Thyoglicolic acid, ammonia, macrogol cetoste- 
aryl-ether, perfume, cellulose-2-hydroxyethyl 
ether, water.

de mărimea și vârsta acestuia.
Ingrediente (INCI):
Aqua, Malic acid, Citric acid, Xanthan gum, 
Sodium borate.

Ingrediente (INCI):
Aqua, Malic acid, Citric acid, Chloroacetic acid, 
Xanthan gum, Sodium borate.
Atenție: 
Se va folosi exclusiv extern; a se evita contactul 
direct cu ochii și mucoasele; nu se vor trata pete- 
le pigmentate ale pielii sau leziuni, care nu au 
fost diagnosticate, ca fiind negi nepigmentați 
sau veruci.

loțiuni, soluții, spray-uri
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Acțiune:

Conține exclusiv ceruri vegetale, îndepărtează 
radical surplusul de păr pentru o perioadă 
îndelungată de timp.

Mod de utilizare:

Într-un vas adecvat, la o flacără cât mai redusă, 
se pune la topit cantitatea dorită de ceară; când 
ceara este topită pe jumătate se stinge flacăra și 
se lasă să se topească amestecând cu o baghetă 
de lemn; pe direcția creșterii părului, se aplică o 
cantitate de ceară pentru acoperirea completă 

Acțiune:

Produsul este conceput pentru femeile 
moderne; ceara hidrosolubilă se încălzește la 
cuptorul cu microunde sau pe o baie de apă; se 
utilizează la o temperatură scăzută și se înlătură 
cu fâșii din hârtie specială, ceea ce îi conferă un 
caracter deosebit de igienic; ceara cu zaharoză 
permite epilarea celor mai delicate zone ale 
feței și ale corpului.

Acțiune:

Ridicați căpăcelul și orientați gura flaconului spre 
suprafața de piele supusă depilării; apăsați flaconul 
până cand cantitatea dorită de cremă ajunge pe 
piele; întindeți crema cu ajutorul spatulei, astfel 
încât să formeze un strat gros de 2-3 mm; lăsați să 
acționeze 5 sau maxim 10 minute, după care 
stratul de cremă, împreună cu firele de păr 
înmuiate, se îndepărtează cu ajutorul spatulei; 
suprafața epilată se spală abundent, după care se 
aplică Gel de Arnică pentru protejarea epidermei.

quick depil ceară naturală depilatoare

Mod de prezentare: cutie de 150 g

quick depil ceară depilatoare hidrosolubilă

Mod de prezentare: cutie de 300 g

quick depil cremă depilatoare cu ulei de trandafir

Mod de prezentare: tub de 125 ml

a suprafeței supuse depilării; după întărire se 
îndepărtează energic cu o mișcare bruscă în 
sens invers creșterii părului; operațiunea se re- 
petă până când suprafața este complet curățată 
de păr; ceara poate fi curățată prin filtrare, în 
stare topită, prin materialul unui ciorap de nylon, 
iar apoi poate fi refolosită.

Ingrediente (INCI):

Colophonium, Glyceryl rosinate, Cera alba, 
Turpentine, Paraffinum  liquidum, Ginkgo 
biloba leaf extract.

Mod de utilizare:

Cu ajutorul spatulei întindeți ceara caldă, în strat 
subțire, în zona pe care doriți s-o epilați; aplicați 
imediat o fâșie de hârtie specială pe ceară și cu o 
mișcare bruscă trageți hârtia în sens invers față 
de creșterea firelor de păr; repetați operațiunea 
cu aceeași fâșie; când aceasta este saturată de fire 
de păr și de ceară, treceți la folosirea unei noi fâșii.

Ingrediente (INCI):

Sucroze, Glycerine, Aqua, Citric acid.

Ingrediente (INCI):

Aqua, Calcium hydroxide, Calcium 
thioglycolate, Paraffinum  liquidum, Propylene 
glycol, Cetearyl alcohol, Urea, Ceteareth-25, 
Potassium hydroxide, Hydroxyethylcellulose, 
Parfum*, Ginkgo biloba leaf extract, Geraniol, 
Citronellol.

Evitați contactul direct cu ochii!

Produsul se testează la prima folosire, pe o 
suprafață mică de piele!

depilatoare


