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FILOSOFIA 
PRODUSELOR SOLANIE

Îngrijirea pielii cu forţa naturii
Concepţia de îngrijire a pielii - bazată pe componente naturale din plante - a liniilor de 
produse Solanie, înfăptuieşte forţa de autovindecare a naturii în cosmetică. Pe lângă 
componentele lor de bază Aloe Vera şi Ginkgo Biloba, în ele se găsesc şi alte substanţe 
active - ca extracte de fructe şi plante naturale - care îngrijesc, calmează, hidratează sau 
hrănesc în modul cel mai delicat pielea.

5 elemente de bază ale înfrumuseţării
Menţinerii echilibrului pielii sănătoase îi aparţine atât alimentarea ei corespunzătoare 
cu sânge şi substanţe nutritive, cu oligoelemente precum și respiraţia acesteia cât şi 
susţinerea imunităţii. Sistemul unitar construit pe 5 elemente cunoscute din cultura 
orientală, este esenţa gamei de produse Solanie. Puterea stimulentă a focului, unitatea 
adusă de balansul pământului, stabilitatea şi modernitatea metalului, efectul vital şi 
hrănitor al apei, reînnoirea şi ocrotirea naturală a lemnului, împreună alcătuiesc acel 
sistem de îngrijire a pielii, care înseamnă mai mult decât un simplu tratament cosmetic şi 
aşează într-o nouă lumină domeniul înfrumuseţării. 

Combinarea ştiinţei antice cu tehnologia modernă
Gama de produse Solanie conţine ingrediente active moderne, precum acidul hialuronic, 
aurul, celule stem vegetale de argan, care întăresc selectiv unele dintre cele 5 elemente. 
Creând echilibru, perfecţionează şi maximalizează efectul lor de îngrijire a pielii. Pe lângă 
abordarea holistică a unor elemente, se alătură substanţe active antice şi moderne cu care 
efectele tratamentelor cosmetice depăşesc îngrijirea clasică a pielii.

Utilizând cunoştinţele specialiştilor în cosmetică
Folosind rezultatele de secole cât şi cele mai recente cercetări în îngrijirea pielii, gama 
de produse Solanie este dezvoltată de specialişti în cosmetică şi în chimie. Concepţiile 
utilizabile sunt selectate în mod conştient, apoi încercate şi în practică, pentru ca produsul 
finit să garanteze rezultatele cele mai scontate în cursul utilizării profesionale. Astfel, 
conform tradiţiilor Solanie, produsele finite realizează îngrijirea modernă a pielii de la 
profesionişti, satisfăcând cerinţele profesioniştilor.

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro 3
COMENZI TELEFONICE:

0770-1064032



MEZOPEPTIDE

Linia MezoPeptide Solanie are la bază 3 pep-
tide a căror acțiune este susținută de super 
complexe de concentrație maximă, realizate 
prin tehnologii inovative, împreună garantând 
efecte similare cu cele ale mezoterapiei cu ace.
Peptidele ajută la reglarea funcțiilor corpului, 
reducerea inflamației și îmbunătățirea efectelor 
antioxidante, deasemenea joacă un rol cheie în 
transport și comunicare (poartă informații între 
celule). Deficiența lor la nivel celular blochează 
regenerarea care este vitală împotriva îmbătrâ-
nirii pielii. Peptidele sintetizate din plante spriji-
nă organismul la nivel celular în procesele sale 
de structurare și regenerare. 

The Solanie MesoPeptide line is based on 3 
peptides whose action is supported by super 
complexes of maximum concentration, realized 
through innovative technologies, together 
guaranteeing effects similar to those of needle 
mesotherapy. Peptides help regulate body 
functions, reduce inflammation and enhance 
antioxidant effects, playing a key role in 
transportation and communication. They carry 
information between the cells and their deficiency 
at cellular level blocks the regeneration which is 
vital to the aging skin. Peptides synthesized  from 
plants support the body at cellular level in its 
structuring, regenerative processes. 

Cu ajurorul acestui gel special - prin desfacerea 
legăturilor dintre celulele lipide - vom obține o 
piele curată, netedă, catifelată. Datorită absorbției 
rapide, intensifică eficiența produselor de îngrijire 
a tenului.  

Substanţe active: 
extract fermentat de rodie, apă de trandafiri de Damasc

Using this special gel - by splitting the protein bonds 
between skin cells - you will obtain a  silky smooth 
skin. Thanks to its fast absorbtion, it improves the 
effectiveness of skin care products.

Main ingredients: 
fermented pomegranate extract, Damask rose water

Acest gel exfoliant elimină radical celulele moarte, 
desfăcând legăturile lipidice dintre celulele epite-
liale. Pielea devine moale, permeabilă pentru sub-
stanțele active.

Substanţe active: 
extract fermentat de rodie, apă de trandafiri de Damasc

This special peeling gel removes dead cells from 
the skin surface thoroughly. Your skin becomes 
smooth, ready for the effective absorbtion of active 
substances.

Main ingredients: 
fermented pomegranate extract, Damask rose water

30 ml: SOLN-210
125 ml: SOLN-218

GEL EXFOLIANT QUICK FINE 
ENZYME PEELING  
Quick Fine Enzyme Peeling Gel

GEL EXFOLIANT PRO FINE 
ENZYME PEELING  
Pro Fine Enzyme Peeling Gel

Silicone oil free           M
ineral oil free
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Complexul de peptide Matrixyl 3000 activează 
sinteza de colagen și elastină, îmbunătățind den-
sitatea țesutului conjunctiv. Acidul hialuronic se 
absoarbe în profunzime, pielea devine fermă si 
elastică. Datorită peptidului Neodermyl, care are 
efect de mezoterapie fără ace, veți obține un efect 
spectaculos, reducând ridurile deja după primul 
tratament.

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat de cupru / prolinat, fosfat de metil-
glucozidă), Matrixyl 3000® (Palmitoyl Tripeptide-1, Palmi-
toyl Tetrapeptide-7), betain, 2 tipuri de molecule de acid 
hialuronic, pentilenglicol. 

Max Lift Volume Complex with its peptides ac-
tivates the collagen and elastine synthesis, im-
proving the density of skin structure. The added 
hyaluronic acid  absorbs deeply, the skin becomes 
smooth and tight. Neodermyl and Matrixyl 3000 
peptide complex provides needle-free mesothera-
py treatment, reducing wrinkles even after the first 
treatment.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylgluco-
side Phosphate), Matrixyl 3000® (Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7), betain, 2 kinds of hyaluronic 
acid molecules, pentylene glycol

30 ml: SOLN-219

COMPLEX PENTRU 
CREȘTEREA 
DENSITĂȚII PIELII 
PRO LIFT VOLUME 
CU 3 PEPTIDE 
Pro Lift Volume 
TriPeptide Complex
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Complexul de peptide este dezvoltat în mod spe-
cial pentru pielea uleioasă, seboreică si acneică.  Ni-
acinamida și uleiul de arbore de ceai optimalizează 
activitatea glandelor sebacee, astfel reducând lu-
ciul uleios. Datorită peptidului Neodermyl, care are 
efect de mezoterapie fără ace, veți obține un efect 
spectaculos, reducând ridurile deja după primul 
tratament. Pielea devine elastică și fermă. 

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat de cupru / prolinat, fosfat de 
metilglucozidă), Matrixyl 3000® (Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7), alantoină, betaină, niacinami-
dă, ulei de arbore de ceai, 2 tipuri de molecule de acid 
hialuronic, pentilen glicol.

Pro Matt Optimizer Complex is especially devel-
oped to oily, seborrheic skin with acne problems. 
Nicaninamide and teatree oil optimize the function 
of sebaceous glands and reduce the oily shining. 
Neodermyl and Matrixyl 3000 peptide complex 
provides needle-free mesotherapy treatment, re-
ducing wrinkles even after the first treatment. The 
skin becomes smooth and tight.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylgluco-
side Phosphate), Matrixyl 3000® (Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7), allantoin, betaine, niacina-
mide, tea tree oil, 2 kinds of hyaluronic acid molecules, 
pentylene glycol

30 ml: SOLN-220

COMPLEX PRO MATT 
OPTIMIZER CU 3 
PEPTIDE  
Pro Matt Optimizer 
TriPeptide Complex 

Complexul de peptide cu textură ușoară luptă îm-
potriva roșeții și a dilatării vaselor capilare. Peptidul 
Rubyxil netezește ridurile, împrospătează tenul 
obosit, stresat. Neodermyl-ul are efect de umplere 
a ridurilor fără ace, tenul devine mai elastic și ferm.

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat / prolatinat de cupru, fosfat de 
metilglucozidă), Telangyn® (Acetil Tetrapeptida-40), 
Rubixyl® (Hexapeptide-48 HCl), apă de trandafiri de Da-
masc, betaină, 2 tipuri de molecule de acid hialuronic, 
pentilen glicol

This light textured complex protects your skin 
against redness and dilation of capillary vessels. 
Neodermyl provides needle-free mesotherapy 
treatment, refreshes the tired skin and smoothes 
out the wrinkles.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylgluco-
side Phosphate), Telangyn® (Acetyl Tetrapeptide-40), 
Rubixyl® (Hexapeptide-48 HCl), Damask rose water, 
betaine, 2 kinds of hyaluronic acid molecules, pentylene 
glycol

30  ml: SOLN-221

COMPLEX DE 
REDUCERE A ROȘEȚII 
PRO CALM REDLESS 
CU 3 PEPTIDE  
Pro Calm Redless 
TriPeptide Complex 

Complexul cu peptide, dezvoltat special pentru 
pielea uscată, cu conţinut de acid hialuronic hidra-
tează spectaculos și imediat. Peptidele de Argireli-
ne și Leuphasyl reduc adâncimea ridurilor și împie-
dică formarea celor noi. Peptidul de Rubixyl ajută 
la menţinerea mecanismului propriu de protecţie 
împotriva stresului zilnic. Datorită peptidului Neo-
dermyl, care are efect de mezoterapie fără ace, veţi 
obține piele netedă, densă și fermă.

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat / prolatinat de cupru, fosfat de me-
tilglucozidă), Rubixyl® (Hexapeptide- 48 HCl), Leuphasyl® 
(Pentapeptide-18), betaină, NMF, SSzF, 3 tipuri de mole-
cule de acid hialuronic, pentilen glicol

This complex developed especially for dry skin, with 
hyaluronic acid content hydrates the skin intensely. 
Argireline and Leuphasyl peptides reduce the depth 
of wrinkles and prevent the formation of new ones. 
Rubyxil peptide  improves the skins own protecting 
mechanism and refreshes the tired skin caused 
by oxidative stress. Thanks to Neodermyl peptide, 
which has the effect of needle-free mesotherapy 
treatments, you will have smooth, dense and firm 
skin.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylglu-
coside Phosphate), Rubixyl® (Hexapeptide-48 HCl), Le-
uphasyl® (Pentapeptide-18), betaine, NMF, SSzF, 3 kinds 
of  hyaluronic acid molecules, pentylene glycol

30 ml: SOLN-222

COMPLEX DE 
HIDRATARE ÎN 
PROFUNZIME PRO 
HYALURON CU 3 
PEPTIDE  
Pro Hyaluron 
TriPeptide Complex
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Peptidele de Argireline și Leuphasyl având efect 
de botox reduc activitatea mușchilor mimicii, astfel 
împiedică formarea ridurilor și reduc chiar cu 47% 
adâncimea ridurilor deja existente, cu efect specta-
culos pe frunte, în zona ochilor și a buzelor. Datorită 
Neodermyl-ului, care are efect de mezoterapie fără 
ace, veţi obține un efect spectaculos prin netezirea 
pielii, îmbunătăţirea densității și fermităţii ei.

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat / prolatinat de cupru, fosfat de 
metilglucozidă), Argireline® (acetil Hexapeptide-8), 
Leuphasyl® (Pentapeptide-18), betaină, 2 tipuri de mo-
lecule de acid hialuronic, pentilen glicol

Argireline and Leuphasyl peptides having a bot-
ox-like effect reduce the activity of mimic muscles, 
thus preventing formation of wrinkles and even re-
duce with 47%  the depth of existing wrinkles, with 
spectacular effect on forehead, in the area of the 
eyes and mouth. Due to Neodermyl, which has the 
effect of needle-free mesotherapy treatments, you 
will achieve a spectacular effect by smoothing the 
skin, improving its density and firmness.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylglu-
coside Phosphate), Argireline® (Acetyl Hexapeptide-8), 
Leuphasyl® (Pentapeptide-18), betaine, 2 kinds of hyalu-
ronic acid molecules, pentylene glycol

30 ml: SOLN-223

COMPLEX DE 
REDUCERE A 
RIDURILOR MIMICII 
PRO RELAX 
WRINKLESS CU 3 
PEPTIDE  
Pro Relax Wrinkless 
TriPeptide Complex
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Datorită complexului de peptide Neodermyl și Ma-
trixyl 3000 care are efect de mezoterapie fără ace, 
veţi obține un efect spectaculos prin îmbunătăți-
rea densității și elasticității pielii. În plus, extractul 
de plante reduce strălucirea uleioasă și inflamaţia 
caracteristice tenului seboreic și acneic. Acidul hia-
luronic reduce vizibil adâncimea ridurilor.

Substanţe active: 
Neodermyl® (Laminat de cupru / Prolinat, fosfat de 
metilglucozidă), Matrixyl 3000® (Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7), suc de aloe, 2 tipuri de acid 
hialuronic, betaină, Antisorboree cu polipropian (extract 
de brusture, gențiană, ienupăr, cimbru și lămâie), Acti-
firm® Ultra (, extract de centella rozmarin și Echinacea 
purpurea), vitamina E

Thanks to peptide complex Neodermyl and Ma-
trixyl 3000 that has the effect of needle-free meso-
therapy treatment, you will achieve a spectacular 
effect by smoothing the skin, improving its density 
and firmness. Moreover, plant extracts moderate 
the oily shining and inflammation in case of sebor-
rheic and acneic skin types. Added hyaluronic acid 
reduces the depth of wrinkles visibly.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylgluco-
side Phosphate), Matrixyl 3000® (Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7), aloe juice, 2 types of hyalu-
ronic acid, betaine, Polyplant Antiseborrhea (burdock, 
gentian, juniper, thyme and lemon extract), Actifirm® Ul-
tra (centella-, rosemary and purple coneflower extract), 
vitamin E

15 ml: SOLN-212

ELIXIR MATIFIANT 
ULTRA MATT CU 3 
PEPTIDE  
Ultra Matte 
TriPeptid Elixir

Acest supercomplex asigură fermitate pielii. Lipide-
le identice cu pielea protejează pielea de deshidra-
tare. Peptidul Telangyn are efect asupra proceselor 
inflamatorii. Peptidul Rubixyl împrospătează tenul 
obosit, stresat. Acidul hialuronic combinat cu be-
taina asigură hidratare. Alantoina regenerează și 
protejează pielea împotriva iritaţiilor, vitamina E 
protejează celulele de stresul oxidativ.

Substanţe active: 
unt de shea, ulei de semințe de primula, ulei de semințe 
de floarea soarelui, ulei de avocado, squalane, lecitină, vi-
tamina E, alantoină, betaină, acid hialuronic, Easyliance®, 
Telangyn® (Acetil Tetrapeptidă-40), Rubixyl® (Hexapepti-
de-48 Hcl), Argireline® (Acetil Hexapeptide-8)

This supercomplex ensures firmness to the skin. 
Skin friendly lipid compounds prevent moisture 
loss. Telangyn peptide  is responsible for eliminat-
ing the redness of the skin. Rubixyl peptide  refresh-
es the tired skin and smoothes out the wrinkles. The 
hyaluronic acid combined with betaine ensures 
hydration. Allantoin regenerates and protects the 
skin against irritation, Vitamin E protects cells from 
oxidative stress.

Main ingredients: 
shea butter, primrose seeds oil, sunflower seeds oil, avo-
cado oil, squalane, lecithin, vitamin E, allantoin, betaine, 
hyaluronic acid, Easyliance®, Telangyn® (Acetyl Tetra-
peptide-40), Rubixyl® (Hexapeptide-48 Hcl), Argireline® 
(Acetyl Hexapeptide-8)

100 ml: SOLN-224

MASCĂ REGENERANTĂ DE MASAJ 
PRO FIRM RECOVERING CU 3 
PEPTIDE  
Pro Firm Recovering TriPeptide 
Regenerating Massage Mask

Datorită complexului de peptide Neodermyl și Ma-
trixyl 3000 care are efect de mezoterapie fără ace, 
veţi obține un efect spectaculos prin netezirea pie-
lii, îmbunătăţirea densităţii și fermităţii ei. Îmbogățit 
cu acid hialuronic, produsul se absoarbe ușor și în 
profunzime, hidratând intens pielea. Extractul de 
celule stem de argan intensifică reproducerea celu-
lelor, pielea devine mai fermă, adâncimea ridurilor 
se reduce vizibil.

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat / prolatinat de cupru, fosfat de 
metilglucozidă), Matrixyl 3000® (Palmitoyl) Tripeptidă-1, 
Tetrapeptidă Palmitoyl-7), betaină, acid hialuronic, squ-
alane, ulei de argan, vitamina E, extract de celule stem 
de argan, Actifirm® Ultra (,extract de centella rozmarin și 
Echinacea purpurea)

Thanks to Neodermyl and Matrixyl 3000 peptide 
complex that has the effect of needle-free meso-
therapy treatments, you will achieve a spectacular 
effect by smoothing the skin, improving its density 
and firmness. Enriched with hyaluronic acid, the 
product absorbs easily and deeply, moisturizing the 
skin intensively. Argan stem cell extract enhances 
cell resproduction, the skin becomes firmer, wrinkle 
depth is visibly reduced.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylgluco-
side Phosphate), Matrixyl 3000® (Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7), betaine, hyaluronic acid, 
squalane, argan oil, vitamin E, argan stem cell extract, 
Actifirm® Ultra (centella-, rosemary and purple cone-
flower extract) 

15 ml: SOLN-211

ELIXIR PENTRU O 
DENSITATE MAI 
MARE MAX LIFT 
CU 3 PEPTIDE  
Max Lift 
TriPeptide Elixir
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Elixirul Red Off minimalizează roșeaţa și iritația, ca-
racteristice tenului sensibil. Datorită complexului 
de peptide Neodermyl, Telangyn și Matrixyl 3000 
care are efect de mezoterapie fără ace, veţi obține 
un efect spectaculos prin netezirea pielii, reducerea 
ridurilor, îmbunătăţirea densităţii și fermităţii ei. Ex-
tractul de plante  reduce spectaculos roșeaţa, toto-
dată împrospătează tenul obosit, stresat

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat de cupru / prolinat, fosfat de metil-
glucozidă), Telangyn® (Acetil Tetrapeptidă-40), Rubixyl® 
(Hexapeptide-48 Hcl), apă de trandafiri de Damasc, ex-
tract de ginkgo, extract de hamamelis, extract de arnică, 
Actifirm® Ultra (extract de centella rozmarin și Echinacea 
purpurea), betaină, acid hialuronic, vitamina E

Red Off peptide elixir minimalizes the redness and  
irritation of the skin. Neodermyl, Telangyn, Rubixyl 
peptide complex provides needle-free mesotherapy 
treatment: smoothes and tightens skin, improves 
skin density, reducing wrinkles. The plant extracts 
drastically reduce the skin redness caused by in-
flammation, refreshes the tired skin.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylgluco-
side Phosphate), Telangyn® (Acetyl Tetrapeptide-40), Ru-
bixyl® (Hexapeptide-48 Hcl), damask rose water, ginkgo 
extract, hamamelis extract, arnica extract, Actifirm® Ul-
tra (centella-, rosemary and purple coneflower extract), 
betaine, hyaluronic acid, vitamin E

15 ml: SOLN-213

ELIXIR CONTRA 
ROȘEȚEI RED OFF 
SKIN CALMING 
CU 3 PEPTIDE  
Red Off Skin 
Calming TriPeptide  
Elixir 
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Elixirul cu peptide Extreme Hyaluron cu conținut 
ridicat de acid hialuronic este menit pentru hidra-
tarea extremă a pielii. Prin efectul mezoterapeutic 
al complexului de peptide Neodermyl, Rubixyl și 
Leuphasyl veţi obține un efect spectaculos: piele 
netedă, densitate și fermitate. Hidratarea este ime-
diată și spectaculoasă. Rubixyl-ul împrospătează 
tenul obosit, stresat, reduce vizibil adâncimea ri-
durilor.

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat / prolatinat de cupru, fosfat 
de metilglucozidă), Rubixyl® (Hexapeptide- 48 HCl), 
Leuphasyl® (Pentapeptide-18), betaină, NMF, SSzF, 3 
tipuri de molecule de acid hialuronic, Actifirm® Ultra (ex-
tract de centella rozmarin și Echinacea purpurea), ulei de 
jojoba, vitamina E

Extreme Hyaluron peptide elixir with high hyalu-
ronic acid content is meant for extreme skin hydra-
tion. Through the mesotherapeutic effect of Neo-
dermyl, Rubixyl and Leuphasyl peptide complex 
you will achieve a spectacular effect: smooth skin, 
density and firmness. Hydration is immediate and 
spectacular. Rubixyl refreshes tired, stressed skin, 
visibly reducing wrinkle depth.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylglu-
coside Phosphate), Rubixyl® (Hexapeptide- 48 HCl), Le-
uphasyl® (Pentapeptide-18), betaine, NMF, SSzF, 3 types 
of hyaluronic acid, Actifirm® Ultra (centella-, rosemary 
and purple coneflower extract), jojoba oil, vitamin E

Elixirul cu peptide Perfect Relax îţi oferă efectul bo-
toxului de întinerire și netezire a ridurilor pe frunte, 
în zona buzelor și a ochilor. Datorită complexului de 
peptide Neodermyl, Argirelin și Leuphasyl care are 
efect de mezoterapie fără ace, veţi obține un efect 
spectaculos prin netezirea pielii, îmbunătăţirea 
densităţii și fermităţii ei. Elixirul reduce adâncimea 
ridurilor, acidul hialuronic și extractele din plante 
medicinale conferă elasticitate și hidratare.

Substanţe active: 
Neodermyl® (laminat de cupru / prolinat, fosfat de metil-
glucozid), Argireline® (Acetil Hexapeptide-8), Leuphasyl® 
(Pentapeptide-18), betain, 3 tipuri de molecule de acid 
hialuronic, Actifirm® Ultra (extract de centella rozmarin 
și Echinacea purpurea), Easyliance®, ulei de germeni de 
grâu, squalane, vitamina E

Perfect Relax elixir with its peptides provides a sim-
pliest way of botox treatment with similar skin reju-
venating and wrinkle smoothing effect. The treat-
ment relies on Neodermyl, Argireline and Leuphasyl 
peptide complexes, which provides needle-free 
mesotherapy effect.  The elixir reduces the depths 
of wrinkles, added hyaluronic acid and herbal ex-
tracts  supply the skin with moisture, improving 
elasticity and density of it.

Main ingredients: 
Neodermyl® (Copper Lysinate / Prolinate, Methylglu-
coside Phosphate), Argireline® (Acetyl Hexapeptide-8), 
Leuphasyl® (Pentapeptide-18), betain, 3 types of hyalu-
ronic acid, Actifirm® Ultra (centella-, rosemary and pur-
ple coneflower extract), Easyliance®, Wheat Germ Oil, 
Squalane, Vitamin E

15 ml: SOLN-214

30 ml: SOLN-215

ELIXIR HIDRATANT 
EXTREME 
HYALURON CU 3 
PEPTIDE  
Extreme Hyaluron 
TriPeptide Deep 
Moisturizing Elixir 

ELIXIR DE 
REDUCERE A 
RIDURILOR MIMICII 
PERFECT RELAX CU 
3 PEPTIDE  
Perfect Mimic Relax 
TriPeptide Elixir
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Această cremă  activează elixirurile aplicate pe 
față, maximizând efectul substanțelor active. Re-
comandată pentru ten normal, deshidratat, ușor 
uscat. Betaina și acidul hialuronic asigură hidratare, 
alantoina și vitamina E reduc iritaţiile și protejează 
pielea de stresul oxidativ. Substanţele active hidra-
tează, netezesc, întăresc și elastifică pielea. Filtrele 
UV chimice protejează pielea, prevenind îmbătrâ-
nirea prematură.

Substanţe active: 
squalane, ulei de primulă, fosfatidilcolină, vitamina E, 
acid hialuronic, alantoină, betaină, SSF, ulei de migdale, 
proteine de migdale hidrolizate, proteine de grâu hidro-
lizate, fosfolipide, sfingolipide

This cream activates the applied elixirs on the face, 
maximizing the effect of active substances. Ideal for 
normal and dehydrated skin types. Added betaine 
and hyaluronic acid supply skin with long lasting 
moisture.  Allantoin and Vitamin E reduce irritation 
and protect the skin from oxidative stress, helping 
its regeneration. The compounds hydrate, smooth 
out, tighten and increase the elasticity of the skin. 
Chemical UV filters protect skin, helping prevent 
prematured skin aging.

Main ingredients: 
squalane, Primrose oil, phosphatidylcholine, Vitamin 
E, Hyaluronic Acid, Allantoin, Betaine, SSF, almond oil, 
hydrolyzed almond protein, hydrolyzed wheat protein, 
phospholipids, sphingolipids

Această cremă  activează elixirurile aplicate pe față, 
maximizând efectul substanțelor active. Recoman-
dată pentru ten uscat, deshidratat sau afectat de 
razele solare. Betaina și acidul hialuronic asigură 
hidratare, alantoina și vitamina E reduc iritaţiile și 
protejează pielea de stresul oxidativ. Substanţele 
active hidratează, netezesc, întăresc și elastifică pie-
lea. Filtrele UV chimice protejează pielea, prevenind 
îmbătrânirea prematură.

Substanţe active: 
ulei de germeni de grâu, unt de shea, squalane, betaină, 
alantoină, fosfatidilcolină, SSzF, 2 tipuri de acid hialuronic, 
ulei de migdale, proteine de migdale hidrolizate, protei-
ne de grâu hidrolizate, fosfolipide, sfingolipide

This cream activates the applied elixirs on the face, 
maximizing the effect of active substances. Ideal for 
dry skin, dehydrated or affected by sunlight. Added 
betaine and hyaluronic acid supply skin with long 
lasting moisture.  Allantoin and Vitamin E reduce 
irritation and protect the skin from oxidative stress, 
helping its regeneration. The compounds hydrate, 
smooth out, tighten and increase the elasticity of 
the skin. Chemical UV filters protect skin, helping 
prevent prematured skin aging.

Main ingredients: 
wheat germ oil, shea butter, squalane, betaine, allanto-
in, phosphatidylcholine, SSzF, 2 types of hyaluronic acid, 
almond oil, hydrolyzed almond protein, hydrolyzed 
wheat protein, phospholipids, sphingolipids

50 ml: SOLN-216 50 ml: SOLN-217

CREMA ACTIVANTĂ PEPTIDE-IN 
BOOSTER CERAMID 24 
Peptide-In Booster Ceramide 24 
Activating Day Cream

CREMA ACTIVANTĂ PEPTIDE-IN 
BOOSTER CERAMID 24 PLUS 
Peptide-In Booster Ceramid 24 Plus 
Day Cream

UV
FILTER

UV
FILTER
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CREMĂ MASAJ INTENS HIDRATANTĂ 
CU STRUGURI - HIALURON ŞI 
COMPLEX TO
Grape-hyaluron massage mask 
with Tokaj Oleo Complex® 

Gel spumant de curăţare cu efect antioxidant, care 
încă de la faza de curăţare protejează celulele îm-
potriva stresului oxidativ. Ingredientul valoros al 
produsului este apa organică de struguri, bogată 
în substanţe minerale și oligoelemente. Energizea-
ză celulele și neutralizează radicalii liberi. Formula 
spumantă bogată în surfactanţi pe bază de zahăr 
conţine lipoaminoacizi, care înmoaie impurităţile 
de pe suprafaţa pielii.

Substanţe active:
apă organică de struguri, tenside cu efect delicat de cură-
ţare, agent tenso-activ pe bază de zahăr, lipoaminoacizi. 

Foamy cleanser with antioxidant effect, protects 
skin cells against oxidative damage. The valuable 
component of the product is organic grape wa-
ter, which is rich in minerals and trace elements. 
Energizes the cells and neutralizes free radicals. 
Sugar-based surfactants make it foamy, and lipo-
amino acid softens the skin and loosens the accu-
mulated dirt.

Main ingredients:
organic grape water, mild surfactant, sugar-based sur-
factants, lipoamino acids

150 ml: SOLN-056, 500 ml: SOLN-135

GEL SPUMĂ DE CURĂŢARE  
STRUGURI - HIALURON 
Grape foamy cleanser 

Loţiune tonică de curăţare a feţei cu efect antioxi-
dant, care protejează celulele pielii împotriva stre-
sului oxidativ încă din faza de curăţare. Ingredientul 
valoros al produsului este apa organică de struguri, 
bogată în substanţe minerale și oligoelemente. 
Energizează celulele și neutralizează radicalii liberi. 
Lipoaminoacizii înmoaie impurităţile acumulate în 
timpul zilei pe suprafaţa pielii. Acidul hialuronic hi-
dratează epiderma, împiedicând uscarea acesteia.

Substanţe active:
apă organică de struguri, acid hialuronic, lipoaminoacizi. 

Face cleansing lotion with antioxidant effect, pro-
tects skin cells against oxidative damage in the 
first phase of skin care. The valuable component 
of the product is organic grape water, which is 
rich in minerals and trace elements. Energizes the 
cells and neutralizes free radicals. Lipoamino acid 
softens and deep purifies the skin, loosening the 
dirt accumulated during the day. Hyaluronic acid 
hydrates the epidermis, preventing the skin from 
dehydration during cleansing.

Main ingredients:
organic grape water, hyaluronic acid, lipoamino acid

150 ml: SOLN-055, 500 ml: SOLN-134

LOŢIUNE TONICĂ HIDRATANTĂ  
STRUGURI - HIALURON
Grape-hyaluron hydro tonic 

GRAPE-HYALURON

Îmbătrânirea pielii este totalitatea unor procese genetice şi biochimice complexe. Un rol definitoriu 
în aceste procese îl au radicalii liberi. Seria Solanie Grape Hyaluron conţine un ingredient special 
denumit Tokaj Oleo Complex, care datorită conţinutului său de polifenoli reuşeşte să neutralizeze 
radicalii liberi nocivi pentru piele, încetinind astfel îmbătrânirea acesteia. Efectul uleiurilor 
speciale din compoziţia ingredientului Tokaj Oleo Complex este completat de acidul hialuronic, 
care hidratează ţesuturile pielii, conferindu-i astfel un aspect sănătos.

Skin aging is based on complex genetic and biochemical processes, in which the free radicals play 
a key role. The Solanie Grape Hyaluron series includes a special Tokaj Oleo Complex®, which is 
due to its high content of polyphenols able to neutralize harmful free radicals in skin cells in order 
to slow down the aging process. Tokaj Oleo Complex® includes special oil-based ingredients and 
its effect is completed by hyaluronic acid, thus it deeply moisturizes tissues responsible for the 
appearance of healthy skin. 

Datorită formulei sale speciale, masca pentru ma-
saj cu struguri-hialuron pe lângă efectul său nutri-
tiv și hidratant este și o cremă ideală pentru masaj. 
Complex-ul Tokaj Oleo neutralizează radicalii liberi 
nocivi pentru celulele pielii și datorită efectului său 
antioxidant le protejează împotriva deteriorării. Un-
tul de cacao, untul shea și luminiţa din compoziţia 
sa hidratează, hrănește pielea și ajută la refacerea 
structurii sale naturale. Totodată are efect emolient 
pentru un masaj mai îndelungat (10-15 minute).

Substanţe active:
apă organică de struguri, Tokaj Oleo Complex, acid hi-
aluronic, scualan, ulei de argan, unt shea, unt de cacao, 
vitamina E, provitamina B5 (panthenol), sorbitol.

Thanks to its unique formula the Grape-hyaluron 
massage mask is not only for moisturizing and 
hydrating, but can be used for massage as well. 
The special Tokaj Oleo Complex® neutralizes the 
skin cells damaging free radicals and protects cells 
from damaging with its outstanding  antioxidant  
capability. Cocoa butter, shea butter and evening 
primrose oil nourish the skin and help restore its 
natural structure. However, it is also suitable for 10-
15 minutes massage. 

Main ingredients:
organic grape water, Tokaj Oleo Complex®, hyaluronic 
acid, squalane, argan oil, shea butter, cocoa butter, vita-
min E, provitamin B5 (panthenol), sorbitol

100 ml: SOLN-140

M
ineral oil free           Silicone oil free

Pa
ra

be
n 

fre
e 

   
   

   
 C

ol
or

an
ts

 fr
ee

   
   

   
  S

LS
 F

re
e

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640312 13



Peeling mecanic ce conţine bucăţi de sâmburi 
de struguri. Bogat în polifenoli, are efect antioxi-
dant puternic, împiedică formarea radicalilor liberi. 
Protejează celulele pielii încă din faza de curăţare 
împotriva stresului oxidativ. Glicerina vegetală îm-
bunătăţește capacitatea epidermei de a reţine apa, 
astfel pielea rămâne hidratată. Scualanul conferă o 
textură catifelată pielii. 

Substanţe active:
apă organică de struguri, ulei din sâmburi de struguri de 
Tokaj, ulei din germeni de porumb, ulei din seminţe de 
luminiţă, scualan, pudră de sâmburi de struguri, granule 
de cocean de porumb. 

Mechanical peeling with real grape seeds pieces. 
Rich in polyphenols, thus it has an outstanding 
antioxidant effect and inhibits free radical forma-
tion. Even in the cleansing phase it protects the skin 
cells and prevents the skin from oxidative damage. 
Glycerin, derived from plant, improves the wa-
ter-binding capacity of the epidermis, therefore the 
skin does not dry out during the peeling. Squalane 
component provides silky feeling. 

Main ingredients:
organic grape water, Tokaj grape seeds oil, corn germ oil, 
evening primose oil, squalane, grape seeds pieces, corn 
cob granules

30 ml: SOLN-057, 125 ml: SOLN-136

CREMĂ EXFOLIANTĂ  
STRUGURI - HIALURON
Grape-hyaluron facial scrub

Datorită ingredientului Complex Tokaj Oleo neu-
tralizează radicalii liberi nocivi pentru celulele pielii. 
Emulgatorul multifuncţional întărește capacitatea 
de reţinere a apei și menţine funcţia de barieră. 
Uleiul de argan este bogat în vitamina E și acizi 
grași nesaturaţi, acidul hialuronic cu triplă acţiune 
menţine hidratarea pielii. 

Substanţe active:
apă organică de struguri, Complex Tokaj Oleo, acid hia-
luronic, scualan, ulei de argan, unt shea, provitamina B5 
(Panthenol), uree, sorbitol, filtru fizic UV (dioxid de titan). 

Tokaj Oleo Complex® neutralizes the skin cells dam-
aging free radicals. There is a multifunctional emul-
sifier, which increases the water binding capacity 
and improving the barrier function. Argan oil has 
extremely high levels of Vitamin E and unsaturated 
fatty acids, hyaluronic acid  keeps skin moisturized.

Main ingredients:
organic grape water, Tokaj Oleo Complex®, hyaluronic 
acid, squalane, argan oil, shea butter, provitamin B5 
(panthenol), urea, sorbitol, physical UV filter (titanium 
dioxide)

50 ml: SOLN-058 , 125 ml: SOLN-137

CREMĂ DE ZI ANTIRID STRUGURI 
- HIALURON
Grape-hyaluron creamgel 
with Tokaj Oleo Complex® 

CREMĂ ANTIRID PENTRU  
OCHI STRUGURI - HIALURON
Grape-hyaluron eye contour cream 

Complex-ul special Tokaj Oleo, bogat în vitamine și 
antioxidanţi, neutralizează radicalii liberi nocivi pen-
tru celulele pielii. Ingredientul Mg-Relax optimizează 
procesele de producere a energiei la nivelul celule-
lor, iar datorită efectului asemănător cu al botoxului 
reduce activitatea mușchilor mimicii, netezind astfel 
suprafaţa pielii și reducând ridurile mai mici.

Substanţe active: 
apă organică de struguri, Complex Tokaj Oleo, acid hia-
luronic, scualan, ulei de argan, unt de cacao, vitamina B3 
(niacinamidă), provitamina B5 (panthenol), vitamina A 
(palmitat de retinol), vitamina C (palmitat de ascorbil), vi-
tamina E (tocoferol), magneziu PCA, apă aromată de floa-
re albastră de lotus, apă aromată de floare albă de lotus. 

The special Tokaj Oleo Complex® rich in vitamins 
and antioxidants, neutralizes the skin cells damag-
ing free radicals. Mg-Relax® component optimizes 
the energy production processes of the cells, howev-
er its botox-like effect lowers the mimic muscles ac-
tivity thereby smoothes the skin surface and reduces 
the small wrinkles. 

Main ingredients:
organic grape water, Tokaj Oleo Complex®, hyaluronic 
acid, squalane, argan oil, cocoa butter, vitamin B3 (niac-
inamide), provitamin B5 (panthenol), vitamin A (retinyl 
palmitate), vitamin C (ascorbyl palmitate), vitamin E 
(tokoferol), magnesium PCA, blue lotus flower aromatic 
water, white lotus flower aromatic water

15 ml: SOLN-060, 50 ml: SOLN-139
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50 ml: SOLN-059

CREMĂ DE NOAPTE ANTIRID 
STRUGURI - HIALURON
Grape-hyaluron night cream 
with Tokaj Oleo Complex® 

Cremă de noapte bogată, ideală pentru îngrijirea 
feţei, gâtului și decolteului. Complex-ul Tokaj Oleo 
neutralizează radicalii liberi nocivi pentru celule, 
prin efectul său antioxidant protejează împotriva 
stresului oxidativ. Ingredientul Mg-Relax optimi-
zează procesele de producere a energiei la nivelul 
celulelor iar datorită efectului asemănător cu al 
botoxului reduce activitatea mușchilor mimicii, ne-
tezind astfel suprafaţa pielii și reducând adâncimea 
ridurilor mai mici. Bogată în vitaminele A, C și E.

Substanţe active: 
apă organică de struguri, Complex Tokaj Oleo, acid hia-
luronic, scualan, ulei de argan, unt de cacao, vitamina B3 
(niacinamidă), provitamina B5 (panthenol), vitamina A 
(palmitat de retinol), vitamina C (palmitat de ascorbil), vi-
tamina E (tocoferol), magneziu PCA, apă aromată din floa-
re albastră de lotus, apă aromată din floare albă de lotus. 

Rich night cream, ideal for face, neck and décolleté 
care. The special Tokaj  Oleo Complex® neutralizes 
the skin cells damaging free radicals and protects 
cells from damaging with its outstanding  antiox-
idant  capability. Mg-Relax® component optimizes 
the energy production processes of the cells, how-
ever its botox-like effect lowers the mimic muscles 
activity thereby smoothes the skin surface and re-
duces the small wrinkles. Rich in Vitamin A, C and E.

Main ingredients:
organic grape water, Tokaj Oleo Complex®, hyaluronic 
acid, squalane, argan oil, cocoa butter, Vitamin B3 (niac-
inamide), provitamin B5 (panthenol), Vitamin A (retinyl 
palmitate), Vitamin C (ascorbyl palmitate), Vitamin E 
(tokoferol), magnesium PCA, blue lotus flower aromatic 
water, white lotus flower aromatic water

UV
FILTER

M
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Tratamentul cu celule stem 
efectuat cu ajutorul produselor 
Argan-Cell deschide noi per-
spective în domeniul cosmeticii. 
Odată cu înaintarea în vârstă, producerea celule-
lor precum cantitatea și calitatea colagenului și a 
ţesuturilor elastice, care asigură elasticitatea pielii, 
scade permanent. Celulele stem vegetale încorpo-
rate în lipozomi își produc efectul în mod indirect 
asupra producerii celulelor, stimulează regenerarea 
ţesutului conjunctiv, netezesc pielea și o umple 
(+12,7%) și reduc adâncimea ridurilor (-26%). Sunt 
excelente pentru un program complet de rege-
nerare pentru pielea intens solicitată, cu funcţiile 
slăbite și chiar și pentru cele sensibile. 

As the skin ages, the reproduc-
tion of skin cells and the quan-
tity and quality of collagen and 
elastic fibres are constantly de-
creasing. 
The Argan plant stem cells embedded in the 
liposome react to the production of skin cells 
directly: they stimulate the regeneration of the 
connective tissue, they enhance the skin’s softness 
and density (+12,7%) and reduce wrinkle depth 
(-26%). It opens the door to a complete skin 
regeneration program for the over-used, enervate 
or even sensitive skin. 

ARGAN STEM CELLS

„Îmi place foarte mult 
crema cu argan, fiindcă 

tenul meu este vizibil mai 
frumos.”.

50 ml: SOLN-051, 100 ml: SOLN-128 50 ml: SOLN-052, 100 ml: SOLN-129

Hidratează excelent, protejează și vitalizează celu-
lele stem din dermă. Mărește consistenţa pielii, re-
duce adâncimea ridurilor, netezește suprafaţa pielii 
și susţine menţinerea ciclului celular normal. Uleiul 
jojoba este ideal pentru protejarea filmului hidrolipi-
dic. Untul ilipe regenerează pielea, îi reface elasticita-
tea și reduce umflătura datorată oboselii. Protecţia 
solară mecanică protejează pielea împotriva daune-
lor din celule și îmbătrânirii provocate de razele UV.

Substanţe active:
extract de celule stem de argan, unt ilipe, ulei jojoba, suc 
de aloe, pentavitină, PCA, lactat, glicină, uree, fructoză, 
inozitol, niacinamidă (vitamina B3), panthenol, protecţie 
solară fizică (dioxid de titan), alantoină.

An outstanding moisturizing cream that due to 
Argan plant stem cells it’s able to protect and vital-
ize dermal stem cells. It enhances the skin density, 
reduces wrinkles, smooths the skin’s surface and 
helps to sustain a normal cell cycle.  Its Jojoba oil 
component guarantees a healthy pH level optimal 
for the skin that is also ideal for the protection of 
the hydrolipidic film.  The Illipe butter regenerates 
the skin, restores the skin flexibility and reduces the 
puffiness, a typical trait of weary skins. Its sunscreen 
protects from cell damages and skin aging caused 
by the UV-light. 

Main ingredients:
Argan stem cells, Illipe butter, Jojoba oil, Aloe moisture, 
pentavitin, PCA, lactate, glycine, urea, fructose, inositol, 
niacinamide, Vitamin B3, panthenol, physical sunscreen 
protection (titanium-dioxide), allantoin

Protejează și vitalizează celulele stem din dermă. 
Accentuează consistenţa pielii, reduce adâncimea 
ridurilor, netezește suprafaţa pielii și susţine men-
ţinerea ciclului celular normal. Vitaminele A, E și F 
întăresc sinergic procesele de regenerare și de pro-
ducere a celulelor. Proteinele de grâu au efect ase-
mănător botoxului, reduc ridurile și paralel întăresc 
reţeaua ţesuturilor de colagen și cresc vitalitatea 
cheratinocitelor.

Substanţe active:
extract celule stem de argan, unt ilipe, scualan, coleste-
rină, ceară de albine, ulei de ricin, lanolină, nuci de ma-
cadamia, ulei de avocado, proteine de grâu hidrolizate 
cu acid de palmitină, suc de aloe, vitamina A, vitamina E, 
vitamina F (acid linoleic), alantoină. 

Due to its Argan plant stem cells it’s able to pro-
tect and vitalize dermal stem cells. It enhances the 
skin density, reduces wrinkles, smooths the skin’s 
surface and helps to sustain a normal cell cycle. It 
contains Vitamin A, E and F; all those strengthen 
the regeneration and production of new cells syn-
ergistically. It also contains wheat protein having 
a bio vector Botox-like effect that reduces wrinkles 
and besides it strengthens the network of collagen 
fibers and increases the vitality of keratinocytes. 

Main ingredients:
Argan stem cells, Illipe butter, squalene, cholesterol, 
beeswax, castor oil, lanolin, macadamia oil, avocado oil, 
hydrolyzed wheat protein linked to palmitic acid, Aloe 
moisture, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin F (linolenic, lin-
oleic acid), allantoin.

CREMĂ DE ZI HIDRATANTĂ  
CU CELULE STEM DE ARGAN
Argan plant stem cells 
Protect day cream

CREMĂ DE NOAPTE ANTIRID  
CU CELULE STEM DE ARGAN 
Argan plant stem cells 
Relax night cream
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15 ml: SOLN-131, 30 ml: SOLN-181

Ser pentru hidratare și umplerea ridurilor. Pentru un 
contur de ochi strălucitor. Celulele stem de argan 
protejează și vitalizează celulele stem din dermă. 
Astfel crește consistenţa pielii, reduce adâncimea 
ridurilor și netezește suprafaţa ei, iar în mod indirect 
sprijină menţinerea ciclului celular normal. Acidul 
hialuronic hidratează ţesuturile de colagen și elasti-
nă, ţesuturi ce răspund de fermitatea și elasticitatea 
pielii, sprijinind astfel activitatea lor și totodată con-
tribuind la reducerea ridurilor.

Substanţe active:
extract de celule stem de argan, creatină, elastină, miere, 
lecitină, ceramidă, acid hialuronic, alantoină, suc de aloe, 
panthenol. 

It’s a hydrating and wrinkle filler serum. It freshens 
and renews the skin by effecting the different layers 
of the skin. Due to Argan plant stem cells it’s able 
to protect and vitalize dermal stem cells. Thanks 
to this, it not only enhances the skin density, re-
duces wrinkles, smooths the skin’s surface, but it 
also helps to sustain a normal cell cycle indirectly. 
Its hyaluronic acid components provide collagen 
and elastic fibers responsible for the skin’s tightness 
and flexibility with moisture, in this way supporting 
their function and the smoothing of wrinkles. 

Main ingredients:
Argan plant stem cell extract, creatine, elastin, honey, 
lecithin, ceramides, hyaluronic acid, allantoin, Aloe 
moisture, panthenol.

MASCĂ HIDRATANTĂ ŞI 
FERMIZANTĂ CU CELULE STEM 
DE ARGAN 
Argan plant stem cells 
Moisturizing & Tightening mask

50 ml: SOLN-053, 100 ml: SOLN-130

Mască hidratantă în profunzime pentru com-
pletarea conţinutului de apă din piele. Aloe Vera 
hidratează rapid și spectaculos pielea deshidra-
tată. Susţine cu vitamine, substanţe minerale, 
aminoacizi și enzime funcţionarea celulelor și 
formarea unor noi ţesuturi necesare pentru re-
generarea pielii. Hidratând pielea, asigură un 
mediu plăcut și susţine sinergic efectul de stimu-
lare a celulelor stem de argan, deci producerea 
de celule noi. Combinată cu alte substanţe ajută 
la absorbţia substanţelor, realizând un sistem de 
transport.

Substanţe active:
extract celule stem de argan, suc de aloe, pentavitină, 
sorbitol, panthenol, alantoină.

15 ml: SOLN-132, 30 ml: SOLN-182

Complexul de substanţe active reduce activitatea 
elastazei, care împreună cu colagenul introdus 
întărește structura ţesuturilor noi. Datorită ingre-
dientului antioxidant protejează celulele împotriva 
stresului oxidativ. Toate acestea întăresc sinergic 
efectul de protejare și vitalizare a extractului de 
celule stem de argan produs asupra celulelor stem 
din dermă și din stratul bazal. Datorită acestora re-
face consistenţa pielii, reduce ridurile și netezește 
suprafaţa acesteia, sprijinind menţinerea ciclului 
celular normal.

Substanţe active:
extract de celule stem de argan, elastină, proteină de 
soia, suc de aloe, glicină, enzimă cu efect antioxidant 
natural (superoxid dismutaza), alantoină.

Its special active agent complex reduces the ac-
tivity of the elastase enzyme that enhances the 
strengthening of the new fibres’ structure with the 
help of collagen allocated in the skin. Due to its an-
tioxidant active ingredient it reduces cell damages 
caused by oxidative stress. All these enhance the 
protecting and vitalizing effect of Argan plant stem 
cell extracts synergistically on the stem cells located 
in the dermis and the basal layer. Thanks to this, it 
not only increases the skin density, reduces wrin-
kles, smooths the skin’s surface, but it also helps to 
sustain a normal cell cycle indirectly.

Main ingredients:
Argan plant stem cell extract, elastin, soy protein, Aloe 
moisture, glycine, natural antioxidant enzyme (superox-
ide dismutase), allantoin.

SER ANTIRID PENTRU OCHI  
CU CELULE STEM DE ARGAN 
Argan plant stem cells Contour 
eye care serum
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SER RENEW  
CU CELULE STEM DE ARGAN 
Argan plant stem cells Renew serum

Deep hydration face mask for immediate moisturi-
zation. Due to its high Aloe Vera content it recharg-
es the dehydrated skin fast and effectively. With 
Vitamins, minerals, amino acids and enzymes it 
supports not only cell function but the formation 
of new epidermis essential for skin renewal as well. 
Filling up the skin with moisture it ensures an ideal 
environment and it also strengthens the stimulat-
ing effect of Argan plant stem cells synergistically, 
thereby enhances the production of new cells. 
Combined with other active ingredients it helps 
them to be absorbed as a transport system. 

Main ingredients:
Argan plant stem cells, Aloe vera, pentavitin, sorbitol, 
panthenol, allantoin
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ineral oil free               Fragrance free
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AHA LINE

Peelingul mecanic şi chimic regu-
lat al pielii este oportun nu doar 
pentru menţinerea permeabilităţii, 
dar şi pentru reînnoirea structurii 
acesteia. 

Regular mechanical and chemical 
peels of the skin surface not only 
ensure to maintain the permeability 
of the skin, but they are also  
extremely important factors in 
terms of rejuvenating the skin’s 
structure. 
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Cremă pentru îngrijire cu acid alfa hidroxilic în con-
centraţie de 2% cu pH de 4,5 - 5,5. Uleiul de pal-
mier conţine vitamina E, K și beta carotină, acestea 
regenerând perfect tenul și protejându-l împotriva 
efectelor nocive ale radicalilor liberi. Untul shea, 
uleiul de nuci macadamia și jojoba contribuie la 
păstrarea fermităţii, moliciunii și elasticităţii pielii. 
Mg-Relax® optimizează procesul de energizare a 
celulelor, reduce activitatea mușchilor mimicii prin 
efectul de botox. 

Substanţe active: 
ulei de palmier, nuci de macadamia și jojoba, unt shea, 
extract de centella, alantoină, panthenol, magneziu 
PCA, apă de floare de lotus, acid glicolic, acid lactic.

30 ml: SOLN-063

CREMĂ DE NOAPTE AHA PEEL 
PENTRU REÎNTINERIRE
AHA Peel Skin Rejuvenating Night 
Cream

This skin care cream contains 2% alfa-hydroxi-ac-
ids with pH 4.5-5.5. Its palm oil ingredient reaches 
in vitamin E and K and contains beta carotine. It 
has strong antioxidant effect. It can increase the 
elasticity of the skin tighten it thanks to its shea but-
ter, makadamia nut and jojoba oil content. Mg-Re-
lax® ingredient optomize cell metabolism and 
reduce mimikal wrinkles with its botox like effect. 

Main ingredients: 
palm, macadamia and jojoba oils, shea butter, centella 
extract, allantoin, panthenol, magnesium-PCA, lotus 
water, glycolic acid, lactic acid

Este un tratament special de exfoliere pentru ac-
centuarea efectului serului AHA Peel. Soluţia AHA 
Peel asigură un pH optim pe durata exfolierii. Ingre-
dientul principal este acidul lactic, care multiplică 
efectul oricărui ser AHA Peel. Principalul avantaj 
constă în faptul că irită mai puţin pielea pe durata 
exfolierii, este un excelent regenerator, hidratează 
pielea și prin stimularea sintezei ceramidelor întă-
rește funcţia de protecţie a acesteia. 

Picurându-l pe „masca tabletă” din set o activează, 
aceasta devenind un voal ce se poate așeza pe 
faţă. Programul Peeling, datorită acidului lactic din 
compoziţia sa, poate funcţiona ca mască comple-
mentară în tratamentul de albire. 

Substanţe active: 
acid lactic, suc de aloe.

Special exfoliating treatment in order to enhance 
the efficiency of  AHA Peel serums. The AHA peel 
Developer Liquid in the set ensures the optimal pH 
environment during the exfoliation.

The main component is lactic acid, which can ac-
celerate the efficacy of any AHA peel serum. The ad-
vantage is that during the peeling is less irritating to 
the skin, provides excellent skin rejuvenation, helps 
skin hydration and strengthens the skin’s protective 
function by increasing the synthesis of ceramide.

The set contains Tissue Mask Tablet, which is acti-
vated by the liquid and becomes a veil mask, then 
can be put on the face. This peeling set can be also 
used as an exclusive complementary mask for whit-
ening treatments due to the content of lactic acid.

Main ingredients:
lactic acid, aloe juice
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Setul conține:
Soluţie activă AHA Peel 75 ml
Măşti tablete 7 buc

The set contains: 
AHA Peel Development Liquid 75ml
Tissue Mask Tablet 7pcs

SOLN-145

TRATAMENT EXCLUSIV 
AHA PEEL
Exclusive AHA Peel
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Ser ușor opac cu acid alfa hidroxilic în concentraţie 
de 25% cu pH de 3,0 - 3,5. Acidul glicolic stimulea-
ză procesul cheratolitic și activitatea fibroblaștilor, 
are efect de reducere a inflamaţiilor și antioxidant. 
Folosirea regulată stimulează producerea de celule 
noi în derm și epiderm, întinerind pielea, care astfel 
devine mai netedă. Fosfatidilcolina, care este com-
ponenta de bază a membranelor, întărește mem-
brana celulară, mărindu-i astfel capacitatea de a se 
proteja.

Substanţe active:
acid glicolic, acid lactic, acid citric, fosfatidilcolină.

Slightly opalescent peel serum contains 25% alfa 
hydroxy acids with pH 3.0 - 3.5. High content of 
glycolic acid has keratolytic and fibroblast stimu-
lating, anti-inflammatory and antioxidant prop-
erties. Regular use enhances the formation of new 
skin cells in the epidermis and the dermis, thereby 
rejuvenating the skin and smoothing uneven skin 
surface. 

Main ingredients: 
glycolic acid, lactic acid, citrit acid, phosphatidylcholine

30 ml: SOLN-143

SERUM EXFOLIANT AHA PEEL 25%
AHA Peel 25% serum

Mască gel cu acid alfa hidroxilic în concentraţie de 
7% cu pH de 3,5 - 4,0. Efectele sinergice ale acidului 
glicolic, lactic și citric din compoziţia sa garantează 
efectul de exfoliere spectaculoasă și de lungă dura-
tă. Aloe Vera umple, netezește pielea, îi conferă un 
aspect proaspăt, de culoare sănătoasă. Se folosește 
ca mască sau pentru întărirea efectului serurilor. 

Substanţe active: 
acid glicolic, acid lactic, acid citric, fosfatidilcolină.

This gel mask contains 7% alfa hydroxy acids with 
pH 3.5 -  4.0. The synergistic effect of buffered gly-
colic, lactic and citric acids guarantees a spectacu-
lar, long-lasting exfoliation. The valuable aloe vera 
component replenishes, smoothes, refreshes the 
skin. Can be used alone or to strengthten the im-
pact of peel serums.

Main ingredients: 
glycolic acid, lactic acid, aloe juice, allantoin

100 ml: SOLN-144

MASCĂ  
RESTRUCTURANTĂ AHA PEEL
AHA Peel Skin Restructure Mask
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Ser ușor opac cu acid alfa hidroxilic în concentraţie 
de 5%, cu pH de 4,0 - 4,5. Înmoaie și îndepărtează 
delicat celulele cornoase moarte și impurităţile de 
pe suprafaţa pielii. Acidul lactic are efect exfoliant 
și hidratează pielea. Acidul citric revigorează și 
tonifică pielea, are totodată efect de estompare. 
Fosfatidilcolina, care este componenta de bază a 
membranei, întărește membrana celulară, întărin-
du-i astfel capacitatea de a se proteja.

Substanţe active:
acid lactic, acid citric, fosfatidilcolină.

This peel serum contains 5% alfa-hydroxi-acids 
with pH 4.0 - 4.5. It gently removes dead cells and 
impurities from the skin. Lactic acid has gentle 
exfoliating effect and moisturizes the skin. Citric 
acid is used for its refreshing, tonifying and skin 
lightening properties. Phosphatidylcholin sup-
ports healthy skin cell membranes and may boost 
the skin’s immune system. 

Main ingredients:
lactic acid, citric acid, phosphatidylcholine

15 ml: SOLN-062, 30 ml: SOLN-141

SERUM EXFOLIANT AHA PEEL 5%
AHA Peel 5% serum

Ser ușor opac cu acid alfa hidroxilic în concentraţie 
de 10% cu pH de 3,0 - 4,0. Acidul glicolic stimulea-
ză procesul cheratolitic și activitatea fibroblaștilor, 
are efect de reducere a inflamaţiilor și antioxidant. 
Folosirea regulată stimulează producerea de celule 
noi în derm și epiderm, întinerind pielea, care astfel 
devine mai netedă. Fosfatidilcolina, care este com-
ponenta de bază a membranelor, întărește mem-
brana celulară, mărindu-i astfel capacitatea de a se 
proteja.

Substanţe active:
acid glicolic, acid lactic, acid citric, fosfatidilcolină.

Slightly opalescent peel serum contains 10% alfa 
hydroxy acids with pH 3.5 - 4.0. High content of 
glycolic acid has keratolytic and fibroblast stimu-
lating, anti-inflammatory and antioxidant prop-
erties. Regular use enhances the formation of new 
skin cells in the epidermis and the dermis, thereby 
rejuvenating the skin and smoothing uneven skin 
surface. 

Main ingredients:
glycolic acid, lactic acid, citric acid, phosphatidylcholine

30 ml: SOLN-142

SERUM EXFOLIANT AHA PEEL 10%
AHA Peel 10% serum
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VITA WHITE

ELIXIR PENTRU ALBIREA PIELII - VITA WHITE 
Vita White Brightening elixir

15 ml: SOLN-192, 30 ml: SOLN-198

Ser cu textură ușoară pentru o piele mai deschisă, 
uniformă. Bisabolul și vitamina E are efect direct 
asupra producerii de melanină, reduce hiperpig-
mentarea datorată leziunilor sau inflamaţiilor pielii 
și reduce intensitatea petelor pigmentate datorate 
îmbătrânirii și  razelor solare. Un tratament de 4 
săptămâni, zilnic de 2 ori, decolorează petele și se 
estompează diferenţele de culoare a pielii. Folosind 
regulat elixirul, combinând-o cu o îngrijire cores-
punzătoare și protecţie împotriva luminii, pielea 
va căpăta un aspect tineresc și sănătos. Nu conţine 
hidrochinonă, uleiuri minerale, uleiuri de silicon și 
parabeni. 

A light textured serum to obtain a lighter and 
smoother skin tone. Its skin lightening content af-
fects the melanin formation directly. It also reduces 
pigment spots emerging from skin aging caused 
by the sunshine and cuts back skin damages and 
skin inflammation, all which cause hyperpigmen-
tation. After 2x daily usage for 4 weeks pigment 
spots might be faded out and the discoloured skin 
would be corrected. In the course of regular usage, 
appropriate skin care and light protection the skin 
will appear healthier. Hydroquinone-free, mineral 
oil-free, silicone oil-free, paraben-free.

Depigmentarea pielii cu Solanie 
Vita White  
Gama Vita White este dezvoltată în special pentru 
obţinerea și menţinerea unui tonus mai deschis, 
mai uniform. Componenta decolorantă reduce 
hiperpigmentarea datorată leziunilor sau inflamaţi-
ilor pielii și reduce intensitatea petelor pigmentate 
datorate îmbătrânirii și a razelor solare. Sinergia bi-
sabolol și vitamina E intensifică efectul antioxidant 
al complexului decolorant, protejând astfel celulele 
pielii împotriva leziunilor oxidative și încetinind pro-
cesul de îmbătrânire înainte de vreme. Uleiul jojoba 
și alantoina refac funcţia de barieră a pielii, o hidra-
tează și o înmoaie. Nu conţine hidrochinonă, uleiuri 
minerale, ulei de silicon și parabeni. 

Skin depigmentation with Solanie 
Vita White
The Vita White Line is developed for a lighter and 
smoother skin tone. Its skin lightening content 
reduces pigment spots emerging from skin 
aging caused by the sunshine and cuts back skin 
damages and skin inflammation, all which cause 
hyperpigmentation. Its bisabolol and Vitamin 
E contents synergistically support the strong 
antioxidant effect of the lightening complex and 
protect the skin cells from oxidative damage, 
hence delay premised skin aging. Its jojoba oil and 
allantoin agents help to renovate the skin barrier, 
hydrate and soften the skin. Hydroquinone-free, 
mineral oil-free, silicone oil-free, paraben-free.
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CREMĂ DE ZI PENTRU ALBIRE ȘI 
DEPIGMENTARE - VITA WHITE
Vita White Brightening day cream

CREMĂ DE NOAPTE PENTRU 
ALBIRE ȘI DEPIGMENTARE - VITA 
WHITE
Vita White Brightening night cream

MASCĂ DE ALBIRE ȘI 
DEPIGMENTARE - VITA WHITE
Vita White ACE massage mask 50 ml: SOLN-195

50 ml: SOLN-193

100 ml: SOLN-197

Cremă ușoară, hidratantă, cu protecţie UV pentru 
obţinerea și menţinerea unui tonus mai deschis, 
mai uniform. Componenta decolorantă reduce 
hiperpigmentarea datorată leziunilor sau inflamaţi-
ilor pielii și reduce intensitatea petelor pigmentate 
datorate îmbătrânirii și a razelor solare. Sinergia Bi-
sabolol și vitamina E intensifică efectul antioxidant 
al complexului decolorant, protejând astfel celule-
le pielii împotriva leziunilor oxidative și încetinind 
procesul de îmbătrânire înainte de vreme. Uleiul 
jojoba și alantoina refac funcţia de barieră a pielii, o 
hidratează și o înmoaie. Nu conţine hidrochinonă, 
uleiuri minerale, ulei de silicon și parabeni. 

Light hydrating cream with UV protection for a 
lighter and smoother skin tone. Its skin lightening 
content reduces pigment spots emerging from skin 
aging caused by the sunshine and cuts back skin 
damages and skin inflammation, all which cause 
hyperpigmentation. Its bisabolol and Vitamin E 
contents synergistically support the strong antiox-
idant effect of the lightening complex and protect 
the skin cells from oxidative damage, hence delay 
premature skin aging. Its jojoba oil and allantoin 
agents help to renovate the skin barrier, hydrate 
and soften the skin. Hydroquinone-free, mineral 
oil-free, silicone oil-free, paraben-free.

Cremă vitalizantă, hidratantă, pentru regenera-
rea pielii pe timp de noapte, pentru obţinerea și 
menţinerea unui tonus mai deschis, mai uniform. 
Componenta decolorantă reduce hiperpigmen-
tarea datorată leziunilor sau inflamaţiilor pielii și 
reduce intensitatea petelor pigmentate datorate 
îmbătrânirii și a razelor solare. Sinergia Bisabolol și 
vitamina E intensifică efectul antioxidant al com-
plexului decolorant, protejând astfel celulele pielii 
împotriva leziunilor oxidative și încetinind procesul 
de îmbătrânire înainte de vreme. Uleiul de luminiţă 
și niacinamida refac bariera pielii, hidratează și în-
moaie pielea.  Nu conţine parabeni, hidrochinonă, 
uleiuri minerale, uleiuri de silicon. 

Vitalizing nourishing cream for skin regeneration 
in the evening, obtaining and maintaining a light-
er, smoother skin tone. Its skin lightening content 
reduces pigment spots emerging from skin aging 
from the sunshine and cuts back skin damages 
and skin inflammation, all which cause hyperpig-
mentation. Its bisabolol and Vitamin E content syn-
ergistically support the strong antioxidant effect of 
the lightening complex and protect the skin cells 
from oxidative damage, hence delay premature 
skin aging. Its niacinamide and evening primrose 
oil agents help to renovate the skin barrier, hydrate 
and soften the skin.

Apply evenly in the evening on the cleaned face. 
Applicable both on the neck line and hands. Avoid 
contact with eyes. Hydroquinone-free, mineral oil-
free, silicone oil-free, paraben-free.

Mască cu vitamine indispensabile pentru formarea 
și menţinerea structurii pielii, potrivită și pentru ma-
saje mai scurte. Fosfatidilcolina și uleiul de luminiţă 
refac și menţin bariera pielii. Niacinamida împiedi-
că transferul de melanină, vitamina C reduce canti-
tatea de pigmenţi în derm. Componentele uleioa-
se nu sunt comedogenice, astfel se poate folosi și 
pentru tenul seboreic. Nu conţine parabeni, uleiuri 
minerale, ulei de silicon. 

Building and maintaining the skin structure, it is es-
sential to have a mask rich in vitamins, which can 
be used for shorter massage too. Due to its phos-
phatidylcholine and evening primrose oil contents 
it helps to regenerate and maintain the healthy 
skin barrier. At the same time, due to its suppres-
sion of niacinamid melanosome transfer and the 
melanin reduction effect of Vitamin C it also mini-
malizes the quantity of undesirable chemicals ac-
cumulated in the epidermis. It’s perfectly applicable 
on seborrheic skin as for its oily ingredients are 
non-comedogenic.

Mineral oil-free, silicone oil-free, paraben-free.

VITA
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SER PENTRU ALBIREA PIELII CU 
VITAMINA C- VITA WHITE
Vita White Vitamin C serum

15 ml: SOLN-191, 30 ml: SOLN-194

Ser ce conţine vitamina C solubilă în apă, care pe 
lângă efectul excelent de hidratare, optimizează 
producerea de melanină, favorizând formarea 
unor noi ţesuturi de colagen. Sinergia cu vitamina 
E și efectul antioxidant ajută la protecţia împotriva 
stresului oxidativ. Niacinamida intensifică sinteza 
lipidelor și ceramidelor necesare pentru asigurarea 
integrităţii structurale și funcţionale a barierei. Da-
torită efectului decolorant și antibacterial comple-
tează cu succes tratamentele de decolorare și an-
tiseboreice. Nu conţine parabeni, uleiuri minerale, 
uleiuri de silicon. 

This serum contains special water soluble Vitamin 
C, not only hydrates perfectly, but it also optimizes 
the skin’s melanin production and promotes the 
formation of new collagen fibres. Its synergetic and 
antioxidant effects evolved from additional vita-
min E helps the skin’s protection against oxidative 
stress. It also contains niacinamide which boosts 
the synthesis of lipids and ceramides essential for 
protecting the structural and functional integrity of 
the skin barrier. Due to its skin lightening and anti-
bacterial nature complete the anti-seborrheic and 
whitening treatments.

Mineral oil-free, silicone oil-free, paraben-free, fra-
grance-free. 

UV
FILTER
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ALOE-GINKGO
LINE
Substanţele principale ale produse-
lor Solanie sunt Aloe Vera şi Ginkgo 
Biloba, bogate în substanţe active şi 
folosite din cele mai vechi timpuri. 
Rolul lor în cosmetică şi efectul 
asupra pielii sunt semnificative, da-
torită efectului sinergic, aflându-se 
în acelaşi recipient, se scurtează 
mult durata tratamentelor.  

The main ingredients of Solanie 
products are aloe vera and 
ginkgo biloba. Their cosmetical 
purpose and their effect on the 
skin are significant. After careful 
consideration of their synergy, 
we put them in one jar in order to 
accelerate their impact.
This way treatment time can be 
shortened, and work made easier. 

Proteinele, enzimele, substanţele minerale, vita-
minele (A, B, C, E) din Aloe Vera accelerează re-
generarea celulară, ajută absorbţia substanţelor 
nutritive. Aloe susţine procesul de autoreglare a 
funcţiilor pielii, are efect de înmuiere, calmare și 
reducere a inflamaţiilor. 

Ginkgo biloba este una din plantele cele mai 
vechi de pe Pământ. Substanţele active extrase 
din frunzele ei stimulează circulaţia sanguină, in-
tensifică metabolismul. Datorită efectului său de 
întărire a pereţilor arterelor este excelent pentru 
reducerea simptomelor rozaceei. Conţine caroti-
nă, vitamina C și E, acid linoleic și linolenic, glico-
zide, polifenoli, enzime, fitosteroli. Are efect de 
netezire și ajută la regenerarea epidermei.

Aloe vera contains proteins, enzymes, minerals, 
vitamins (A, B, C, E). These components speed up 
regeneration of cells, and help the absorption 
of nutrients. Aloe vera helps the skin’s self - 
hydratation process. It softens skin, calms it, as well 
as calms inflammation. 

Ginkgo biloba maidenhair tree is the longest known 
plant on Earth. The ingredients gained from its leaves 
stimulate circulation of blood, of skin and muscles, 
and increase metabolism as well. Due to its effect 
on strenghtening the walls of the veins it is excellent 
for reducing the symptoms of rosacea. It contains 
carotene, Vitamin C, E, linoleic and linolenic acid, 
glycosides, polyphenols, enzymes, and phytosterols. 
It has excellent keratoplastic effect.

Emulsie de curăţare fără substanţe aromate, care 
îndepărtează delicat impurităţile și machiajul. Este 
indicată pentru orice tip de piele.

Substanţe active:
extract de aloe vera, ginkgo biloba și gălbenele, ulei de 
avocado, panthenol, alantoină.

Perfume free cleansing emulsion. With the help of 
skin friendly and surface active ingredients totally 
and gently removes pollution or make up from fa-
cial areas. The ingredients insure that it can be used 
for all skin type.

Main ingredients:
aloe vera-, ginkgo biloba- and marigold extracts, avoca-
do oil, panthenol, allantoin

150 ml: SOLN-002, 500 ml: SOLN-064

LAPTE DEMACHIANT  
PENTRU TEN SENSIBIL
Face Milk for Sensitive Skin 

Loţiune tonică fără alcool, împrospătează pielea, 
care devine mai fermă. Se recomandă pentru refa-
cerea pH-ului optim după folosirea laptelui de faţă 
sau a exfoliantului.

Substanţe active: 
extract de aloe vera și ginkgo biloba, complex NMF, pan-
thenol, alantoină. 

It refreshes and tightens the skin; a non-alcoholic 
tonic, a good cleanser that hydrates skin. We rec-
ommend it after use of face milk or scrub.

Main ingredients: 
aloe vera- and ginkgo biloba extract, NMF-complex, 
panthenol, allantoin

150 ml: SOLN-003, 500 ml: SOLN-065

LOŢIUNE TONICĂ HIDRATANTĂ
Phyto Tonic Lotion

M
ineral oil free                Silicone oil free
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de fructe) și peelingul mecanic (granule de polieti-
lenă). Lipoaminoacidul asigură curăţarea în profun-
zime a porilor, netezind astfel pielea.

Substanţe active:
extract de aloe vera și ginkgo biloba, alantoină, pan-
thenol, ulei din sâmburi de struguri, acid lactic, acid de 
mere, lipoaminoacid, granule fine de polietilenă. 

It is a cream scrub that acts as chemical (fruit acid) 
and mechanical peeling (polyethylene particles). 
It has a skin smoothing effect, which can be in-
creased with lipoamino acid, a special active ingre-
dient on the surface agent, cleaning the pores from 
deep inside. 

Main ingredients: 
aloe vera- and ginkgo biloba extracts, allantoin, pan-
thenol, grape seeds oil, lactic acid, malic acid, lipoamino 
acid, fine polyethylene granules

30 ml: SOLN-007, 125 ml: SOLN-069

CREMĂ EXFOLIANTĂ
Facial Peeling Cream

M
ineral oil free                Silicone oil free
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Un produs special, destinat înmuierii rapide și înlă-
turării perfecte a impurităţilor depuși în pori, folosit 
la pielea sensibilă, dificilă de curăţat. Lipoaminoaci-
dul dizolvă grăsimea oxidată și impurităţile.

Substanţe active: 
extract de aloe vera și ginkgo biloba, alantoină, ulei din 
sâmburi de struguri, lipo-amino acid, mentol.

This cream is ideal for softening sensitive skin and 
for cleaning the pores perfectly. Lipoamino acid en-
ters the pores deeply and dissolves oxidized oils and 
pollution, providing a clean skin. We can boost it’s 
effect with Solanie Lipamin Accelerator Gel.

Main ingredients: 
aloe vera- and ginkgo biloba extracts, allantoin, grape 
seeds oil, lipoamino acid, menthol

50 ml: SOLN-008, 250 ml: SOLN-070

CREMĂ DE CURĂŢARE PROFUNDĂ 
CU LIPAMINĂ
Lipamin Deep Purifying Cream

Accelerează efectul cremei de curăţare în profunzi-
me și împiedică uscarea înainte de vreme a cremei 
de dedesubt. Uleiul volatil de busuioc are efect ră-
coritor, reconfortant, aromaterapeutic. 

Substanţe active:
ulei volatil de busuioc, arginină, glicerină, poliacrilat de 
glicerină, mentol.

This product enhances the impact of the Deep Pu-
rifying Cream, prevents the too early shrivelling of 
the cream underneath. Basil essential oil freshens, 
vivifies, and has aromatherapic effects too.

Main ingredients: 
basil essential oil, arginine, glycerin, glycerinpoly-
acrylate, menthol

50 ml: SOLN-009

GEL ACCELERATOR CU LIPAMINĂ
Lipamin Accelerator Gel
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Balsam bogat în apă, ideal pentru masaj. Fitohor-
monii și acizii grași nesaturaţi (vitamina F) din uleiul 
de avocado asigură efectul regenerator. 

Substanţe active: 
extract de aloe vera și ginkgo biloba, ulei de avocado, 
lanolină, panthenol, alantoină.

Massageable, high water content conditioner. The 
avocado oil has high unsaturated fatty acid con-
tent (vitamin F). Its phytohormone components 
assists the regeneration process.

Main ingredients: 
aloe vera- and ginkgo biloba  extracts, avocado oil, lan-
olin, panthenol, allantoin

150 ml: SOLN-013, 500 ml: SOLN-073

Cremă pentru masaj bogată în uleiuri vegetale și 
substanţe nutritive, recomandată pentru ten ma-
tur, uscat, deshidratat. Datorită uleiurilor care conţin 
vitamine preţioase, rezultatele sunt spectaculoase, 
porţiunea tratată devine netedă.

Substanţe active: 
extract de aloe vera și ginkgo biloba, alantoină, uree, ulei 
de avocado, ulei de nucă de cocos, unt ilipe, lecitină de 
soia, vitamina E. 

Rich in herbal oils and nutrients, meant to be used 
as a massaging cream mainly on mature, alipic and 
dehydrated skin. Noticeably smoothest and refills 
the treated area because of its coconut oil, avocado 
oil and useful vitamin components (Vitamin A, E, F).

Main ingredients: 
aloe vera- and ginkgo biloba extracts, allantoin, urea, 
avocado oil, coconut oil, shorea butter, soya lecithin, 
Vitamin E

250 ml: SOLN-072

CREMĂ CU LECITINĂ  
PENTRU MASAJ
Lecithin Massage Cream

LAPTE NUTRITIV PENTRU GÂT, 
BUST ŞI BODY
Silk Touch Body and Massage Milk
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50 ml: SOLN-014,  250 ml - SOLN-075

GEL STIMULANT CU 
AROMATERAPIE
Aromatherapy Stimulant Gel

50 ml: SOLN-017,  250 ml: SOLN-078

MASCĂ CALMANTĂ
Herbal Calming Mask

Stimulează circulaţia sanguină locală, astfel pielea 
se încălzește și se înroșește. Crește concentraţia de 
oxigen și porii se deschid.

Substanţe active:
acid glicolic, acid lactic, acid salicilic, uleiuri volatile de 
nucșoară și lemn de trandafir, nicotinat etilic, vitamina 
PP, alantoină.

Greatly enhances the treated area’s blood circula-
tion, as a result skin would get warm and slightly 
red. Oxygen absorption increases, and the pores 
would open.

Main ingredients: 
glycolic acid, lactic acid, salicylic acid, nutmeg- and 
rosewood essential oils, ethyl nicotinate, vitamin PP, 
allantoin

Mască calmantă pentru finalizarea tratamentelor 
faciale cu compoziţie bogată în substanţe active 
antiseptice, antiinflamatorii și astringente.

Substanţe active:
salvie, mentă, iarbă de silur, oxid de zinc, dioxid de titan, 
ulei din sâmbure de struguri și de germeni de grâu, aloe 
vera, ichtiol, acid lactic, panthenol.

It can be used successfully at the end of face treat-
ments for calming the skin. Antiseptic, astringent, 
with antiinflammatory effect. 

Main ingredients: 
aloe vera-, ginkgo biloba-, horse chestnut-, chamomile- 
and calendula extracts, ichtiol, wheat germ oil, mint-, 
sage- and eucalyptus essential oils, zinc oxide, titanium 
dioxide, lactic acid, allantoin, panthenol

M
ineral oil free                Silicone oil free
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Este ideală pentru tenul uleios și seboreic. Sulful co-
loidal reduce producţia excesivă de sebum. Extrac-
tul de camfor și arbore de ceai are efect antiseptic 
și analgezic, astfel contribuie la calmarea corespun-
zătoare a pielii. 

Substanţe active: 
extracte de aloe vera, ginkgo, coada calului, panseluţă, 
sulf coloidal, ulei de luminiţă, biotină, vitamina F, camfor, 
uleiuri volatile de arbore de ceai și mușcată.

Ideal care for oily-seborrhea skin. Colloid sulphur 
absorbs well into skin, and diminish overdrive of se-
baceous glands. It has antiseptic, pain reliever, and 
wound healing effect because of it’s camphor and 
tea tree ingredients. It calms the skin.

Main ingredients: 
aloe vera-, ginkgo biloba-, horsetail-, (wild) pensy- and 
calendula extracts, colloid sulphur, ichtiol, evening prim-
rose oil, biotin, vitamin F, camphor, tea tree essential oil, 
geranium essential oil, lactic acid, allantoin, panthenol, 
zinc oxide

50 ml: SOLN-018, 250 ml: SOLN-079
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Folosită ca mască, hidratează în scurt timp. Fiind 
bogată în aloe vera pielea devine fermă, netedă, 
revigorată. 

Substanţe active:
gel aloe vera (30%), extract de ginkgo biloba, biotină, 
pentavitină, panthenol, alantoină.

As a face mask, it supplies the water necessity of 
skin in a short time. Its high aloe vera content fills 
up, smoothes, and gives a healthy color for one’s 
skin. 

Main ingredients: 
aloe vera gel (30%), ginkgo biloba extract, biotin, pen-
tavitin, panthenol, allantoin

50 ml: SOLN-015, 250 ml: SOLN-076

MASCĂ GEL HIDRATANTĂ
Moisturizing Hydromask

MASCĂ CU SULF
Astringent herbal facial mask

Mască nutritivă pentru ten alipic. Germenii de grâu 
din compoziţia sa intensifică sinteza de colagen, 
acizii grași nesaturaţi și fitohormonii din uleiul de 
sâmburi de struguri ajută la regenerarea pielii. Este 
produsul perfect pentru tenul deshidratat și uscat, 
care va deveni moale și hidratat corespunzător. 

Substanţe active:  
extracte de centella, flori de soc, aloe vera și ginkgo bilo-
ba, ulei de germeni de grâu, jojoba, sâmburi de struguri, 
ricin și cocos, scualan, vitamina A, E și PP, ulei de luminiţă, 
panthenol, alantoină, biotină, coenzima Q10, germeni 
de grâu – bio vector, complex NMF, pentavitină.

50 ml: SOLN-019, 250 ml: SOLN-080

MASCĂ ENERGIZANTĂ PENTRU TEN USCAT
Energizing mask for dry skin

We advise to use it for alipic skin. Wheat germ bio-
vector strengthens the skin’s own collagen synthe-
sis. Greap seeds oil and its high unsaturated fatty 
acid and phytohormone content helps the regener-
ation processes of skin. This mask provides the best 
in moisturising the skin and helps the alipic skin. 
The skin would become soft and well hydrated.

Main ingredients: 
centella-, elderflower-, aloe vera and ginkgo extracts, 
wheat germ-, jojoba-, grape seeds-, castor and coconut 
oils, squalane, vitamin A, E and PP, evening primrose 
oil, panthenol, allantoin, biotin, Q10 coenzyme, wheat 
germ - biovector, NMF complex, pentavitin

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640334 35



A
LO

E-G
IN

KG
O

 LIN
E

Cremă de zi hidratantă cu aloe vera cu formulă 
moale, modernă (nu conţine substanţe alergene), 
cu protecţie solară fizică (dioxid de titan), care se 
absoarbe ușor, pentru îngrijirea și protejarea zilnică 
a unui ten uscat, deshidratat.

Substanţe active: 
Unt shea, scualan, ulei de sâmburi de caise, ulei de avocado, 
acid hialuronic, complex NMF, extracte de aloe vera și iarba 
de tigru, vitamina E, pentavitină, alantoină, micropigment 
de panthenol și factor de protecție solară (dioxid de titan).

Modern formulation (non allergic) of soft, easily 
spreadable half oily cream with light filter (titani-
um dioxide). It is advised for the dry skin that needs 
water replacement and protection during the day.

Main ingredients: 
shea butter, squalane, apricot seeds oil, avocado oil, 
hyaluronic acid, NMF complex, aloe vera- and centella 
extracts, Vitamin E, pentavitin, allantoin, panthenol, ti-
tanium dioxide micro pigment

50 ml: SOLN-022, 250 ml: SOLN-083

CREMĂ DE ZI HIDRATANTĂ CU 
ALOE VERA
Aloe Moisturizing Day Cream

Datorită vitaminelor A, E, F și uleiului de luminiţă 
înglobate în lipozomi asigură aprovizionarea pe 
durată lungă cu vitamine. Hidratează și protejează 
pielea împotriva razelor UV. 

Substanţe active: 
extracte de aloe vera și ginkgo biloba, ulei jojoba, unt 
ilipe, vitamina A, E și ulei de luminiţă înglobate în lipo-
zomi, biotină, pentavitină, complex NMF, filtru UV, alan-
toină, panthenol, vitamina B3.

Vitamin A, E and F encapsulated in liposomes and 
evening primrose oil assure the skin’s long lasting 
vitamin supply. It take care of the skin’s proper hy-
dration and protects the skin from harmful UV rays.

Main ingredients: 
aloe vera- and ginkgo biloba extracts, jojoba oil, shorea 
butter, Vitamin A, B3 and E and evening primrose oil in 
liposomes, biotin, pentavitin, NMF-complex, UV filter, 
allantoin, panthenol.

50 ml:SOLN-021, 250 ml: SOLN-082

CREMĂ DE ZI HIDRATANTĂ  
CU LIPOZOMI 
Vita-Liposome Moisturizing Day Cream

M
ineral oil free                Silicone oil free

50 ml: SOLN-024, 250 ml: SOLN-085

Cremă nutritivă bogată în lipide, cu componente 
speciale, care cu ajutorul energiei coenzimei Q10 
asigură regenerarea ţesuturilor pielii în timpul nop-
ţii. Crește rezistenţa acesteia și încetinește procesul 
de îmbătrânire.

Substanţe active:
extracte de aloe vera și ginkgo biloba, scualan, germeni 
de grâu – bio vector, coenzima Q10, ulei de nuci de ma-
cadamia, ulei de ricin, unt ilipe, vitamina A, E, F, colesterol, 
alantoină.

This nourishing cream has high lipid content and 
has a combination of special components. Q10 co-
enzyme’s energy guarantees renewal of skin cells at 
night. It enhances the skin’s endurance, and slows 
down the aging process.

Main ingredients: 
aloe vera- and ginkgo biloba extracts, squalane, wheat 
germ biovector, Q10 coenzyme, macadamia oil, castor 
oil, shorea butter, vitamin A, E and F, cholesterol, allantoin

Cremă moale, extrem de bogată în extracte de 
plante medicinale. Aplicarea ei zilnică asigură în-
grijirea și protecţia perfectă pentru tenul sensibil, 
predispus la dilatarea capilarelor. Substanţele sale 
active întăresc pereţii arterelor, atenuează roșeaţa, 
îmbunătăţesc circulaţia, reduc sensibilitatea pielii. 
Conţine ulei de parafină. Nu conţine arome și co-
loranţi.

Substanţe active:
ulei de luminiţă, jojoba și măsline, unt shea, scualan, ger-
meni de grâu – bio vector, vitamina B6, PP și E, extracte 
de aloe, ginkgo, silur, iarba de tigru, arnică, nucul vrăji-
toarelor, sunătoare, frunze de struguri, castan sălbatic și 
iederă, pentavitină, alantoină, biotină, panthenol.

This is a soft cream especially rich in herb extracts. 
During daily use can provide perfect care and pro-
tection for sensitive skin and skin tend to rosacea. 
Its ingredients strengthen blood vessels, diminish 
redness, reduce skin sensitivity and promotes cir-
culation with its synergic effect. It doesn’t contain 
paraffin oil. Perfume and color free.

Main ingredients: 
evening primrose, jojoba- and oliva oil, shea butter, 
squalane, wheat germ-biovector, vitamin B6, PP and E, 
aloe-, ginkgo-, euphrasia-, centella-, arnica-, hamame-
lis-, St. John’s wort-, grape leaves-, horse chestnut- and 
ivy extracts, pentavitin, allantoin, biotin, panthenol

50 ml: SOLN-023, 100 ml: SOLN-084

CREMĂ ANTIROZACEE
Redness Neutralizer Skin Calming 
Cream

CREMĂ DE NOAPTE 
ENERGIZANTĂ Q10
Q10 Energizing Night Cream
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Cremă ușoară, care se absoarbe rapid, pentru în-
grijirea și hidratarea pielii cu probleme. Extractele 
vegetale normalizează funcţionarea glandelor se-
bacee, reduc sensibilitatea pielii inflamate. Acidul 
hialuronic și complexul NMF asigură hidratarea 
corespunzătoare. 

Substanţe active: 
extracte de aloe vera, ginkgo biloba, arnică, panseluţe, 
coada calului, vitamina B3, E, F, biotină (vitamina H), acid 
salicilic, scualan, complex NMF, coloidă de sulf, alantoină, 
panthenol, uleiuri volatile de arbore de ceai, lămâiţă și 
mentă, acid hialuronic.

It is a well-absorbing soft cream. It is appropriate 
to use this cream for treatment and hydration of 
skin problem. Herbal extracts set the operation of 
sebaceous glands, and decrease the sensitivity of 
inflamed skin. Hyaluronic acid and NMF complex 
insures proper hydration.

Main ingredients: 
aloe vera-, ginkgo biloba-, arnica-, (wild)pensy- and 
horsetail extracts, Vitamins B3, E, F and H (biotin), salicyl-
ic acid, squalane, NMF complex, colloid sulphur, allanto-
in, panthenol, tea tree-, lemongrass- and mint essential 
oils, hyaluronic acid

50 ml: SOLN-027, 250 ml: SOLN-087

50 ml: SOLN-026, 250 ml: SOLN-321

Cremă ușoară, fără grăsimi, ce se absoarbe ușor și se 
recomandă pentru tratamentul pielii cu seboree us-
cată (sicca). Conţine substanţe active care calmează 
pielea, întăresc epiderma, previn producerea de se-
bum, reduc inflamaţia, contractă porii. Conţine de 
asemenea substanţe pentru protecţie solară.

Substanţe active:  
extracte de panseluţă, genţiană (efect astringent, de 
tonifiere), gălbenele, ienupăr, cimbru și coajă de lămâie, 
alcool diclor-benzilic (antiseptic, dezinfectant), vitamina 
E și B6, panthenol, acid salicilic, complex NMF, betaină, 
alantoină, dioxid de titan (protecţie UV).

It is a light, non-greasy, fast absorbing cream for 
the treatment of seborrhea sicca. It contains ingre-
dients which strenghten the harness, block extra 
production of sebum, reduce the size of the pores. 
Niacin cream also has calming, anti innflamatory 
and antiseptic effects. The cream will not leave any 
shine on the skin. The light UV protector protects 
the skin from the harmful sunrays.

Main ingredients: 
viola arvensis, gentiana cruciata root (for its astringent, 
tonical effect), calendula, juniper, thyme and lemon peel 
extracts, dichlorobenzyl alcohol (for its deep absorbing 
and strong bactericidal and fungicidal effect), Vitamins 
B3, E and B6, panthenol, salicylic acid, NMF complex, be-
tain, allantoin, titanium dioxid (for UV protection)

M
ineral oil free                Silicone oil free
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CREMĂ BIOTINĂ  
PENTRU TEN GRAS
Biotin Normalizing and Moisturizing 
Cream

CREMĂ NIACINĂ PENTRU TEN 
GRAS
Niacin Mattifying Cream
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Cremă-gel cu textură fină, se absoarbe rapid, ne-
tezește și estompează ridurile fine din jurul ochi-
lor. Acidul hialuronic din compoziţia sa hidratează 
puternic, plantele medicinale reduc iritaţiile și 
cearcănele. 

Substanţe active: 
extracte de aloe vera, ginkgo biloba, silur, floare de soc 
și iarbă de tigru (centella), acid hialuronic, cofeină, pan-
thenol, alantoină, coenzima Q10 înglobată în lipozom. 

It is soft and well absorbed gel-cream with excellent 
consistence. It soothens and fills the small wrinkles 
around the eyes. Hyaluronic acid containing herbs 
diminish irritation, soften the development of 
„edematous eyes”.

Main ingredients: 
aloe vera-, ginkgo biloba-, euphrasia-,  elderflower- and 
centella extracts, hyaluronic acid, caffeine, panthenol, 
allantoin. Liposome contains: Q10 coenzyme, vitamin A 
and E, evening primrose oil (gamma-linolenic acid)

15 ml: SOLN-025, 50 ml: SOLN-086

CREMĂ GEL ANTIRID PENTRU 
OCHI CU LIPOZOMI Q10
Q10 Liposome Eye Zone Gelcream

Balsam cu efect de calmare, antiinflamator, răcori-
tor, regenerează spectaculos pielea arsă de soare, 
pielea deshidratată după epilare. Răcorește în mod 
plăcut suprafaţa pielii, o calmează și o regenerează.

Substanţe active: 
extracte de aloe vera, ginkgo biloba, mușeţel și gălbe-
nele, uleiuri volatile de arbore de ceai, mentă și eucalipt, 
mentol, ulei de avocado, vitamina A și E, alantoină, pan-
thenol.

Soothing balm, anti redness, cooler balm which 
noticeably regenerates skin after waxing or  sun-
burn. Gently cools the skin surface, regenerate and 
intensively calms the skin.

Main ingredients: 
aloe vera-, ginkgo biloba-, chamomile- and calendula 
extracts, tea tree, mint and eucalyptus essential oils, 
menthol, avocado oil, Vitamin A and E, allantoin, pan-
thenol

150 ml: SOLN-028, 500 ml: SOLN-088

BALSAM CALMANT CU ALOE 
VERA PENTRU FAȚĂ ȘI CORP
Skin Calming Phytogel
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Brandul Solanie a întocmit Linia Skin Nectar, 
creând legătură între conceptul de frumusețe 
și cel de medicină. Scopul a fost crearea unor 
produse cosmetice care îmbină puritatea și 
înțelepciunea naturii cu cele mai noi desco-
periri ale medicinei, totodată fiind răspunsul 
la diferitele necesități ale tenului. Serurile su-
per-concentrate, cu formule revoluționare au 
efecte impresionante asupra problemelor spe-
cifice ale tenului, cum sunt: riduri, cuperoză, 
piele cu imperfecțiuni. Eficacitatea ridicată a 
serurilor vine din faptul că au molecule mai 
mici și astfel sunt absorbite mai rapid și mai 
adânc în piele. Concentrația puternică a se-
rurilor amplifică acțiunea cremelor. 

The Solanie brand has drawn up the Skin 
Nectar Line by making a connection between 
the concept of beauty and that of medicine. 
The aim was to create cosmetics that combine 
the purity and wisdom of nature with the latest 
discoveries in medicine, while being the answer 
to the different needs of the skin.
Super-concentrated serums with revolutionary 
formulas have impressive effects on specific 
skin problems, such as: wrinkles, rosacea, 
skin with imperfections. The high effectiveness 
of serums comes from the fact that they have 
smaller molecules and are thus absorbed 
faster and deeper into the skin. The strong 
concentration of serums amplifies the action of 
creams. 

SKIN NECTAR LINE

Este un ser special cu extract de 
celule stem vegetale, ingredien-
tul principal fiind PhytoCellTech 
Malus Domestica, extract obţinut 
dintr-o specie elveţiană de mere. 
Protejează celulele stem ale epi-
dermei, le prelungește durata de 
viaţă, încetinește îmbătrânirea lor, 
le sporește vitalitatea și participă 
activ la lupta împotriva îmbătrâ-
nirii.

Special plant stem cell serum, the 
main ingredient is the PhytoCell-
Tech Malus Domestica extract. 
This component is made of a rare 
Swiss apple, which is well-known 
for its excellent storability. It pro-
tects the stem cells found in epi-
dermis, delays aging of stem cells, 
positively affects the viability / 
vitality and helps fighting against 
aging. 

SER ANTIRID CU 
CELULE STEM DE MERE
Apple plant stem cells 
Firming serum

15 ml: SOLN-127,  
30 ml: SOLN-205

Concentrat bogat în subtanţe 
hidratante, ce reţin apa, asi-
gurând absorbţia eficientă a 
acesteia în ţesutul conjunctiv, 
reglează conţinutul de apă la 
nivelul suprafeţei pielii și ajută 
la păstrarea acesteia.

The serum is water binding and 
rich in moisturizing material 
concentrates. Insures connective 
tissue could absorb more water, 
controls the water level of the 
skin and helps to store it. It forms 
a thin layer and with its water 
binding component, the results 
is a silky, smooth skin surface 
even on irritated and dry skin 
that is peeling.

NO.1  
SER HIDRATANT
No.1 Moisturizing 
Serum

15 ml: SOLN-089,  
30 ml: SOLN-172

Ser pentru vitalizarea circulaţiei, 
intensificarea metabolismului, 
care stimulează producerea de 
celule noi. Folosirea regulată 
duce la întărirea pereţilor arte-
relor, reduce procesele inflama-
torii. Minimalizează vizibilitatea 
dilatării capilarelor și ajută la vin-
decarea rănilor.

A multifunctional serum 
stimulates circulation, 
increases metabolism, and 
intensifies the generation 
of new cells. Regular use 
can minimize inflammation 
periods. Also, these ingredients 
decrease visibility of enlarged 
capillary vessels, and help the 
healing of wounds.

15 ml: SOLN-090,  
30 ml: SOLN-173

NO.2  
SER ANTICUPEROZĂ
No.2 Redness 
Neutralizer Serum

C
olorants free                Silicone oil free
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Acest ser este bogat în substanţe 
active diluate în ulei. Efectul ener-
gizant al coenzimei Q10 și protec-
ţia antioxidantă activează produ-
cerea de celule și ţesuturi noi.

The serum is rich in plant oil 
that contains soluble active 
ingredients. Q10 coenzyme 
with its energizing effect and 
with efficient anti-oxidants will 
activate the healthy growth of 
new skin cells and tissues.

15 ml: SOLN-092,  
30 ml: SOLN-175

NO.4
Q10 SERUM
No.4 Q10  Serum
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Derivaţii de vitamina C stimu-
lează formarea de ţesuturi noi 
de colagen, încetinește proce-
sul de îmbătrânire, pielea de-
vine mai rezistentă și protejată 
împotriva deshidratării.

The Vitamin C derivative 
intensely stimulates the 
formation of new collagen, 
it slows the aging process 
and makes the skin resistant. 
Significantly improves the 
appearance of the skin’s surface. 
Prevents water loss. Nourishes, 
helps flexibility, binds free 
radicals.

NO.5
SER VITAMINA C
No.5 Vitamin C Serum

15 ml: SOLN-093,  
30 ml: SOLN-176

Este produsul ideal pentru îngri-
jirea zonei sensibile a ochilor. Nu 
provoacă iritaţii, reduce pungile 
și cearcănele de sub ochi. Produ-
sul poate fi folosit și de persoane 
care sunt alergice sau care poar-
tă lentile de contact.

It is specially good for treating 
sensitive areas around the eyes. 
It does not irritate the eyes. It 
diminishes the appearance 
of oedematous eyes as well 
as circles underneath them. 
Persons with allergies and 
contact lenses can use it too.

15 ml: SOLN-094,  
30 ml: SOLN-177

NO.6
GEL CONTUR OCHI  
CU LIPOZOMI  
CAVIAR-CERAMIDĂ
No.6 Ceramid  
Liposome Eye Zone Gel

Conţine acid hialuronic produs 
pe cale biotehnologică în con-
centraţie mare. Se absoarbe 
rapid, nu conţine conservanţi, 
alergeni. Prin folosirea sa regula-
tă se reduc semnificativ semnele 
vizibile ale îmbătrânirii. 

Ampoule contains hyaluronic 
acid manufactured  in biotech-
nologically way, in a very high 
concentration. It is in a well 
absorbing form, containing no 
allergenic preservative.

15 ml: SOLN-095,  
30 ml: SOLN-178 Concentrat bogat în extract de 

celule stem de struguri și com-
plex NMF, hidratează în profun-
zime și revitalizează celulele, are 
efect antioxidant și este reco-
mandat pentru toate tipurile de 
piele. Ajută la refacerea și păstra-
rea vitalităţii și capacităţii de reîn-
noire a celulelor stem din piele. 

Deep moisturizing, antioxidant 
grape stem cell concentrate with 
NMF factors for all skin types. 
It helps to restore and preserve 
the vitality and regeneration 
capacity of skin stem cells. 

15 ml: SOLN-133,  
30 ml: SOLN-206

SER ANTIOXIDANT 
CU CELULE STEM DIN 
STRUGURE
Grape - Hyaluron Line 
Filler Serum 

NO.7 
SER CU ACID 
HIALURONIC
No.7 Hyaluronic Acid 
Serum

C
olorants free                Silicone oil free
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15 ml: SOLN-091,  
30 ml: SOLN-174

Are efect anti-aging, de lifting. 
Eficienţa este asigurată de elas-
tină și inhibină, care împiedică 
activitatea elastazei. Vitaminele 
înglobate în lipozom asigură ab-
sorbţie și regenerare rapidă. 

It’s an effective anti-aging, 
wrinkle smoothing substance, 
with lifting influence. It’s 
efficiency guaranteed by elastin 
and inhibin, that blocks the 
activation of elastase enzyme.

NO.3
SER ELASTIN
No.3 Elastin Serum
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Centella extract used during the treatment an ex-
cellent cell recuperator that activates cell metabolic 
processes. Preregen® protects skin cell membranes 
against oxidative damage and maintains the elas-
ticity of the skin. Coenzyme Q10 better utilized in 
tissues being made water soluble, strong free rad-
ical binder and anti-oxidant. Caffeine detoxicates 
and stimulates circulation. Skin softener and inten-
sive nutrient Makadamia and Rose-hip oil replen-
ishes the skin with valuable lipids. It doesn‘t contain 
allergen preservatives.

Main ingredients: 
Lifting Lotion: coenzyme Q10, centella extract, Prere-
gen®, betaine, NMF-complex, collagen, panthenol, al-
lantoin, aloe juice, vitamin E
Lifting Cream Fluid: coenzyme Q10, centella extract, 
Preregen®, macadamia nut oil, collagen, evening prim-
erose seed oil, caffeine, vitamin E, allantoin

The set contains: 
30 ml Lifting Lotion 
15 ml Lifting Cream Fluid 
3 pcs Tissue Mask-Tablets

Extractul de centella folosit în tratament este un re-
generant celular excelent, accelerează metabolis-
mul celular. Preregenul protejează pielea împotriva 
stresului oxidativ și contribuie la păstrarea elasti-
cităţii sale. Coenzima Q10 solubilă în apă este un 
antioxidant puternic și leagă radicalii liberi. Cofeina 
detoxifică și îmbunătăţește circulaţia, uleiul de ma-
cadamia și seminţele de trandafiri hrănesc pielea 
cu lipide. Nu conţine conservant alergen.

Substanţe active:
Loţiune lifting: coenzima Q10, extract de centella, 
preregen, betaină, complex NMF, colagen, panthenol, 
alantoină, suc de aloe, vitamina E.
Cremă fluidă: coenzima Q10, extract de centella, 
Preregen, ulei de nuci de macadamia, colagen, ulei de 
seminţe de luminiţă, cofeină, Vitamina E, alantoină.

Setul conţine:
Loţiune lifting 30 ml
Cremă fluidă 15 ml
Măști tablete 3 buc.

Program de hidratare şi de lifting 
care revitalizează pielea şi netezeşte 
ridurile.

It is a special tightening and 
hydrating program, providing 
vitality and enhanced lifting effect.

Q10 EXCLUSIVE
LIFTING PROGRAM

The main ingredient of Caviar 
products is Russian caviar extract, 
its water-soluble active substances 
and fats have been used alike. Caviar 
is extremely rich in effective active 
substances, so it has an invigorating, 
activating, energizing effect.

Ingredientul principal al produselor 
Caviar Exclusive este extractul din 
caviar rusesc, substanţele sale active 
solubile în apă şi grăsimi au fost 
deopotrivă folosite. Caviarul este 
extrem de bogat în substanţe active 
eficiente, astfel are efect revigorant, 
activant, energizant.

CAVIAR EXCLUSIVE
LINE 
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SOLN-105

Paraben free                M
ineral oil free                Silicone oil free
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Extract din caviar rusesc valoros, extractul pe bază 
de apă se găsește în fiola albastră folosită pentru 
mască, iar extractul pe bază de grăsimi se găsește 
în fiola pentru crema fluidă, astfel folosim întreaga 
gamă de substanţe active ale caviarului.

Produsele sunt destinate unui program Anti Aging, 
ele având un efect regenerant ieșit din comun. Tra-
tamentul este extrem de eficient, dă rezultate spec-
taculoase, de lungă durată. Capacitatea pielii de a 
absorbi apa crește, metabolismul se accelerează, 
astfel pielea se regenerează, devine netedă. 

Reduce ridurile mai fine, întârzie procesul de îmbă-
trânire. Se recomandă pentru ten fără elasticitate, 
deteriorat din cauza luminii, cu capilarele dilatate, 
decolorat, cu riduri datorate deshidratării.

Substanţe active:
Loţiune antirid: extract de caviar, acid hialuronic, glici-
nă, complex NMF și NSF, „magnet de apă”, panthenol, be-
taină, alantoină, uree, apă aromată de flori de portocal.
Cremă fluidă antirid: extract de caviar, acid hialuronic, 
glicină, unt shea, scualan, ulei de sâmburi de caise, cofe-
ină, alantoină, vitamina E, ulei de luminiţă.

Its extracts are from famous Russian caviar. From 
the caviar, the water based extracts are used for 
the blue color active lotion (used for masks), and 
soluble substances are put in the cream – fluid am-
poules. This way everything that caviar can offer is 
used efficiently.

The products are part of a focused wrinkle elimina-
tor (Anti – Aging) program, that have extraordinary 
regenerating potential. Based on its components 
and newly developed texture, its ability to be ab-
sorbed by the skin is efficient. It is use results in a 
noticeably long lasting and successful treatment. 
It successfully lessens the appearance of fine wrin-
kles, and delays the aging process. It is suggested 
to be used for skin that is inflexible, or damaged by 
light, pale, exfoliated, dehydrated or wrinkled.

Main ingredients: 
Anti-wrinkle Lotion: caviar extract, hyaluronic acid, 
NMF and NSF complex „water-magnet”, panthenol, be-
taine, allantoin, urea, orange-flower water
Anti-wrinkle Fluid Cream: caviar extract, hyaluronic 
acid, glycine, squalane, apricot seed oil, caffeine, allan-
toin, vitamin E, evening primerose seed oil

Setul conține:
Loţiune antirid 30 ml
Cremă fluidă antirid 15 ml
Mască tabletă 3 buc

The set contains: 
30 ml Anti-wrinkle Lotion 
15 ml Anti-wrinkle Cream Fluid 
3 pcs Tissue Mask-Tablets

CAVIA
R EXCLU

SIVE LIN
E

Cremă de noapte pentru tratarea intensivă a pielii 
ce prezintă semnele îmbătrânirii, alipice, stresate, 
fără energie. Extractul Actifirm conferă fermitate 
pielii, crește elasticitatea ţesuturilor de colagen, ast-
fel ridurile se netezesc. Uleiurile valoroase, bogate 
în vitamine din compoziţia sa asigură hrănirea, re-
generarea pielii în timpul nopţii.

Substanţe active: 
Actifirm (echinaceea purpurie, iarbă de tigru, rozmarin), 
extract de rădăcină-yam, ulei de palmier, ulei de nuci de 
macadamia, unt shea, ulei de migdale dulci, ulei de ger-
meni de grâu, creatină, betaină, bisabolol, extract de ceai 
alb,extract de caviar, vitamina E, alantoină.

This essence has been created for the intensive 
treatment of skins manifesting signs of aging and 
which are in need of nutriments, are alipic, stressed 
and without energy. Actifirm extract improves 
tightness of skin, increases elasticity of collagen 
fibers thus smoothing wrinkles. White tea extract 
is strongly antioxidant, it helps regeneration and 
detoxification. High value, vitamin rich plant oils 
provide night nutrition and regeneration of skin 
tissues.

Main ingredients: 
Actifirm (echinacea, centella, rosemary), wild yam ex-
tract, palm oil, macadamia oil, shea butter, almond oil, 
wheat germ oil, creatin, betain, bisabolol, white tea ex-
tract, caviar extract, Vitamin E, allantoin

50 ml: SOLN-030

Cremă cu textură moale, recomandată pentru vita-
lizarea unui ten alipic și deshidratat, sensibil, îmbă-
trânit înainte de vreme datorită factorilor nocivi din 
mediu, slab nutrit. Substanţele active ale caviarului 
umple ridurile, reînnoiesc pielea decolorată, obosi-
tă, deteriorată din cauza razelor solare. 

Substanţe active: 
extract de caviar, complex de ceramide, ulei de nuci de 
macadamia, ulei de palmier, unt shea, filtre UV-A, UV-B, 
vitamina E, B3, B6, complex NMF și substanţe de hidrata-
re - betaină, alantoină, panthenol.

Used for intensive course of treatment of alipic, sen-
sitive and dehydrated skin in need of nutriments 
and manifesting the signs of aging. Valuable active 
and nutritive ingredients of caviar renew the tired, 
sun damaged, dehydrated skin.

Main ingredients: 
caviar extract, ceramid complex, macadamia oil, palm 
oil, shea butter, vitamin  E , B3 and B6, NMF-Complex 
and (muisturising) UV-A/UV-B filters , betain (hydrating, 
antiirritant amino-acid derivative), allantoin, panthenol

50 ml: SOLN-029

SOLN-103

CREMĂ DE ZI  
NUTRITIVĂ CU CAVIAR 
Caviar Exclusive Day Cream

CREMĂ DE NOAPTE  
CAVIAR FITOHORMON
Caviar Exclusive Night Cream

UV
FILTER

TRATAMENT  
ANTIRID CAVIAR EXCLUSIVE
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Gel cu acid hialuronic, hrănește și îngrijește zona 
sensibilă a ochilor. Extractele din plante medicina-
le reduc iritaţiile, atenuează „pungile” și împiedică  
formarea cearcănelor. 

Substanţe active: 
extract de caviar, elastonyl, extracte de ruscus, centella, 
ginkgo și aloe vera, betaină, acid hialuronic, alantoină, 
panthenol. 

Hyaluronic acid strongly moisturizes and forms a 
defensive and tightening coat and nourishes the 
sensitive areas of the eyes. Herb extracts decrease 
irritation and alleviate puffiness and prevent for-
mation of circles around the eyes.

Main ingredients: 
caviar extract, elastonyl (skin smoother, elasticity and 
turgor enhancer), ruscus-, centella-, ginkgo- and aloe 
vera extracts, betain, hyaluronic acid, allantoin, pan-
thenol

15 ml: SOLN-031, 50 ml: SOLN-104

CREMĂ GEL ANTIRID CU CAVIAR
Caviar Exclusive Eye-Contour Gel

Balsam special pentru mâini și corp, bogat în sub-
stanţe active și nutritive. Pentru tratarea intensivă a 
pielii uscate, sensibile, ce prezintă semne de îmbă-
trânire și are nevoie de hrănire. 

Substanţe active: 
extract de caviar, ulei de nuci de macadamia, de palmier, 
unt shea, ulei de trandafir și luminiţă, vitamina E și B3, ex-
tract de aloe vera și alge, betaină (derivaţi de aminoacizi 
hidratanţi, antiiritanţi), alantoină, panthenol.

It is a special hand- and body care renewal balm 
rich in valuable active and nutritive ingredients. 
Used for intensive course of treatment of matured, 
sensitive and dehydrated skin in need of nutriments 
and manifesting the signs of aging.

Main ingredients: 
caviar extract, macedamia oil, palm oil, shea butter, 
musk rose oil, evening primrose oil, Vitamin E and B3, 
aloe vera and fucus (algae) extracts, betain (hydrating, 
antiirritant amino-acid derivative), allantoin, panthenol

150 ml: SOLN-032

BALSAM REVIGORANT CU CAVIAR
Caviar Exclusive Hand 
and Body Balm

GOLD LINE

Particulele minuscule de aur pur 
de 24 karate pătrund cu ușurință 
prin ţesuturile pielii, unde îşi 
produc efectul benefic în celule. 
Accelerează funcţiile fiziologice, 
ajută la pătrunderea  substanţelor 
active în celule. Îmbunătăţesc 
capacitatea de autoregenerare a 
pielii, accelerează detoxifierea, 
ajută la hidratare, la eliminarea 
toxinelor şi neutralizarea 
radicalilor liberi.  

The tiny gold granulates of 24 
karats penetrate through the 
skin tissue easily, get into the 
cells, developing their effects. 
It accelerates physiological 
processes, promoting infiltration 
of effective materials into the 
cells, improves hydration, self 
regeneration and detoxification, 
also neutralizes free radicals. 
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Cremă hidratantă de noapte bogată în uleiuri valo-
roase. Granulele diluate de aur de 24 karate catali-
zează procesele fiziologice și stimulează valorifica-
rea substanţelor active. Colagenul îmbunătăţește 
consistenţa dermei, astfel pielea devine mai fermă 
și reduce adâncimea ridurilor. Acizii grași nesaturaţi 
ajută la regenerarea celulelor, iar acizii grași saturaţi 
împiedică pierderea lichidelor prin piele. Nu conţi-
ne parabeni și derivaţi de ulei mineral.  

Substanţe active: 
aur de 24 karate, ulei de argan, ulei de nuci de maca-
damia, ulei de germeni de grâu, ulei de migdale dulci, 
ulei de jojoba, ulei de seminţe de palmier, unt shea, ulei 
de luminiţă, vitamina E, colagen, alantoină, creatină, be-
taină, bisabolol. 

A night nutritive cream rich in valuable oils. Its 
particles of 24 karat gold solution catalyse physi-
ological processes and stimulate the utilization of 
active agents. Its high collagen content improves 
the density of the dermis, improving the skin’s firm-
ness and reducing wrinkle depths. Its components 
high in unsaturated fatty acid content help cell 
regeneration and its saturated fatty acids prevent 
dehydration through the skin. The product is free 
from parabens and mineral oil derivates.

Main ingredients:
24 karat gold, argan oil, macadamia oil, wheat germ oil, 
sweet almond oil, jojoba oil, palm seed oil, shea butter, 
evenig primerose oil, vitamin E, collagen, allantoin, cre-
atin, betain, bisabolol

50 ml: SOLN-034

CREMĂ  
DE NOAPTE  
CU AUR ŞI ULEI  
DE ARGAN
Gold Catalyst Rich 
Night Cream
with Argan Oil

Cremă hidratantă de zi cu protecţie UV, care dato-
rită efectului sinergic al substanţelor active ajută la 
reconstrucţia pielii subţiate, fără energie, deshidra-
tate, iritate. Particulele soluţiei de aur de 24 de kara-
te catalizează procesele fiziologice și stimulează va-
lorificarea substanţelor active. Uleiul de nuci kukui 
este bogat în acizi grași nesaturaţi. Bogat în vitami-
ne, fitosteroli, cu un puternic efect antiinflamator. 

Substanţe active: 
aur de 24 karate, sistem complex de protecţie UV (SPF 
15), ulei de nuci kukui, extract de seminţe de ovăz, ulei 
de palmier, pentavitină, bisabolol, extract special de 
ghimbir, alantoină, betaină, creatină, nicotinamidă, pan-
thenol, vitamina E.

Moisturizing day cream with light protection, 
which based on the synergy of its active agents 
helps to recreate the attenuated, low-energized, 
strongly dehydrated, and incidentally irritated 
skin. The particles of the 24 karat gold solution 
catalyse physiological processes and stimulate 
the utilization of active agents. The kukui nut oil 
is high in unsaturated fatty acids. With a strong  
antiinflamatory effect and it’s also high in vitamins 
and phytosterols.

Main ingredients: 
24 karat gold, complex sun protection system (about 
SPF 15) kukui nut oil, oat seed extract, palm oil, pentav-
itin, bisabolol, special ginger extract , allantoin, betain, 
creatin, nicotinamid, panthenol, Vitamin E

50 ml: SOLN-033

CREMĂ DE ZI 
HIDRATANTĂ 
CU AUR
Gold Catalyst 
Moisturizing 
Day Cream

UV
FILTER

Paraben free                M
ineral oil free
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Esenţă de frumuseţe cu acid hialuronic, care îm-
bunătăţește simţitor capacitate de reținere a apei 
a ţesutului conjunctiv pe cale naturală. Granulele 
de aur de 24 karate diluate catalizează procesele 
fiziologice și stimulează valorificarea substanţelor 
active. Folosirea ei regulată încetinește îmbătrâni-
rea prematură a pielii, îmbunătăţește spectaculos 
starea acesteia. Se reduce adâncimea ridurilor, epi-
derma devine netedă, cu textură moale. 

Substanţe active: 
aur de 24 karate, acid hialuronic, hydrolite (agent special 
de hidratare),  NMF.

This beauty essence containing hyaluronic acid has 
a high water desiccant and retaining capacity and 
improves the hydration of connective tissues in a 
natural way. The particles of the 24 karat gold solu-
tion catalyse physiological processes and stimulate 
the utilization of active agents. Applied as a treat-
ment it effectively slows down the skin’s early aging 
and improves the skin’s state in a noticeable way. 
Wrinkle depth is reduced, the epidermis becomes 
velvety, smooth and soft to the touch.

Main ingredients: 
24 karat gold, hyaluronic acid, Hydrolite (special mois-
turising agent), sodium lactate (NMF)

15 ml: SOLN-108, 30 ml: SOLN-179

Recomandat pentru ten matur, deshidratat, fără 
energie. Îmbunătăţește turgescenţa pielii, starea 
acesteia se îmbunătăţește spectaculos, devine 
netedă, catifelată. Se reduc dilataţiile capilarelor, se 
estompează roșeaţa. Mierea de salcâm ce se găseș-
te în mască este foarte bogată în microelemente, 
aminoacizi și vitamine. Iarba de tigru reduce sensi-
bilitatea pielii, ajută la formarea colagenului. Extrac-
tul de caviar hrănește și regenerează pielea.

Substanţe active: 
aur de 24 karate, miere de salcâm, extract de caviar și 
centella, panthenol, alantoină, creatină. 

An elixir for surface and deep layer dehydrated, en-
ergy-poor, matured skins. If applied turgor of skin 
will spectacularly improve, skin will become to-
tally smooth and creamy. Smaller vein dilatations 
will disappear, erythema will be decreased. Acacia 
flower honey is extremely rich in sugars, trace ele-
ments, amino acids, and vitamins, while it is highly 
moisturizing, nourishing, and soothing. The Indian 
tiger-grass (Centella) is skin sensitivity decreasing 
and collagen forming. Caviar extract is an intensive 
nourishing and recuperative factor.

Main ingredients: 
24 karat gold, acacia flower honey, caviar- and centella 
extract, panthenol, allantoin, creatin

250 ml: SOLN-107

MASCĂ CU AUR 
Gold Catalyst Treatment Mask 

SER AUR  
CU ACID HIALURONIC
Gold-Hyaluron Catalyst Serum
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SPECIAL LINE

Recomandat pentru curăţarea minuţioasă, delicată 
a tenului gras, cu impurităţi, seboreic sau pentru 
curăţarea zilnică a feţei. Datorită pH-ului său alcalin 
înmoaie pielea și are efect ușor exfoliant. Ichtiolul 
are efect benefic asupra tenului inflamat, acneic, 
iritat, cu coșuri, cu rozacee și ajută la normalizarea 
funcţiei glandelor sebacee. Uleiul de lavandă con-
tribuie la calmarea și curăţarea pielii. 

Substanţe active: 
ichtiol, lavandă, algă irlandeză.

It provides a gentle but thoroughly cleansing before 
facial treatments or everyday skin cleansing care at 
home for oily, problematic, congested, itchy-prone 
and seborrheic skin types. With an alkaline pH, it is 
intended to soften tissue and to remove dead skin 
cells. Thanks to anti-inflammatory property of 
ichthyol it is beneficial for inflammed, acne-prone, 
irritated, rosacea skin, and helps to normalise 
sebaceous activity. The lavender oil works with 
ichthyol together to provide synergistic skin 
soothing and cleansing effects. 

Main ingredients: 
ichthyol, lavender oil, Irish moss

Loțiunea tonică este ideală pentru curățarea și 
calmarea tenului gras, predispus la acnee și mân-
cărimi, scăpându-vă de inflamații și impurități 
uleioase. Utilizați după spălarea cu Săpunul negru 
pentru restabilirea pH-ului pielii și menținerea hi-
dratării. Ichtiolul și extractele din plante medicinale 
împreună cu acidul salicilic ajută la prevenirea ac-
neei prin eliminarea sebumului excesiv acumulat 
în pori. Alantoina calmează pielea sensibilă și iritată.

Substanţe active: 
ichtiol, ulei de lavandă, zinc, alantoină, acid lactic, boabe 
de ienupăr, cimbru, rădăcină de brusture, rădăcină de 
gențiană, extract de coajă de lămâie, acid salicilic.

This black tonic soothes and nourishes the oily, 
unclean, acne-prone skin eliminating impurities 
and inflammations. Use after washing with Black 
soap to restore skin pH balance and increase skin 
hydration. Ichthyol and herbal extracts together 
with salicilyc acid help to prevent acne by removing 
excessive sebum accumulated in the pores. The 
allantoin soothes sensitive and irritated skin.

Main ingredients: 
ichthyol, lavender oil, zinc, allantoin, lactic acid, juniper 
berries, thyme, burdock root, gentian root, lemon peel 
extract, salicylic acid.

125 ml: SOLN-010, 250 ml: SOLN-190

125 ml: SOLN-318, 250 ml: SOLN-319

SĂPUN NEGRU CU ICHTIOL
Black Soap

LOȚIUNE TONICĂ NEAGRĂ 
PENTRU TEN GRAS CU ICHTIOL
Black Tonic

       Fragrance free               Silicone oil free 
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Acţiunea de frecare delicată a boabelor de orez 
îndepărtează celulele moarte și îmbunătăţește 
microcirculaţia. Microparticulele de diatoma curăţă 
porii și absorb impurităţile. Acizii de fructe, enzime-
le din extractul de mango și papaya, îmbogăţite 
cu acid glicolic și acid lactic înmoaie stratul cornos 
îmbătrânit.

Substanţe active: 
particule rotunde de orez, extracte de mango și papaya, 
acizi AHA (acid glicolic, lactic, salicilic), diatomită, ulei de 
avocado, alantoină, betaină.

The tolerant scrubbing effect of Round Rice gran-
ules removes dead skin cells, improves circulation. 
Diatomite, its other scrubbing ingredient, performs 
cleansing of pores and absorption of dirt. Fruit ac-
ids and enzyme contents of Papaya and Mango 
extracts, enriched with glycolic and lactic acids, 
loosen the layer of aged horny matter.

Main ingredients: 
rice spheres, papaya- and mango fruit extracts, AHA 
acids (glycolic, lactic, and salicylic acids), diatomite, 
avocado oil, allantoin, betain

30 ml: SOLN-201, 150 ml: SOLN-109 50 ml: SOLN-202, 250 ml: SOLN-114

Produs de îngrijire ideal pentru pielea deshidratată. 
Este o mască bogată în acizi de fructe, substanţe 
minerale și enzime, cu efect reconfortant, răcori-
tor și dinamizant. Creatina energizează celulele și 
membrana celulară. Betaina, alantoina și panthe-
nolul reduc sensibilitatea pielii, iritaţiile și au efect 
de epitelizare.

Substanţe active: 
extract de fructe de papaya și mango, betaină, vitamina 
PP, alantoină, panthenol.

Ideal care for dehydrated skin. The extracts are rich 
in fruit acids, minerals and enzymes, and they have 
skin vitalizing, refreshing-dynamic effects.  Creatin 
enhances cell energy, strengthens cell membranes. 
It vitalizes, hydrates thickened skin and changes 
it fresh by magic. Skin protecting and hydrating 
Betain, together with Allantoin and Panthenol, de-
creases skin sensitivity, prohibits irritation and has 
epithelization effect.

Main ingredients:
papaya- and mango fruit extracts, betain, vitamin PP, 
allantoin, panthenol

CREMĂ EXFOLIANTĂ  
AHA MANGO OREZ
Mango-Rice AHA Facial Peeling

MASCĂ GEL  
DINAMIZANTĂ PAPAYA MANGO
Papaya-Mango Dynamic Gelmask
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Masca conţine 9 tipuri de extracte de fructe: pa-
paya, pepene galben, piersici, pere, caise, man-
darină, nucă de cocos, avocado și măr, fructoză, 
glicerină, alantoină și panthenol. Conţinutul bogat 
de vitamine vitalizează tenul, iar acizii de fructe au 
efect tonifiant, hidratant și de generare a epider-
mei. Se utilizează ca mască nutritivă pentru ten 
deshidratat, lipsit de energie. Poate fi aplicat și îna-
inte de make-up, deoarece împrospătează specta-
culos tenul. Parfumul fructelor are efect relaxant, 
antistres.  

Substanţe active:
extracte din 9 fructe (caise, pere, nectarine, avocado, 
nucă de cocos, mere, papaya, pepene galben, mandari-
nă) alantoină, panthenol, glicină    

It’s high vitamin content vitalizes the skin. Bioflavo-
noids maintain elasticity of skin. Mineral salts, trace 
elements, fruit acids have toning, hydrating, skin 
renewing effects.

Main ingredients: 
9 kinds of fruit extracts (apricot, pear, peach, avocado, 
coconut, apple, papaya, cantaloupe, mandarin), allan-
toin, panthenol, glycin

50 ml: SOLN-037, 250 ml:  SOLN-112

FITOMASCĂ MULTIFRUIT
Multifruits Fitomask

Mască cu extract de salvie, cu efect antiseptic, he-
mostatic, antiinflamator, (ienupăr, coajă de lămâie), 
cicatrizant, calmant, reduce iritaţiile, hidratează 
(alantoină, panthenol, glicină).

Substanţe active: 
extract de salvie, rădăcină de brusture, ienupăr, genţia-
nă, cimbru și coajă de lămâie, ulei volatil de salvie, alan-
toină, panthenol, fructoză, glicină. 

Mask with disinfectant, astringent, prevents inflam-
mation (juniper, lemonpeel), anti-seborrhea (great 
burdock) effect. Promotes wound healing. Calms, 
lessens irritation, moisturizing (allantoin, panthe-
nol, glicin), with horsetail.

Main ingredients: 
horsetail-, great burdock root-, juniper-, gentian-, 
thyme- and lemonpeel extracts, sage essential oil, allan-
toin, panthenol, fructose (fruit sugar), glycin

50 ml: SOLN-036, 250 ml: SOLN-111

FITOMASCĂ ANTISEBOREE
Seboherbal Fitomask

       Fragrance free               Silicone oil free 

Reconstructorul pielii în curs de îmbătrânire, rege-
nerează, normalizează, echilibrează. Ajută regene-
rarea celulară, intensifică metabolismul. Extractele 
de alge energizează celulele, au efect hidratant. 
Substanţele minerale, microelementele, vitamine-
le, aminoacizii esenţiali și hidraţii de carbon conferă 
fermitate pielii umplând-o cu substanțe hrănitoare.

Substanţe active: 
5 extracte de alge marine (Ascophyllum, Spirulina, Lami-
naria, Fucus, Nori), alantoină, panthenol, fructoză, glicină.

Regenerates, normalizes, balances, and restruc-
tures aging skin. Facilitates renewal of cells, increas-
es metabolism. Algae extracts energize the cells. 
Their hydrating ability is great because of their high 
water content. Minerals, trace elements contain 
vitamins and essential amino acids, which tighten 
and replenish the skin.

Main ingredients: 
5 kinds of marine algae extracts (Ascophyllum, Spirulin, 
Laminaria, Fucus, Nori) allantoin, panthenol, fructose, 
glycine

50 ml: SOLN-038, 250 ml: SOLN-113

FITOMASCĂ  
MARINALGA
Marinalga Fitomask 50 ml: SOLN-035, 250 ml: SOLN-110

Preparat bogat în extracte de plante medicinale, 
care întăresc pereţii arterelor și îmbunătăţesc cir-
culaţia (castane sălbatice, ginkgo). Se recomandă 
pentru o piele cu capilare dilatate, eritem, rozacee. 
Calmează și atenuează sensibilitatea pielii (sună-
toare, arnică, frunză de struguri). Extractul de iarba 
de tigru intensifică regenerarea celulară și a ţesutu-
lui conjunctiv. Nu conţine parfum.

Substanţe active: 
extracte de iederă, nucul vrăjitoarelor, arnică, sunătoare, 
castane sălbatice, frunză de struguri, iarbă de tigru și  
ginkgo, alantoină, panthenol, fructoză, glicină.

The product is rich in herbal phytohormones. Pro-
motes flexibility, strengthens blood vessels (horse 
chestnut, ginkgo). It has a soothing effect on blood 
vessel dilatation, erythema and skin that suscep-
tible to rosacea. Calming effect (St John’s wort, 
arnica, grape leaves). Centella enhances the regen-
eration of cells and impacts connective tissue well. 
Perfume free.

Main ingredients: 
ivy-, hamamelis-, arnica-, St. John’s wort-, horse chest-
nut-, grape leaves-, centella- and ginkgo extracts, allan-
toin, panthenol, fructose, glycine

FITOMASCĂ  
ANTICUPEROZĂ
Anticouperose Fitomask

Pa
ra

be
n 

fre
e 

   
   

   
   

  S
LS

-fr
ee

 

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640354 55



SPECIA
L LIN

E

Produs destinat protecţiei UV zilnice sau după 
tratamente care necesită protecţie UV. Conţine 
tinosorb, substanţă care asigură o protecţie UV-A 
puternică (dar nu înlocuiește produsele de pro-
tecţie solară pentru plajă). Untul shea și uleiul de 
avocado hrănesc pielea și o protejează împotriva 
factorilor nocivi din mediu. Vitamina E blochează 
radicalii liberi.

Substanţe active: 
Tinosorb (filtru UV-A), Parsol (filtru UV-B), ulei de avoca-
do, colagen, unt shea, vitamina E, extract de cocos, crea-
tină, alantoină, panthenol. 

Cream for every-day, outdoor sun protection, af-
ter having cosmetics treatment demanding sun 
protection substances. Tinosorb component of the 
cream provides an especially strong UV-A protec-
tion. (It doesn’t replace sun care products). Fatty 
components, like Carité butter and Avocado oil pro-
vides nutrition of skin and its protection from envi-
ronmental harms. Vitamin E blocks free-radicals.

Main ingredients: 
Tinosorb (UV-A filter), Parsol (UV-B filter), avocado oil, 
collagen, shea butter (carité butter), vitamin E, coconut 
extract, creatin, allantoin, panthenol

50 ml: SOLN-039

CREMĂ DE ZI 
HIDRATANTĂ 
CU COLAGEN 
ŞI PROTECȚIE UV
Collagen Moisturizing Day 
Creamfluid, UV Protect

UV
FILTER

       Fragrance free               Silicone oil free 
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Soluţie de curăţat delicată și deosebit de eficientă 
pentru îndepărtarea impurităţilor și a machiajului 
fără frecare și fără clătire cu apă. Micelele atrag ca 
un magnet impurităţile și le „închid”, împiedicând 
astfel răspândirea lor din nou pe piele. Este indicat 
chiar și pentru pielea sensibilă, nu usucă, nu irită. 
Substanţele sale active reduc sensibilitatea pielii, 
intensifică funcţiile de barieră ale acesteia. 

Substanţe active: 
suc de aloe, panthenol, alantoină, extract de ginkgo.

A gentle but highly effective facial cleanser liquid 
to remove make-up and other impurities from the 
skin without harsh rubbing and rinsing. Thanks 
to micelles which act like magnets, all traces of 
make-up are gently lifted away from the skin, and 
not just smearing them around your face. Suitable 
for sensitive skin, non-drying, non-irritating. Active 
ingredients help to decrease the skin sensitivity, 
strengthen the skin’s barrier functions. 

Main ingredients: 
aloe juice, panthenol, allantoin, ginkgo extract

150 ml: SOLN-011

LOŢIUNE  
DEMACHIANTĂ MICELARĂ 
Micellar cleanser and Make-up 
remover 

Tonic fără alcool, dezinfectant, antiseptic. Datorită 
alantoinei din compoziţia sa, care protejează împo-
triva iritaţiilor, este indicat și pentru pielea sensibilă.

Substanţe active: 
extract de aloe vera și ginkgo biloba, alantoină, alcool 
feniletilic, fenoxietanol, clorid de benzalconiu.

It is a non alcoholic tonic with disinfection effect. 
Provides wide range protection against possible 
infections. Allantoin is used to prevent irritation. It 
is to be used for antiseptic wiping of the skin on the 
treated area.

Main ingredients: 
aloe vera- and ginkgo biloba extracts, allantoin, pheny-
lethyl alcohol, phenoxyethanol, benzalkonium chloride

150 ml: SOLN-006, 500 ml: SOLN-068

LOŢIUNE TONICĂ 
DEZINFECTANTĂ FĂRĂ ALCOOL
Face Toner With Antibacterial 
Elements

Produs pentru cea mai delicată curăţare, îngrijire și 
protecţie a pH-ului pielii. Este recomandat pentru 
curățarea feței în mod deosebit, dar având o textu-
ră ușoară se poate folosi pe orice parte a corpului. 

Substanţe active: 
ulei volatil de arbore de ceai, alantoină, panthenol, ex-
tract de aloe vera, acid lactic, lactat de sodiu (NMF).

Face and the sensitive intimate can be cleaned 
professionally and most mildly with it. This product 
was developed for caring and protecting the pH 
level.

Main ingredients:
tea tree essential oil, allantoin, panthenol, extarct aloe 
vera, lactic acid, sodium lactate (NMF)

200 ml: SOLN-040

SPUMĂ DEMACHIANTĂ
Aloe Vera Intensive Cleansing Foam
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Recomandată pentru îngrijirea în timpul zilei a pie-
lii seboreice uleioase (ten gras și mixt), o cremă cu 
efect calmant, non grasă, se absoarbe rapid. Prin 
utilizare regulată se poate obține o piele mată, 
hidratată corespunzător, cu atingere catifelată. 
Extractele din plante (brusture, gențiană, ienupăr, 
cimbru, lămâie) cu efect de normalizare a secreției 
de sebum au un efect de calmare a pielii. Menține-
rea hidratării pielii este asigurată de uleiurile vege-
tale naturale din aceasta și de NMF (lactați). Conține 
ingrediente care asigură protecție împotriva razelor 
solare, datorită cărora ajută la prevenirea îmbătrâ-
nirii premature a pielii și formării radicalilor liberi 
dăunători. Nu conține parabeni sau ingrediente de 
parfum alergene.

Substanţe active: 
rădăcină de brusture, boabe de ienupăr, rădăcină 
de gențiană, cimbru, extract de coajă de lămâie, 
ulei de floarea soarelui, ulei de jojoba.

This cream is recommended for the daily care of 
oily/dry seborrheic skin. Absorbed easily and has 
calming effect. Seboregulating juniper, gentian, 
burdock, thyme and lemon extracts work syner-
gically to soothe the skin. Vegetable oils and NMF 
(lactate) keep skin hydrated. The cream contains 
UV filter.

Main ingredients: 
burdock root, juniper berries, gentian root, thyme, 
lemon peel extract, sunflower oil, jojoba oil.

Gel ușor, fără ulei, pentru activarea imunității pielii și 
îmbunătățirea proprietății acesteia de a reține apa. 
Pantenolul și Aloe Vera regenerează pielea. Acidul 
hialuronic și mierea din lipozomi ajung în straturile 
mai adânci, sporesc hidratarea și retenția de apă, 
iar ceramida întărește stratul exterior de lipide prin 
coeziunea celulelor. Este hipoalergenic, nu conține 
alcool, parfum, parabeni.

Substanţe active: 
apă, suc de frunze de aloe, glicerină, pantenol, 
miere, fosfolipide, acid hialuronic, fosfatidilcolină.

It is a light-weight, oil-free moisturizing gel that 
supports the skin’s own functions and improves 
the penetration of subsequently applied products. 
Liposomes with encapsulated hyaluronic acid and 
honey deliver moisture intesively and activate the 
skin’s absorbtion capacity. Ceramides lock mois-
ture into the skin and prevent transepidermal wa-
ter loss. 

Main ingredients: 
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice,  Glycerin, Panthenol, 
Honey, Phospholipids, Hyaluronic Acid, Phosphatidyl-
choline.

50 ml: SOLN-170, 250 ml: SOLN-171

30 ml: SOLN-362

CREMĂ CATIFEA PENTRU 
TEN GRAS
Velvet Cream 

GEL ACTIVATOR  
HIALURON-
LIPOZOMI
Hyaluron Active 
Liposome Gel 
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FILTER
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Datorită componenţei sale dezinfectează perfect, 
calmează pielea și normalizează producţia de se-
bum. Împiedică dezvoltarea bacteriilor P acnes, 
care sunt răspunzătoare pentru apariţia acneelor 
și suprainfectarea pielii. Prin aplicarea repetată aco-
peră semnele vizibile ale inflamaţiilor și defectele 
porţiunii tratate.

Substanţe active: 
alcool diclorbenzilic, acid salicilic, alcool feniletilic, bioti-
nă, zinc PCA, alantoină.

Because of its components, it disinfects perfectly, 
heals the skin and normalizes sebum production. It 
blocks P. acnes bacteria that induce acne, and skin 
becoming infected. Applying it more often would 
erase the visible signs of aging and cosmetic flaws 
of the treated area.

Main ingredients: 
dichlorobenzyl alcohol, salicylic acid, phenylethyl alco-
hol, biotin, zinc PCA, allantoin

Crema BB Solanie cu compoziția sa ușoară, acoperă 
micile imperfecțiuni ale pielii, totul fără a înfunda 
porii. Hidratează pielea și oferă o senzație de ma-
tifiere. Factorul de protecție solară protejează îm-
potriva razelor solare dăunătoare. Reduce formarea 
liniilor fine, a ridurilor și a primelor semne vizibile de 
îmbătrânire. Disponibil în trei nuanțe - deschis, me-
diu, închis. Fără parabeni, și uleiuri minerale.

Substanţe active: 
alantoina, extract de aloe vera, betaina, vitamina E, 
extract de ginkgo biloba, hamamelis, acid hialuronic, 
pantenol, filtre UV-A/UV-B. Nu este testat pe animale, nu 
conține ulei mineral, parabeni.

BB Solanie cream with its light composition, covers 
small skin imperfections, all without clogging the 
pores. Moisturizes the skin and gives a mattifying 
sensation. The sunscreen protection offers a natu-
ral barrier against sunlight. Reduces the formation 
of fine lines, wrinkles and the first visible signs of ag-
ing. Available in three shades - medium, light and 
dark. Paraben and mineral oils free.

Main ingredients: 
allantoin, aloe vera extract, betaine, vitamin E, ginkgo 
biloba extract, witch hazel, hyaluronic acid, panthenol, 
UV-A / UV-B filters. Not tested on animals, does not con-
tain mineral oil, parabens.

30 ml: SOLN-377 (deschis), 30 ml: SOLN-378 (mediu),
30 ml: SOLN-379 (închis)

15 ml: SOLN-041

ULTRA STEPY - CORECTOR 
TERAPEUTIC MULTIFUNCŢIONAL
Ultra Stepy Therapy Lotion

CREMĂ BB CU ACID HIALURONIC 
ȘI PROTECȚIE SOLARĂ SPF 15
BB cream All in One SPF 15
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Datorită substanţelor active bogate hidratează și 
hrănește pielea. Uleiul de nuci kukui din Hawai este 
bogat în acizi grași nesaturaţi. Deasemenea, este 
bogat în vitamine, fitosterine, se absoarbe rapid și 
în profunzime, are efect antiinflamator, hidratant și 
înmoaie pielea.

Substanţe active: 
ulei de nuci kukui, de palmier, de germeni de grâu, unt 
shea, betaină, uree, alantoină, Na, K, Ca, Mg, Zn, sare or-
ganică.

Kukui-mineral massage cream hydrates and feeds 
the skin owing to its rich active ingredients. The oil 
of Hawaiian Kukui Nut has high unsaturated fatty 
acid content. It is rich in vitamins and fitosterines, 
gets absorbed fast and deep, being excellent in-
flammation reducer, skin softener, and hydrating 
agent.

Main ingredients: 
kukui nut oil, palm oil, wheat germ oil, shea butter, be-
tain, urea, allantoin, organic sodium, potassium, calci-
um, magnesium, and zinc salts

250 ml: SOLN-074

Această cremă hrănitoare și hidratantă de masaj, 
îmbogățită cu unt de shea și ceramide, oferă un 
masaj complet de față, gât și decolteu de 20 de mi-
nute. Untul de shea și uleiul vegetal hrănesc pielea, 
contribuind la prevenirea îmbătrânirii premature a 
pielii. Ceramidele protejează bariera lipidică a pielii 
și capacitatea ei de a reține apa.  Ajută la reumple-
rea stratului hidro-lipidic și la întărirea sistemului 
natural de apărare al pielii, în timp ce netezește și 
elasticizează. De asemenea, este o loțiune hidra-
tantă excelentă pentru a alina pielea uscată.

Substanţe active: 
glicerină, unt de shea, lanolină, ulei de măsline, ulei de 
floarea soarelui, fosfolipide

This nourishing and moisturizing massage cream 
enriched with shea butter and ceramides provides 
a complete 20 minutes face, neck and décolleté 
massage. Shea butter and vegetable oil nourish 
the skin helping prevent prematured skin aging. 
Ceramide lipids support the recovery and mainte-
nance of the skin’s barrier function and water-hold-
ing capacity. It helps to replenish the hydro-lipid 
layer and strengthen the skin’s defences, while 
smoothes and elasticizes the skin. It is also an ex-
cellent moisturizing body lotion to relieve dry skin.

Main ingredients: 
glycerin, shea butter, lanolin, olive oil, sunflower oil, 
phospholipids

Combinație de uleiuri hrănitoare pentru masajul 
feței și al corpului. Poate fi utilizat individual sau 
amestecat cu cremă de masaj. Uleiul de floarea 
soarelui este bogat în vitaminele B, C, E și conține 
numeroase elemente minerale. Hidratează și re-
glează umiditatea naturală a pielii, previne uscarea 
acesteia. Protejează împotriva radicalilor liberi și 
regenerează pielea. Uleiul de gălbenele are efecte 
calmante și reparatoare excelente. Uleiul de ger-
meni de grâu este bogat în acizi grași esențiali, are 
un efect hrănitor și antirid puternic, ajută la păstra-
rea elasticității pielii. 

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, ulei din germeni de grâu, ulei de 
gălbenele, vitamine

Nourishing oil combination for face and body 
massage. It can be used individually or mixed with 
massage cream. Sunflower oil is rich in Vitamin B, 
C, E and contains mineral elements. Hydrates and 
regulates the skin’s natural moisture, prevents it 
from drying out. Protects against free radicals and 
regenerates exceedingly. Calendula oil has excel-
lent calming and reparing effects. Wheat germ oil 
is rich in essential fatty acids, it has a strong nour-
ishing and anti-wrinkle effect and helps keeping 
skin elasticity.

Main ingredients: 
sunflower oil, wheat germ oil, Calendula Officinalis  
flower oil, vitamins

1000 ml: SOLN-150 250 ml: SOLN-152

CREMĂ DE MASAJ NUTRITIVĂ
Nourishing Massage Cream

ULEI DE MASAJ CU 
VITAMINE PENTRU 
FAȚĂ ȘI CORP
Vitamin Moisturizing 
Beauty Oil
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CREMĂ MASAJ 
KUKUI MINERAL 
Kukui-Mineral Massage Cream

       Fragrance free               Silicone oil free 
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Combinație de uleiuri calmante pentru masajul  
feței și al corpului. Poate fi amestecat cu crema de 
zi obișnuită sau cu cremă de masaj. Hrănește, cal-
mează și regenerează pielea. Uleiul de semințe de 
floarea soarelui și uleiul de măsline îmbunătățesc 
hidratarea pielii și împiedică uscarea acesteia, pro-
tejând-o de radicalii liberi. Uleiul de gălbenele are 
proprietăți excelente de condiționare și regenerare. 

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, ulei de măsline, ulei de gălbene-
le, ulei de trandafir, ulei de iarbă de lămâie.

Skin calming oil combination for face and body 
massages. It can be mixed with regular daily cream 
or massage cream. It nourishes, calms and regen-
erates the skin. Sunflower seed oil and olive oil 
enhance skin hydration and prevent it from drying 
out, meanwhile protects the skin from free radicals. 
Calendula oil has great skin conditioning and re-
generating properties.

Main ingredients: 
sunflower oil, olive oil, Calendula Officinalis flower oil, 
rose oil, lemongrass oil

250 ml: SOLN-153

ULEI DE MASAJ CU ULEI DE 
MĂSLINE
Olive Moisturizing Beauty Oil
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Gel special de contact îmbogățit cu acid hialuro-
nic, conceput pentru accelerarea tratamentelor 
electro-cosmetice. Oferă un contact excelent între 
aparatul utilizat și suprafața de piele tratată pentru 
transmiterea și pătrunderea eficientă a undelor ul-
trasonice. Facilitează absorbția substanțelor active 
în straturile profunde ale pielii datorită alunecării 
ușoare. Acidul hialuronic ajută la păstrarea nivelului 
de hidratare a pielii, sporind astfel eficacitatea ori-
cărui produs cosmetic aplicat ulterior. 

Substanţe active: 
glicerină, acid hialuronic

Special contact gel enriched with hyaluronic acid 
designed to accelerate electro-cosmetic treat-
ments. Provides excellent contact between the 
device used and the treated skin surface for the 
efficient transmission and penetration of ultra-
sonic waves. Facilitates the absorption of active 
substances in the deeper layers of the skin due to its 
slight slip. Hyaluronic acid helps maintain the skin’s 
hydration level, thus increasing the effectiveness of 
any cosmetics applied afterwards.

Main ingredients: 
glycerin, hyaluronic acid

250 ml:  SOLN-155, 500 ml: SOLN-156

GEL HIALURON 
PLUS PENTRU  
ULTRASUNETE
Ultrasound Gel  
Hyaluron Plus
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Pentru o piele perfect curată folosiți sprayul dez-
infectant de mâini și piele 2 în 1, care ucide 99,9% 
din bacterii și ciuperci, asigurând protecție eficientă 
împotriva infecțiilor. Se poate folosi fără apă și să-
pun, nu usucă pielea. Formulă incoloră, inodoră, 
non-lipicioasă. 

Substanţe active: 
alcool etilic, clorură de didecidimetilamoniu, 
clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu 

For a perfectly clean skin use hand disinfectant 
spray 2-in-1, which kills 99,9% of bacteria and fun-
gi, providing effective protection against infections.
It can be used without soap and water, does not dry 
the skin. Colorless, odorless, non-sticky formula.

Main ingredients: 
ethyl alcohol, didecidimethylammonium chloride 
(DDAC), alkyl-benzyl-dimethyl-ammonium chloride 
(MSDS)

Săpun lichid cu pH neutru, cu glicerină și emolienți 
pentru utilizarea de zi cu zi. Datorită ingredientelor 
antibacteriene, elimină eficient impuritățile, reduce 
numărul de microbi și ajută la protejarea pielii îm-
potriva bacteriilor. Conține ingrediente hidratante, 
cu efect degresant, astfel încât după spălarea mâi-
nilor pielea devine hidratată și moale la atingere. 
Testat dermatologic.

A skin-friendly liquid soap with a skin-neutral pH 
effect, with glycerin and emollients for everyday 
use. Thanks to its antibacterial ingredient, it ef-
fectively removes impurities, reduces the number 
of microbes and helps protect the skin against 
bacteria. It contains moisturizing and degreasing 
ingredients, so after washing your hands, the skin 
becomes hydrated and soft to the touch. Dermato-
logically tested. 

250 ml: SOLN-313300 ml: SOLN-326

SPRAY DEZINFECTANT 2 ÎN 1
Antibacterial Hand and Skin Sanitizer 
Spray 

SĂPUN LICHID CU EFECT 
ANTIBACTERIAL
Antibacterial Liquid Soap 
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Acidul hialuronic este o mucopolizaharidă univer-
sală, una din principalele componente naturale ale 
ţesutului conjunctiv din dermă. Este o substanţă 
hidratantă deosebită, poate bloca o cantitate de 
umiditate de 1000 de ori mai mare decât propria 
sa masă. Astfel ţesutul conjunctiv este hidratat pe 
cale naturală.

Hyaluron acid is the most multipurpose mucopoly-
saccharide, and the most important natural com-
ponent of the skin. It has an excellent moisturizing 
effect. It increases the moisture binding capacity 
and the moisture level in the connective tissue in a 
natural way.

3x2 ml: SOLN-096

FIOLE CU ACID HIALURONIC
Hyaluronic Acid Ampoule
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       Fragrance free               Silicone oil free 

Această cremă ușoară de întinerire și antirid este 
recomandată pentru masajul feței și al decolteului. 
Similar cu botoxul, peptida Argirelină interacțio-
nează cu mușchii responsabili de exprimarea faci-
ală și poate inhiba contracția acestora, diminuând 
aspectul ridurilor mimice și minimizând semnele 
îmbătrânirii. Uleiul de germeni de grâu hrănește 
pielea, furnizând minerale valoroase, contribuind la 
rejuvenarea tenului.

Substanţe active: 
argirelină, ulei din germeni de grâu, lanolină, ulei de floa-
rea soarelui, unt de shea

Această cremă  fină cu colagen și parfum ușor de 
portocale, poate fi folosită pentru decolteu și masaj 
corporal. Extractul de castan sălbatic are un efect 
benefic în regenerarea microcirculației, ajută la eli-
minarea toxinelor. Untul de shea și uleiul vegetal 
hrănesc pielea, contribuind la întârzierea apariției 
semnelor de îmbătrânire. Ideal pentru a fi folosit și 
ca cremă hidratantă pentru corp, pentru a menține 
fermitatea și elasticitatea pielii. 

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, glicerină, ulei de măslin, colagen, 
extract de castan sălbatic, unt de shea, ulei de portocale, 
lanolină

This pleasant, slightly orange-scented collagen 
cream can be used for décolleté and body mas-
sage. Horse chestnut extract has a mild microcircu-
lation effect, helping to remove toxins. Shea butter 
and vegetable oil nourish the skin, helping to delay 
the appearance of signs of aging. Ideal for use as a 
moisturizing body cream as well, to maintain the 
firmness and elasticity of the skin.

Main ingredients: 
sunflower oil, glycerin, olive oil, collagen, wild chestnut 
extract, shea butter, orange oil, lanolin

Această cremă stimulantă cu parfum proaspăt de 
ananas, cu L-carnitină și nicotinat de metil, poate 
reduce depunerile inestetice de grăsime pe zonele 
problematice (talie, burtă, coapse, șolduri, fese) și te 
poate scăpa de aspectul pielii de coajă de portoca-
lă (celulită) sau vergeturi. Contribuie la stimularea 
microcirculației locale, metabolismul grăsimilor și 
drenajul apei acumulate în țesuturile adipoase. Ro-
șeața apărută la suprafața pielii după aplicare se va 
diminua în 1-2 ore, în funcție de sensibilitatea pielii.

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, glicerină, ulei de măslin, unt de 
shea, lanolină, carnitină, nicotinat de metil 

This pineapple-scented, stimulating cream with 
L-carnitin and methyl nicotinate can reduce the 
uneven deposits of fat on the problematic areas 
(waist, abdomen, thighs, hips, buttock), and can 
get rid of the appearance of orange-peel skin (cel-
lulite) or stretch marks. It helps to encourage the 
local microcirculation, the metabolism of the fats 
and the draining of accumulated water from the 
fatty tissues. Skin redness occurs after application 
but will diminish within 1-2 hour, depending on 
skin sensitivity.

Main ingredients: 
sunflower oil, glycerin, olive oil, shea butter, lanolin, car-
nitine, methyl nicotinate

250 ml: SOLN-330

250 ml: SOLN-323

250 ml: SOLN-324

CREMĂ DE MASAJ ANTIRID 
BOTOX
Botox Anti-Wrinkle Cream

CREMĂ DE MASAJ FERMIZANTĂ 
CU COLAGEN
Skin Tightening Cream

CREMĂ DE MASAJ 
ANTICELULITICĂ
Fat Burning Cream

This light rejuvenating and anti-wrinkle cream is 
recommended for face and décolleté massage as 
well. Similarly to Botox, Argireline peptide interacts 
with the muscles responsible for facial expression 
and can inhibit their movement, softening the look 
of mimic wrinkles and minimizing signs of aging. 
Wheat germ oil nourishes the skin providing val-
uable minerals, helping to restore the skin looking 
young.

Main ingredients: 
Argireline, wheat germ oil, lanolin, sunflower oil, shea 
butter

Massage is a true miracle for body 
and soul. Solanie created the So 
Fine line for the maintenance and 
care of skin health, addressing to 
the whole body. A gentle massage 
revitalizes, nourishes and tones the 
skin.

Masajul este un adevărat miracol 
pentru corp și suflet. Gama 
Solanie a creat linia So Fine 
pentru întreținerea și îngrijirea 
sănătății pielii, adresându-se 
întregului corp. Prin masaj delicat 
se revitalizează, hrănește și 
tonifică pielea.

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640364 65



Cremă pentru protecţie solară cu textură ușoară, 
recomandată atât pentru faţă cât și pentru corp. Se 
recomandă folosirea ei în mod special după exfo-
lierea chimică a feţei. Se poate folosi tot anul sub 
machiaj. Se absoarbe rapid fără senzaţie lipicioasă. 
Protejează pielea împotriva razelor solare, folosirea 
ei regulată previne îmbătrânirea înainte de vreme a 
pielii. Datorită substanţelor sale active contribuie la 
hidratarea pielii.

Substanţe active: 
ulei de jojoba, alantoină, panthenol, suc de aloe, extract 
de ginkgo, filtre UV-A și UV-B. 

The cream has light texture and it is recommended 
for face and body. Some cosmetic treatments make 
the skin more sensitive to sun, therefore it is highly 
suggested to apply sun protection cream after such 
a treatment. This cream can be used under make-
up throughout the year. It is absorbed quickly, leav-
ing no greasy, sticky feeling on the skin. It protects 
the skin from sunburn and helps prevent  prema-
ture skin aging. Its ingredients help maintain the 
proper skin hydration.

Main ingredients: 
jojoba oil, allantoin, panthenol, aloe juice, ginkgo ex-
tract, UV-A and UV-B filters

50 ml: SOLN-320, 125 ml: SOLN-115

CREMĂ 
DE PROTECŢIE 
SOLARĂ PENTRU  
FAŢĂ ŞI CORP
Sun Protect Cream 
Face & Body SPF30

Formula specială cu substanțe emoliente nu numai 
hrănește, dar și calmează pielea datorită ingredien-
telor valoroase de mușețel și panthenol. Textură 
lejeră, fără senzație lipicioasă.

Substanţe active: 
mușețel, panthenol, proteine de migdale

The special formula not only hydrates and nour-
ishes, but also soothes the skin due to the valuable 
ingredients of chamomile and panthenol. Non-
greasy, light texture.

Main ingredients: 
chamomile, panthenol, almond protein

50 ml: SOLN-312

CREMĂ NUTRITIVĂ PENTRU MÂINI 
CU FLOARE DE CIREȘ
Hand Cream Softening & Nourishing 

Această cremă delicată, emolientă este ideală 
pentru hidratarea, hrănirea și regenerea zonelor cu 
piele sensibilă, uscată, predispusă la crăpare (mâini, 
coate, călcâi). Se absoarbe rapid, oferind o senzație 
plăcută pielii, fără urme uleioase. Untul de shea și 
uleiul de migdale hrănesc și hidratează intens pie-
lea, protejând-o de uscare. Panthenolul și extractul 
de mușețel reduc iritațiile și sensibilitatea pielii, în 
timp ce proteina de migdale ajută la restabilirea 
hidratării și elasticității. Poate fi utilizat ca și cremă 
finală la tratamentele profesionale pentru mâini și 
picioare. 

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, glicerină, ulei de parafină, pro-
teine hidrolizate de migdale dulci, lanolină, panthenol

This pampering and softening cream is ideal to 
moisture, nourish and regenerate sensitive and 
dry skin areas of hands, elbow and heels. It ab-
sorbs quickly providing a pleasant skin feeling, and 
leaves no oily glow. Shea butter and almond oil 
intensively nourish and moisturize the skin protect-
ing it from drying out. Panthenol and chamomile 
extract may reduce skin  irritation and sensitivity, 
while almond protein helps to restore skin hydra-
tion and elasticity. It can also be used in the final 
step of professional hand and foot treatment. 

Main ingredients: 
sunflower oil, glycerin, paraffin oil, hydrolized sweet al-
mond protein, lanolin, panthenol

Tratează-ți mâinile cu o hidratare intensă și lasă-te 
răsfățată de mirosul uleiului de migdale o zi întrea-
gă. Cremă de mâini non grasă, emolientă și hrăni-
toare cu proteine de migdale, mușețel și panthenol.

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, lanolină, proteină din migdale, 
panthenol, extract de mușețel, ulei de migdale dulci, 
unt de shea

Treat your hands with intensive hydration and en-
joy the pampering scent of almond oil all day long. 
Non-greasy, softening and nourishing hand cream 
with almond protein, chamomile and panthenol.

Main ingredients: 
sunflower oil, lanolin, almond protein, panthenol, 
chamomile extract, sweet almond oil, shea butter

250 ml: SOLN-329

50 ml: SOLN-325

CREMĂ HIDRATANTĂ 
PENTRU MÂINI ȘI 
PICIOARE
Moisturizing Hand & 
Foot Cream

CREMĂ NUTRITIVĂ PENTRU MÂINI 
CU MIGDALE 
Hand Cream Moisturizing
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Masca revitalizantă infuzată cu rodie curăță delicat 
impuritățile, elimină celulele moarte și excesul de 
sebum. Amestecul de antioxidanți din acest fruct 
miraculos protejează tenul împotriva radicalilor li-
beri și a factorilor de stres din mediul înconjurător, 
tonifică și conferă pielii un aspect radiant și lumi-
nos. Rodia are un conținut bogat de vitamina B5, 
vitamina C, potasiu și polifenoli, aceste substanțe 
stimulând revigorarea pielii. Masca gata preparată 
are aspectul unui gel foarte fin și este recomandată 
tenurilor grase sau mixte. Se aplică pe fața curată, în 
câteva secunde de la aplicare masca se plastifiază, 
iar la final se desprinde ușor de pe față.

Substanţe active: 
extracte de ginseng, -rodie, -iasomie,  -boabe de cacao, 
-floare de cactus, -bergamot roșu.

This pomegranate-infused revitalizing mask 
gently cleanses impurities, removes dead cells 
and excess sebum. The mixture of antioxidants 
in this miraculous fruit protects the skin against 
free radicals and environmental stressors, 
tones and gives the skin a radiant appearance. 
Pomegranate is rich in vitamin B5, vitamin C, po-
tassium and polyphenols, these substances stim-
ulating skin revitalization. The ready-made mask 
has the appearance of a very fine gel and is recom-
mended for oily or combination skin. It is applied 
on a clean face, in a few seconds after application 
the mask is plasticized, and at the end it comes off 
from the face slightly. 

Main ingredients: 
ginseng extracts, pomegranate-, jasmine-, cocoa 
beans-, cactus flower-, red bergamot-.

Este o mască răcoritoare și calmantă, cu miros 
plăcut de castravete, care îndepărtează delicat im-
puritățile și celulele moarte ce dau pielii un aspect 
aspru și tern. Masca permite ingredientelor natura-
le să pătrundă adânc în pori, pentru a-i desfunda, 
conferind pielii un aspect proaspăt și catifelat după 
fiecare utilizare. Datorită conținutului înalt de vita-
mine, extractul de castravete vitalizează și nutrițio-
nează pielea. Textura fină permite o aplicare ușoară. 
La final, dezlipiți pelicula trăgând ușor de la capete 
spre centru.

Substanţe active: 
extracte de ginseng, -castravete, -iasomie, -bergamot 
roșu.

Solanie extracted the pulp of cucumbers to give 
mixed and oily skin a fresh blessing and to increase 
the clarity and hydration of the skin. 

It is a refreshing and soothing mask, with a pleas-
ant cucumber scent, which gently removes im-
purities and dead cells that give the skin a rough 
and dull appearance. The mask allows the natural 
ingredients to penetrate deep into the pores, to un-
clog them, giving the skin a fresh and velvety ap-
pearance after each use. Due to the high content of 
vitamins, cucumber extract vitalizes and nourishes 
the skin. The fine texture allows easy application. At 
the end, peel off the film by gently pulling it from 
the ends to the center. 

Main ingredients: 
ginseng extracts, cucumber-, jasmine- , red bergamot-.

Pielea își regăsește suplețea și catifelarea după ex-
punerea la soare, iar bronzul are un aspect sublim.  
Aloe Vera, pantenolul, alantoina și bisabololul cal-
mează tenul iritat, ameliorează roșeața și uscăciu-
nea, iar vitamina E susține regenerarea celulară. 

Substanţe active: 
extract de Aloe Vera, alantoină, bisabolol, vitamina E, 
mentol, pantenol, glicerină.

This lotion gives you the hydration and freshness 
you need after a day in the sun by its soothing and 
cooling effect and makes your tan last longer. It 
optimises the moisture content of the skin and is es-
pecially good for sunburnt and newly tanned skin.

Main ingredients: 
Aloe Barbadensis Leaf juice, Allantoin, Bisabolol, Vita-
mine E, Panthenol, Glycerin.

Renumit pentru lista lungă de beneficii (antiseptic, 
antifungic, emolient), uleiul de migdale, bogat în 
acid linoleic, proteine, vitaminele A, B, D și E, este 
ideal pentru pielea sensibilă, iritată, uscată, fiind fo-
losit cu eficiență atât pentru ten, cât și pentru zona 
buzelor, unghiilor, coatelor și călcâielor. Împreună 
cu uleiul de ricin și de măsline adăugat vă ajută să 
mențineți frumusețea pielii mult timp.

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, ulei din semințe de ricin, ulei din 
fructe de măslin, parafină lichidă, tocoferol, scualan.

Renowned for its long list of benefits (antiseptic, an-
tifungal, emollient), almond oil, rich in linoleic acid, 
protein, vitamins A, B, D and E, is ideal for sensitive, 
irritated, dry skin, being used effectively for both 
skin, as well as for the area of  the lips, nails, elbows 
and heels. Together with the added castor and olive 
oil it helps you maintain the beauty of your skin for 
a long time.

Main ingredients: 
Helianthus Annuus Seed Oil, Ricinus Communis Seed 
Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Paraffinum Liquidum, To-
copherol, Squalene.

125 ml: SOLN-199

125 ml: SOLN-200

50 ml: SOLN-370, 150 ml: SOLN-369

15 ml:  SOLN-344

MASCA PEEL OFF 
CU RODIE 
Peel Off Mask with 
Pomegranate

MASCA PEEL OFF 
CU CASTRAVEȚI   
Peel Off Mask with 
Cucumber

LAPTE AFTERSUN CALMANT ȘI 
RĂCORITOR  
Calming & Cooling & Moisturizing 
After Sun Lotion

ULEI PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII 
CU MIGDALE DULCI  
Skin Cure Oil – Sweet Almond

Pa
ra

be
n 

fre
e 

   
   

   
   

  S
LS

-fr
ee

 
SO

 FIN
E LIN

E
       Vegan               Relax 

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640368 69



Remediu natural pentru piele rugoasă, coate, căl-
câie, unghii, genunchi sau zona buzelor. Îmbogățit 
cu ulei de ricin, ulei de măsline, vitamina E și pa-
rafină lichidă, repară profund și regenerează pielea. 
Salvează-ți pielea uscată și crăpată de ger, agenți 
chimici sau alți factori dăunători! Cu note de flori 
albe și fin fructate de cireș.

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, ulei din semințe de ricin, ulei din 
fructe de măslin, parafină lichidă, tocoferol, scualan.

Natural remedy for rough skin, elbows, heels, nails, 
knees or lips. Enriched with castor oil, olive oil, vita-
min E and liquid paraffin, it deeply repairs and re-
generates the skin. Save your skin from dry, cracked 
skin, chemicals or other harmful factors! With notes 
of white and finely fruity cherry blossoms.

Main ingredients: 
Helianthus Annuus Seed Oil, Ricinus  Communis Seed 
Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Paraffinum Liquidum, To-
copherol, Squalene.

15 ml: SOLN-345

ULEI PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII 
CU FLOARE DE CIREȘ  
Skin Cure Vitamin Oil – Cherry 
Blossom
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Acest ulei cu aromă savuroasă de ananas reprezin-
tă soluția perfectă pentru cei care visează la unghii 
frumoase. Contribuie la regenerarea plăcii deteri-
orate, înmoaie și hrănește cuticulele, promovează 
creșterea unghiilor sănătoase, prevenind fisurile și 
fragilitatea lor, menținându-le mereu catifelate și 
netede. Se aplică facil datorită pipetei încorporate.

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, ulei din semințe de ricin, ulei din 
fructe de măslin, parafină lichidă, tocoferol, scualan.

This pineapple flavored oil is the perfect solution for 
those who dream of beautiful nails. It contributes 
to the regeneration of damaged nail bed, softens, 
moisturises and nourishes the cuticles, promotes the 
growth of healthy nails, preventing cracks and their 
fragility, always keeping them velvety and smooth. 
It is easy to apply thanks to the built-in pipette.

Main ingredients: 
Helianthus Annuus Seed Oil, Ricinus Communis Seed 
Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Paraffinum Liquidum, To-
copherol, Squalene.

15 ml: SOLN-346

ULEI CUTICULE CU ANANAS
Nail & Cuticle Oil - Pineapple

Gua Sha Jad: ACCO-128, 
Gua Sha Cuart Roz: ACCO-127

din Jad: ACCO-126, 
din Cuart Roz: ACCO-125

PIATRĂ DE MASAJ
Massage Stone

ROLĂ PENTRU MASAJ
Facial Roller

BILE DE GHEAȚĂ 
PENTRU MASAJ
Facial Cooling Globes
ACCO-124
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Doar câteva picături din acest ulei îți poate umple 
camera cu un parfum delicat, relaxant și readuce 
calmul în sufletul tău. Lămâița, planta cultivată în 
India, diluat cu ulei purtător, aplicat pe ten are un 
efect purificator și tonifiant. Uleiul are una din cele 
mai complexe acțiuni: antiinflamator, antiseptic, 
antibacterian, detoxifiant, calmează durerea, ajută 
fluxul sangvin.

Substanţe active: 
ulei din iarbă de lămâie (lemongrass sau citronelă), citral, 
limonen, linalool, geraniol, eugenol (componenți ulei 
esențial).

The Lemongrass Essential Oil creates an energizing 
and positive atmosphere. It has a motivating effect 
(stimulates and boosts energy) and also helps to 
restore mental clarity and improve concentration. 
It has a pore-tightening, deodorizing and calming 
effect. It reduces the risk of cellulite by stimulating 
the microcirculation of the skin. 

Main ingredients: 
Cymbopogon Flexuosus Herb Oil, Citral, Limonene, Lin-
alool, Geraniol, Eugenol (Oil components).

Hrănește, energizează și răsfață pielea cu acțiu-
nea combinată dintre uleiului de argan și Q10. 
Crește hidratarea pielii și previne uscarea acesteia. 
Componentele complexe ale uleiului de argan și 
de măsline ajută la protejarea celulelor pielii de 
stresul oxidativ prin legarea radicalilor liberi. Co-
enzima Q10 stimulează procesele de obținere a 
energiei în mitocondriile celulelor și ajută la respi-
rația celulară. Uleiul reface pielea obosită și uzată. 
Recomandat pentru față și corp ca produs de în-
grijire zilnică a pielii.

Substanţe active: 
ulei de floarea soarelui, ulei de argan, ulei de măsline, 
coenzima Q10.

Nourishes, energizes and pampers the skin with the 
combined action of argan oil and Q10. Increases 
skin hydration and prevents it from drying out. The 
complex components of argan and olive oil help 
to protect skin cells from oxidative cell damage by 
binding to free radicals. The Q10 coenzyme vivifies 
energy gaining processes centered in the cells’ mi-
tochondria and it also helps in cellular respiration. 
The oil restores tired and worn skin. Recommended 
for face and body as a daily skin care product. 

Main ingredients: 
Sunflower oil, Argan oil, olive oil, coenzyme Q10.

10 ml: SOLN-365

50 ml: SOLN-376
ULEI ESENȚIAL DE LEMONGRASS 
INDIAN
Lemongrass Essential Oil

ULEI ANTIRID 
ARGAN CU Q10
Argan Q10 Oil
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Uleiurile volatile 100% natura-
le ale gamei Solanie sunt soluția 
perfectă pentru tratarea diverselor 
probleme ale pielii. Parfumul lor 
oferă prospețime, echilibru pen-
tru trup și suflet precum și stare de 
bine.

The 100% natural volatile oils of 
the Solanie brand are the perfect 
solution for treating various skin 
problems. Their scent offers fresh-
ness, balance for body and soul as 
well as well-being.

AROMA SENSE

Paraben free               M
ineral oil free 
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Măştile Alginate de la Solanie îmbi-
nă efectul alginatelor bogate în mi-
croelemente şi substanţe minerale 
cu substanţele active populare din 
industria cosmeticii. Măştile oclu-
sive ajută pătrunderea substanţelor 
active în piele, o hidratează, o cal-
mează şi o revitalizează.

Solanie Alginate peel off masks 
combine the effects of trace ele-
ments and mineral-rich alginates 
with popular cosmetic active sub-
stances. The occlusive effect masks 
themselves can help to absorb the 
active ingredients into the skin more 
over moisturize, soothe and revital-
ize the skin.

ALGINATE LINE

Uleiul de arbore de ceai Australian este o substanță 
pură și extrem de complexă, ce conține cel puțin 
48 de componente organice. Capacitatea excelen-
tă a uleiului de a acționa ca un antiseptic, antibac-
terian, antiviral, antifungic și agent anti-inflamator, 
ajută la vindecarea unei palete largi de boli și afecți-
uni cutanate, totodată s-a dovedit a fi benefic pen-
tru sănătatea scalpului și a părului.

Substanţe active: 
ulei de frunze din arbore de ceai, limonen (componentă 
ulei esențial).

The antibacterial Australian Tee Tree Essential Oil 
is excellent for irritation and itchy skin for calming 
thanks to its anti-inflammatory effect. It is also ide-
al for dandruff scalp, regenerating the damaged 
epidermis or relieving the itching by insect bites. It 
can be applied to care for the oral cavity and gums.

Main ingredients: 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene (Oil compo-
nents).

Acest ulei versatil cu efect regenerator, calmant și 
relaxant, este un produs adaptat pentru orice tip 
de piele.  Are proprietăți antiseptice, antialgice, an-
tispasmodice și cicatrizante, fiind des folosit în aro-
materapie ca relaxant mental sau adjuvant pentru 
somn. De asemenea s-a dovedit a fi un eficient ci-
catrizant și calmant cutanat pentru pielea afectată 
de răni, arsuri, înțepături de insecte, acnee, eczeme, 
urticarii.

Substanţe active: 
ulei de flori de lavandă, linalool, limonen, geraniol, citral 
(componenți ulei esențial).

The calming and relaxing scent of lavender oil 
promotes a sense on harmony and well-being 
supporting to maintain our physical and mental 
well-being. Applied on oily skin, it regulates the 
sebum production of the skin and also has an an-
ti-inflammatory effect that relieves swelling caused 
by acnee. It helps to avoid bruises and insect bites 
and relieves itching. It boosts the skin’s metabolism, 
thus helping to maintain the skin’s elasticity and 
smoothness. 

Main ingredients: 
Lavandula Angustifolia Flower Oil, Linalool, Limonene, 
Geraniol, Citral (Oil components).

10 ml: SOLN-363

10 ml: SOLN-364ULEI ESENȚIAL DE ARBORE DE 
CEAI AUSTRALIAN
Australian Tea Tree Essential Oil

ULEI ESENȚIAL DE LAVANDĂ
Lavender Essential Oil
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Mască pentru regenerare cu 
efect de încălzire. Conţine sub-
stanţe cu efect antioxidant, care 
protejează împotriva radicalilor 
liberi, încălzirea stimulează pro-
cesele de regenerare a celulelor 
și cele metabolice, intensifică 
circulaţia sanguină. Înviorează 
fibroblaștii care produc fibrele 
elastice, conferind astfel fermita-
te pielii și regenerând-o.

Substanţe active: 
ulei de măsline, frunze de măslin 
măcinate. 

Regenerating mask with black 
caviar and stimulating warm-
ing effect. Its antioxidant effect 
blocks the formation of free 
radicals, activating warming ef-
fect stimulates skin renewal and 
metabolic processes, increases 
blood support of tissue. It boosts 
the activity of fibroblasts liable 
for the production of elastic fi-
bres.

Main ingredients:
olive oil, olive leaves powder

8 g: SOLN-160, 90 g: SOLN-208

MASCĂ ALGINATĂ  
CU CAVIAR 
Hot Caviar Mask 

Mască cu efect combinat, sub-
stanţa activă cea mai impor-
tantă din compoziţia sa fiind 
oligopeptizii extrași din semin-
ţele de hibiscus, care împiedică 
comunicarea nervilor responsa-
bili de funcţionarea mușchilor 
mimicii, împiedicând astfel for-
marea ridurilor. Are efect antioxi-
dant datorită vitaminei C. 

Substanţe active: 
extract hidrolizat de seminţe de 
hibiscus. 

Combined effect mask that  
main effect is given to the core 
extracted from hibiscus that in-
hibit nerve is responsible for the 
functioning of muscles of facial 
expression to communicate, 
thus inhibiting the formation of 
wrinkles caused. The high Vita-
min C content ensures the high 
antioxidant effect. 

Main ingredients:
hydrolyzed hibiscus seed extract

8 g: SOLN-161,  
90 g: SOLN-186

MASCĂ ALGINATĂ 
ANTIRID BOTOX 
EFFECT
Botox Effect Mask

Mască bogată în substanţe mi-
nerale și microelemente cu nă-
mol din Marea Moartă. Datorită 
sării de mare hrănește și curăţă 
pielea. Normalizează produce-
rea de sebum datorită uleiului  
de arbore de ceai și coajă de 
lămâie, întărește ţesuturile epi-
dermei și susţine capacitatea de 
autoprotecţie a pielii. 

Substanţe active: 
sare și nămol din Marea Moartă, 
ulei volatil de lămâie, ulei de arbore 
de ceai.

Dead Sea mask with high con-
tent of minerals, trace elements 
and dead sea mud. It nourishes 
and cleanses the skin by its sea 
salt content. The lemon peel and 
tea tree oils normalize sebum 
and strengthen the tissue of the 
skin, also stimulate the skin’s 
own defensive mechanism. 

Main ingredients:
Dead sea salt and mud, lemon and 
tea tree essential oils

8 g: SOLN-159

MASCĂ ALGINATĂ 
DE CURĂŢARE 
PROFUNDĂ
Dead Sea Mask 

Mască nutritivă cu ulei de măs-
line și granule de frunze de 
măslin, care mărește elasticita-
tea pielii și este un antioxidant 
puternic. Bogată în vitamina A, 
D și E ajută capacitatea de au-
toprotecţie a pielii și împiedică 
pierderea de apă. 

Substanţe active: 
ulei de măsline, granule de frunze 
de măslin. 

The mask has individual skin re-
newal factor and intensive anti-
oxidant effect.  Olive oil and real 
olive leaves are rich in unsaturat-
ed fatty acids, anti-oxidants, ca-
rotenoid and Vitamin A, D, E. Its 
oil has strong antioxidant effect 
to protect skin from free radicals. 

Main ingredients:
olive oil, olive leaves powder

8 g: SOLN-158, 90 g: SOLN-207

MASCĂ ALGINATĂ  
DE ÎNTINERIRE
Alginate Olive Mask 

Mască bogată în vitamina C și 
extract de afine ce conține anto-
niacini ce calmează pielea sensi-
bilă, predispusă la iritaţii. Reduce 
senzaţia de mâncărime și vizibili-
tatea capilarelor. Datorită vitami-
nei C are efect antioxidant.

Substanţe active: 
vitamina C, afine, uleiuri volatile de 
mușeţel.

Soft calming mask containing 
Vitamin C and anthocyanin-rich 
bilberry extract for the treatment 
of the sensitive skin and skins 
tent to irritation. It can reduces 
the visibility of dilated capillar-
ies, skin redness and itching. It 
has special antioxidant effect 
because of its Vitamin C and an-
thocyanin contents.

Main ingredients:
Vitamin C, bilberry, chamomile oil

8 g: SOLN-157,  
90 g: SOLN-184

Mască cu dublă acţiune, care îm-
bină efectul exfoliant al fructului 
papaya cu efectul de întinerire 
al aminoacizilor. Papaina ajută la 
îndepărtarea celulelor moarte, 
astfel intensificând oxigenarea, 
activitatea celulelor și procesele 
de reînnoire a pielii. 

Substanţe active: 
extract de fruct de papaya, arginină 
PCA.

Double-action mask that com- 
bines the exfoliating papaya 
and the amino acids for its skin 
renewal effect. Papain helps 
to remove dead skin cells, thus 
increasing skin respiration, the 
activity of skin cells and the skin 
renewal process.

Main ingredients:
papaya fruit extract, arginine PCA

8 g: SOLN-162

MASCĂ ALGINATĂ  
DE REÎNNOIRE
Skin Renewal Mask 

MASCĂ ALGINATĂ 
CALMANTĂ
Sensitive Skin Mask 
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Papaya și ananasul conţin enzime cu efect de exfoliere naturală și 
sunt ideale pentru îndepărtarea celulelor cornoase de la suprafaţa 
pielii. Enzimele celor două fructe, papaina și bromelaina dizolvă deli-
cat legăturile proteice ale celulelor cornoase, astfel pielea devine per-
meabilă. Ca urmare, se intensifică producerea de celule noi și crește 
numărul celulelor vii. 

Substanţe active: 
extract de ananas și papaya.

Papaya and pineapple are naturally rich in enzimes which are ideal 
to remove dead cells from the skin surface. Main active ingredients 
papain and bromelain gently digest the bounding proteins of dead 
cells. This effect helps to penetrate substances applied after peeling 
process. Besides cleansing the skin, the enzyme mask stimulates the 
formation of new skin cells increasing the number of living cells in the 
stratum corneum.

Main ingredients:
pineapple extract, papaya exract

8 g: SOLN-165, 90 g: SOLN-185

MASCĂ ALGINATĂ EXFOLIANTĂ 
Enzyme Peeling Mask 

ENZIM PEELING
Masca regenerantă îmbogă-
ţită cu celule stem de argan, 
activează celulele, regenerează 
structura pielii și netezește ridu-
rile de suprafaţă. PhytoCellTech 
Argan vitalizează celulele stem 
ce produc colagen și elastină, 
intensifică mecanismul propriu 
de regenerare a pielii.

Substanţe active: 
granule de coajă de nucă de argan, 
extract de celule stem de argan, 
argilă de Maroc.

This regenerating and activating 
alginate mask enriched with ar-
gan plant stem cells is ideal for 
the renewal of connective tissue 
and smoothing fine lines. Spe-
cial PhytoCellTech Argan plant 
stem cell ingredient vitalizes der-
mal stem cells, which are respon-
sible for the elastin and collagen 
production. 

Main ingredients:
argan nut shell powder, argan 
stem cells extract, Moroccan clay

8 g: SOLN-163, 90 g: SOLN-209

MASCĂ ALGINATĂ  
CU CELULE STEM  
DE ARGAN 
Argan Stem Cells Mask

Mască îmbogăţită cu celule 
stem de mere, întârzie îmbă-
trânirea, uniformizează pielea, 
o regenerează și îi asigură o 
culoare uniformă. PhytoCellTe-
ch Malus Domestica vitalizează 
celulele stem ale epidermei, sus-
ţine menţinerea ciclului celular 
normal și reînnoirea sănătoasă 
a pielii.

Substanţe active: 
extract de celule stem de mere, 
extracte de struguri, iarba surzilor, 
dud și gura lupului de Baikal. 

Use this anti-aging and white- 
ning mask enriched with apple 
plant stem cells to renew skin 
and promote a brighter com-
plexion. Special PhytoCellTech 
Malus Domestica active ingredi-
ent vitalizes epidermal stem cells 
to support healthy cell reproduc-
tion from time to time. 

Main ingredients:
apple stem cells extract, grape, sax-
ifraga, white mulberry and scutel-
laria extracts

8 g: SOLN-164

MASCĂ ALGINATĂ  
CU CELULE STEM  
DE MERE
Apple Stem Cells Mask
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TABEL CU TIPURI DE PIELE
Skin Type Chart
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Tratament Antirid Caviar Exclusive / Caviar Exclusive anti-wrinkle program (SOLN-103) • •

Cremă antirozacee / Redness Neutralizer skin calming cream (SOLN-084) • • • •

Fitomască anticuperoza / Fitomask anticouperose (SOLN-110) • • • •

Fitomască antiseboree / Seboherbal Fitomask (SOLN-111) • •

Fitomască Multifruit / Fitomask multi-fruits (SOLN-112) • • • • •

Fitomască Marinalga / Fitomask marinalga (SOLN-113) • • • • •

Mască gel dinamizantă Papaya Mango / Papaya-Mango dynamic gelmask (SOLN-114) • • • • •

Cremă exfoliantă AHA Mango Orez / Mango-Rice AHA Facial Peeling (SOLN-109) • • • •

Cremă masaj kukui mineral / Kukui-mineral massage cream (SOLN-074) • • • • •

Cremă de zi hidratantă cu colagen și protecție UV / Collagen moisturizing day creamfluid High UV Protect (SOLN-039) • • • •

Ultra Stepy - Corector terapeutic multifuncțional / Ultra Stepy Therapy Lotion (SOLN-041) • • • • •

Cremă de noapte AHA Peel pentru reîntinerire / AHA Peel Skin Rejuvenating Night Cream (SOLN-063) • •   •

Fiole cu acid hialuronic / Sodium Hyaluronate (SOLN-096) • • • • •

Cremă Catifea pentru ten gras / Velvet Cream (SOLN-171) • • •

Săpun negru cu ichtiol / Black Soap (SOLN-190) • • • • •

Loțiune demachiantă Micelara / Micellar Cleanser and Make-up Remover (SOLN-011) • • • • •

Elixir pentru albirea pielii / Vita White Brightening elixir (SOLN-198) • • • • •

Cremă de albire și depigmentare / Vita White Brightening day cream (SOLN-195) • • • • •

Crema activantă Peptide-In Booster Ceramid 24 / Peptide-In Booster Ceramide 24 Activating Day Cream (SOLN-216) • • • • •

Crema activantă Peptide-In Booster Ceramid 24 PLUS / Peptide-In Booster Ceramid 24 Plus Day Cream (SOLN-217) • • • • •

Gel exfoliant Quick Fine Enzyme Peeling / Quick Fine Enzyme Peeling Gel (SOLN-210) • • • • •

Gel exfoliant Pro Fine Enzyme Peeling / Pro Fine Enzyme Peeling Gel  (SOLN-218) • • • • •

Elixir pentru o densitate mai mare Max Lift cu 3 Peptide / Max Lift TriPeptide Elixir (SOLN-211) • • • • •

Complex pentru creșterea densității pielii Pro Lift Volume cu 3 Peptide / Pro Lift Volume TriPeptide Complex (SOLN-219) • • • • •

Elixir Ultra Matt cu 3 Peptide / Ultra Matte TriPeptid Elixir (SOLN-212) • • • • •

Complex Pro Matt Optimizer cu 3 Peptide / Pro Matt Optimizer TriPeptide Complex (SOLN-220) • • • • •

Elixir contra roșeței Red Off Skin Calming cu 3 Peptide / Red Off Skin Calming TriPeptide Elixir (SOLN-213) • • • • •

Complex de reducere a roșeții Pro Calm Redless cu 3 Peptide / Pro Calm Redless TriPeptide Complex (SOLN-221) • • • • •

Elixir hidratant Extreme Hyaluron cu 3 Peptide / Extreme Hyaluron TriPeptide Deep Moisturizing Elixir (SOLN-214) • • • • •

Complex de hidratare în profunzime Pro Hyaluron 3 Peptide / Pro Hyaluron TriPeptide Complex (SOLN-222) • • • • •

Elixir de reducerea ridurilor mimicii Perfect Relax cu 3 Peptide / Perfect Mimic Relax TriPeptide Elixir (SOLN-215) • • • • •

Complex de reducere a ridurilor mimicii Pro Relax Wrinkless 3 Peptide / Pro Relax Wrinkless TriPeptide Complex (SOLN-223) • • • • •

Mască regenerantă de masaj Pro Firm Recovering cu 3 Peptide / Pro Firm Recovering TriPeptide Regenerating Massage Mask (SOLN-224) • • • •

Mască alginată de reînnoire / Skin Renewal Mask (SOLN-162) • • • •

Mască alginată calmantă / Alginate Sensitive Skin mask (SOLN-184) • • • • •

Mască alginată de întinerire / Alginate Olive mask (SOLN-207) • • • •

Mască alginată de curățare profundă / Alginate Dead sea mask (SOLN-159) • • • •

Mască alginată cu caviar / Alginate Caviar hot mask (SOLN-208) • • • •

Mască alginată antirid Botox Effect / Botox Effect mask (SOLN-186) • • • •

Mască alginată exfoliantă / Enzim peeling mask (SOLN-185) • • • • •

Lapte demachiant pentru ten sensibil / Face milk for sensitive skin (SOLN-064) • • • •

Spumă demachiantă / Aloe Vera Intensive Cleansing Foam (SOLN-040) • • • • •

Loțiune tonică hidratantă / Phyto tonic lotion (SOLN-065) • • • • •

Loțiune tonică neagră pentru ten gras cu ichtiol / Black Tonic (SOLN-319) • •

Loțiune tonică dezinfectantă fără alcool / Face Toner With Antibacterial Elements (SOLN-068) • • • • •

Cremă exfoliantă / Facial peeling cream (SOLN-069) • • • • •

Cremă de curățare profundă cu lipamină / Lipamin deep purifying cream (SOLN-070) • • • • •

Gel accelerator cu lipamină / Lipamin accelerator gel (SOLN-009) • • • • •

Gel stimulant cu aromaterapie / Aromatherapy stimulant gel (SOLN-075) • • • •

Cremă cu lecitină pentru masaj / Lecithin massage cream (SOLN-072) • • • • •

Lapte nutritiv pentru gât, bust și body / Neck-Décolleté and Body Milk (SOLN-073) • • • •

No. 1 Ser hidratant / Skin Nectar No. 1 Moisturizing (SOLN-172) • • • • •

No. 2 Ser anticuperoză / No.2 Redness Neutralizer Serum (SOLN-173) • • • • •

No. 3 Ser elastin / Skin Nectar No. 3 Elastin (SOLN-174) • • • •

No. 4 Ser Q10 / Skin Nectar No. 4 Q10 (SOLN-175) • • • •

No. 5 Ser vitamina C / Skin Nectar No. 5 C-Vitamin (SOLN-176) • • • •

No. 6 Gel contur ochi cu lipozomi Caviar-Ceramida / Skin nektar No. 6 Ceramide Liposome Eye Zone Gel (SOLN-177) • • • •

No. 7 Ser cu acid hialuronic / Skin nektar No. 7 Hyaluronic (SOLN-178) • • • • •

Ser pentru albirea pielii cu vitamina C - Vita White / Vita White Vitamin C serum (SOLN-194)   • •  

Mască calmantă / Herbal calming mask (SOLN-078)  •  • •   •

Mască energizantă pentru ten uscat / Energizing mask for dry skin (SOLN-080) • •  • •

Mască cu sulf / Astringent Herbal facial mask (SOLN-079)   •   

Mască gel hidratantă / Moisturizing hydromask (SOLN-076) • • • • •

Cremă de zi hidratantă cu lipozomi /  Vita-liposome moisturizing day cream (SOLN-082) • • •  •

Cremă de zi hidratantă cu aloe vera / Aloe Moisturizing Day Cream (SOLN-083) • • • •

Cremă niacină pentru ten gras / Niacin cream for oily skin (SOLN-321)   •  

Cremă biotină pentru ten gras / Biotin Normalizing and Moisturizing Cream (SOLN-087) • •

Balsam calmant cu Aloe Vera pentru față și corp / Skin calming phytogel (SOLN-088) • • • • •

Cremă de noapte energizantă Q10 / Q10 energizing night cream (SOLN-085) • •  • •

Cremă gel antirid cu lipozomi Q10 / Q10 liposome eye zone creamgel (SOLN-086) • • •  •

Cremă de zi hidratantă cu aur / Gold Catalyst Moisturizing Day Cream (SOLN-033) • • • • •

Cremă de noapte cu aur și ulei de argan / Gold Catalyst Rich Night Cream (SOLN-034) • • •  •

Ser aur cu acid hialuronic / Gold Catalyst Serum (SOLN-179) • • • •

Cremă de zi nutritivă cu caviar / Caviar Exclusive Day Cream (SOLN-029) • •  •  

Cremă de noapte caviar fitohormon  / Caviar Exclusive Night Cream (SOLN-030) • •  

Cremă gel antirid cu caviar / Caviar Invigorating eye-contour gel (SOLN-104) • • • • •

Balsam revigorant cu caviar / Caviar Invigorating Hand and Body Balm (SOLN-032) • • • • •

TABEL CU TIPURI DE PIELE
Skin Type Chart
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Demachiere
Cleansing

Lapte demachiant pentru ten sensibil 
Face Milk for Sensitive Skin
(SOLN-064)

500 ml 2 ml 250

Peeling
Peeling

Cremă exfoliantă
Facial Peeling Cream
(SOLN-069)

125 ml 2 ml 62.5

Mască 1 
Mask 1

Gel stimulant cu aromaterapie 
Aromatherapy Stimulant Gel
(SOLN-075)

250 ml 2 ml 125

Tonifiere
Tonifying

Loţiune tonică hidratantă 
Phyto Tonic Lotion
(SOLN-065)

500 ml 2 ml 250

Masaj
Massage

Cremă cu lecitină pentru masaj 
Lecithin Massage Cream
(SOLN-072)

250 ml 5 ml 50

Mască 2
(ultrasunet)
Mask 2  
(ultrasound) 

Fitomască Multifruit 
Multifruits Fitomask 
(SOLN-112)

250 ml 3 ml 83.3

Nr. 7 Ser cu acid hialuronic 
No.7 Hyaluronic Acid Serum
(SOLN-178)

30 ml 0,5 ml 60

Mască 3 
Mask 3

Mască energizantă pentru ten uscat
Energizing Mask for Dry Skin
(SOLN-080)

250 ml 2 ml 125

Hidratare
Nourishing

Cremă de noapte energizantă Q10
Q10 Energizing Night Cream
(SOLN-085)

250 ml 2 ml 125

Cremă de zi hidratantă cu aloe vera 
Aloe Moisturizing Day Cream
(SOLN-083)

250 ml 2 ml 125

Cremă gel antirid pentru ochi cu 
Lipozomi Q10
Q10 Liposome Eye Zone Gelcream
(SOLN-086)

50 ml 1 ml 50

TRATAMENT II • TEN ALIPIC
Treatment Plan II • Alipic Skin

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for

TRATAMENT I • TEN DESHIDRATAT
Treatment Plan I • Dehydrated Skin

Demachiere
Cleansing

Lapte demachiant pentru ten sensibil
Face Milk for Sensitive Skin  
(SOLN-064)

500 ml 2 ml 250

Peeling
Peeling

Cremă exfoliantă
Facial Peeling Cream 
(SOLN-069)

125 ml 2 ml 62.5

Mască 1 
Mask I

Gel stimulant cu aromaterapie
Aromatherapy Stimulant Gel 
(SOLN-075)

250 ml 2 ml 125

Tonifiere
Tonifying

Loţiune tonică hidratantă 
Phyto Tonic Lotion 
(SOLN-065)

500 ml 2 ml 250

Mască 2
(iontoforeză)
Mask 2(iontophoresis)

Mască gel hidratantă 
Moisturizing Hydromask 
(SOLN-076)

250 ml 4 ml 62.5

Masaj
Massage

Lapte nutritiv pentru gât, bust şi body 
Silk Touch and Body Massage Milk  
(SOLN-073)

500 ml 5 ml 100

Mască 3
(ultrasunet)
Mask 3 (ultrasound)

Fitomască Multifruit 
Multifruits Fitomask 
(SOLN-112)

250 ml 3 ml 83.3

sau No. 7 Ser cu acid hialuronic
No.7 Hyaluronic Acid Serum 
(SOLN-178)

35 ml 0,5 ml 60

Hidratare
Moisturizing

Cremă de zi hidratantă cu Lipozomi 
Vita-Liposome Moisturizing Day Cream 
(SOLN-082)

250 ml 2 ml 125

Cremă gel antirid pentru ochi cu 
Lipozomi Q10 
Q10 Liposome Eye Zone Gelcream 
(SOLN-086)

50 ml 1 ml 50

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for
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TRATAMENT IV • PLAN TRATAMENT CU COLAGEN 
PENTRU FIECARE TIP DE TEN
Treatment Plan IV • Collagen Treatment Plan for each type of skin

Demachiere
Cleansing

Spumă demachiantă
Aloe Vera Intensive Cleansing Foam
(SOLN-040)

200 ml 2 ml 100

Exfoliere
Peeling

Cremă exfoliantă AHA Mango Orez
Mango-Rice AHA Facial Peeling
(SOLN-109)

150 ml 3 ml 50

Tonifiere 
Tonifying

Lotiune tonică hidratantă
Phyto tonic lotion
(SOLN-065)

500 ml 2 ml 250

Masaj
Massage

Crema masaj kukui mineral
Kukui-mineral massage cream
(SOLN-074)

250 ml 5 ml 50

Mască 1 
Mask 1

Mască Hialuron PureDerm
PureDerm Hialuron circle mask
(PURD-030)

1 buc 1 buc 1

Masca  2 (ultrasunet)
Mask 2 (ultrasound)

Fitomască Marinalga 
Fitomaszk marinalga
(SOLN-113)

250 ml 3 ml 83.3

Hidratare (ochi)
Moisturising (eye)

Cremă gel antirid pentru ochi cu 
Lipozomi Q10
Q10 liposome eye zone creamgel 
(SOLN-086)

50 ml 1 ml 50

Hidratare
Moisturising

Cremă de zi hidratantă cu colagen și 
protecție UV
Collagen moisturizing day creamfluid 
High UV Protect
(SOLN-039)

50 ml 2 ml 25

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for

TRATAMENT III • TEN GRAS (SEBOREIC USCAT)
Treatment Plan III • Seborrhea Sicca

Demachiere
Cleansing

Spumă demachiantă
Aloe Vera Intensive Cleansing Foam
(SOLN-040)

200 ml 2 ml 100

Peeling
Peeling

Cremă exfoliantă
Facial Peeling Cream
(SOLN-069)

125 ml 2 ml 62.5

Tonifiere
Tonifying

Loţiune tonică neagră pentru ten gras 
cu ichtiol 
Black Tonic
(SOLN-319)

250 ml 2 ml 125

Înmuiere
Softening

Cremă de curăţare profundă cu lipamină 
Lipamin Deep Purifying Cream
(SOLN-070)

250 ml 3 ml 83.3

+ Gel accelerator cu lipamină 
+Lipamin Accelerator Gel
(SOLN-009)

50 ml 3 ml 16.7

Dezinfectare
Disinfecting

Loţiune tonică dezinfectantă fără alcool
Face Toner With Antibacterial Elements
(SOLN-068)

500 ml 1 ml 500

Mască 1 (iontoforeză)
Mask 1 (ionto)

Mască gel hidratantă
Moisturizing Hydromask
(SOLN-076)

250 ml 4 ml 62.5

Mască 2 (ultrasunet)
Mask 2 (ultrasound)

Mască calmantă
Herbal Calming Mask
(SOLN-078)

250 ml 4 ml 62.5

Hidratare
Nourishing

Nr. 7 Ser cu acid hialuronic 
No.7 Hyaluronic Acid Serum
(SOLN-178)

30 ml 0,5 ml 60

Masaj
Massage

Cremă biotină pentru ten gras
Biotin Lipo Control Cream
(SOLN-087)

250 ml 2 ml 125

Lapte nutritiv pentru gât, bust şi body 
Silk Touch and Body Massage Milk
(SOLN-073)

500 ml 5 ml 100

Mască 3
Mask 3

Mască  cu sulf
Astringent Herbal Facial Mask
(SOLN-079)

250 ml 4 ml 62.5

Corector
Corrector

Ultra Stepy – Corector terapeutic 
multifuncţional 
Ultra Stepy Therapy Lotion 
(SOLN-041)

15 ml 0.5 ml 30

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for
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TRATAMENT V • CELULE STEM DE ARGAN
Treatment Plan V • with Argan Plant Stem Cell

TRATAMENT VI • REGENERARE CELULARA CU ACIZI DE 
FRUCTE
Treatment Plan VI • Cellular Regeneration Treatment with Fruit Acids

Demachiere
Cleansing

Lapte demachiant pentru ten sensibil
Face Milk for Sensitive Skin
(SOLN-064)

500 ml 2 ml 250

Peeling
Peeling

Cremă exfoliantă AHA Mango-Orez
Mango-Rice AHA Facial Peeling
(SOLN-109)

150 ml 3 ml 50

Tonifiere 
Tonifying

Loţiune tonică hidratantă 
Phyto Tonic Lotion
(SOLN-065)

500 ml 2 ml 250

Hidratare
Moisturising

Ser renew cu celule stem de Argan 
Argan plant stem cell Renewal Serum
(SOLN-182)

30 ml 0.5 ml 60

Ultrasunet
Ultrasound

Mască hidratantă şi fermizantă  
cu celule stem de Argan 
Argan plant stem cells Moisturizing & 
tightening mask
(SOLN-130)

100 ml 6 ml 16.7

Masaj
Massage

Ulei antirid Argan cu Q10 
Argan skin oil with Q10
(SOLN-376)

50 ml 1 ml 50

Nutriţie
Nourishing

Mască alginată cu celule stem de Argan
Argan stem cells mask 
(SOLN-209)

90 g 8 g 11.3

Ser antirid pentru ochi  
cu celule stem de argan 
Argan plant stem cells Contour eye care 
serum
(SOLN-181)

30 ml 0.5 ml 60

Cremă de zi hidratantă  
cu celule stem de Argan 
Argan plant stem cells 
Protect day cream
(SOLN-128)

100 ml 2 ml 50

Demachiere
Cleansing

Spumă demachiantă
Aloe Vera Intensive Cleansing Foam
(SOLN-040)

200 ml 2 ml 100

Exfoliere
Peeling

Cremă exfoliantă AHA Mango Orez
Mango-Rice AHA Facial Peeling
(SOLN-109)

150 ml 3 ml 50

Tonifiere 
Tonifying

Serum Exfoliant AHA Peel 10%
AHA peel 10 serum
(SOLN-142)

30 ml 0.5 ml 60

Mască restructurantă AHA Peel
AHA peel skin restructure mask
(SOLN-144)

100 ml 3 ml 33.3

Loțiune tonică hidratantă
Phyto tonic lotion
(SOLN-065)

500 ml 2 ml 250

Hidratare
Moisturising

Nr. 7 Ser cu acid hialuronic 
Skin Nectar No. 7 Hyaluronic
(SOLN-178)

30 ml 0.5 ml 60

Mască 1 (ultrasunet)
Mask 1 (ultrasound)

Mască gel hidratantă
Moisturizing hydromask
(SOLN-076)

250 ml 4 ml 62.5

Masca 2
Mask 2

Mască calmantă 
Herbal calming mask
(SOLN-078)

250 ml 4 ml 62.5

Nutriţie
Nourishing

Cremă de protecție solară Solanie 
pentru față și corp
Sun Protect Cream Face & Body 
(SOLN-115)

125 ml 2 ml 62.5

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for
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TRATAMENT VII • PLAN TRATAMENT CU AUR
Treatment Plan VII • Treatment Plan with Gold

Demachiere
Cleansing

Lapte demachiant pentru ten sensibil
Face Milk for Sensitive Skin
(SOLN-064)

500 ml 2 ml 250

Exfoliere
Peeling

Cremă exfoliantă AHA Mango-Orez
Mango-Rice AHA Facial Peeling
(SOLN-109)

150 ml 3 ml 50

Tonifiere 
Tonifying

Loţiune tonică hidratantă 
Phyto Tonic Lotion
(SOLN-065)

500 ml 2 ml 250

Mască  (ultrasunet)
Mask  (ultrasound)

Ser aur cu acid hialuronic 
Gold Catalyst Serum
(SOLN-179)

30 ml 0.5 ml 60

Mască cu aur 
Gold Mask
(SOLN-107)

250 ml 4 ml 62.5

Masaj
Massage

Cremă de noapte cu aur și ulei de argan 
Gold Catalyst Rich Night Cream
(SOLN-034)

50 ml 5 ml 10

Nutriție
Nourishing

Cremă gel antirid pentru ochi cu 
lipozomi Q10
Q10 liposome eye zone creamgel
(SOLN-086)

50 ml 1 ml 50

Mască
Mask

Mască alginată de reînnoire
Skin Renewal Mask 
(SOLN-162)

8 g 8 ml 1

Hidratare
Moisturising

Cremă de zi hidratanta cu aur
Gold Catalyst Moisturizing Day Cream 
(SOLN-033)

50 ml 2 ml 25

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for

TRATAMENT VIII • PLAN TRATAMENT DE ALBIRE ȘI 
DEPIGMENTARE VITA WHITE
Treatment Plan VIII • Whitening and depigmentation Treatment Plan Vita White

Demachiere
Cleansing

Spumă demachiantă
Aloe Vera Intensive Cleansing Foam  
(SOLN-040)

200 ml 2 ml 100

Exfoliere
Peeling

Cremă exfoliantă AHA Mango Orez
Mango-Rice AHA Facial Peeling (SOLN-109)

150 ml 3 ml 50

Tonifiere 
Tonifying

Lotiune tonică hidratantă
Phyto tonic lotion (SOLN-065)

500 ml 2 ml 250

Exfoliere (1)
Peeling (1)

Serum Exfoliant AHA Peel 5%
AHA peel 5 serum (SOLN-141)

30 ml 1 ml 30

Exfoliere (2)
Peeling (2)

Serum Exfoliant AHA Peel 10%
AHA peel 10 serum (SOLN-142)

30 ml 1 ml 30

Exfoliere (3)
Peeling (3)

Serum Exfoliant AHA Peel 25%
AHA peel 25 serum (SOLN-143)

30 ml 1 ml 30

Depigmentare
Whitening

Elixir pentru albirea pielii - Vita White
Vita White Brightening elixir (SOLN-198)

30 ml 1 ml 30

Tonifiere
Tonifying

Mască restructurantă AHA Peel
AHA peel skin restructure mask (SOLN-144)

100 ml 2 ml 50

Tonifiere
Tonifying

Loțiune tonică dezinfectantă fără alcool
Face Toner With Antibacterial Elements 
(SOLN-068)

500 ml 2 ml 250

Ultrasunet
Ultrasound

Ser pentru albirea pielii cu vitamina C - Vita 
White
Vita White Vitamin C serum (SOLN-194)

30 ml 1 ml 30

Masaj
Massage

Mască de albire și depigmentare - Vita White
Vita White ACE massage mask (SOLN-197)

100 ml 4 ml 25

Mască
Mask

Mască alginată calmantă
Alginate Sensitive Skin mask (SOLN-184)

90 g 8 g 11.3

Nutriție
Nourishing

Cremă de albire și depigmentare - Vita White
Vita White Brightening day cream (SOLN-195)

50 ml 2 ml 25

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for
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TRATAMENT IX • PLAN TRATAMENT CU STRUGURI 
HIALURON
Treatment Plan IX • Treatment Plan with Grape-Hyaluron

TRATAMENT X • PLAN TRATAMENT CU MEZOPEPTIDE 
Treatment Plan X • Treatment Plan with MezoPeptid

Demachiere
Cleansing

Gel spumă de curățare Struguri- 
Hialuron
Grape foamy cleanser
(SOLN-135)

500 ml 2 ml 250

Exfoliere
Peeling

Cremă exfolinată Struguri- Hialuron
Grape-hyaluron facial scrub
(SOLN-136)

125 ml 3 ml 41.7

Tonifiere 
Tonifying

Loțiune tonică hidratantă Struguri 
Hialuron
Grape-hyaluron moisturizing tonic
(SOLN-134)

500 ml 2 ml 250

Nutriție +  
(ultrasunet)
Nourishing +
(ultrasound)

Cremă de noapte antirid Struguri-
Hialuron
Grape-hyaluron night cream with Tokaj 
Oleo Complex
(SOLN-059)

50 ml 4 ml 12.5

Mască
Mask

Cremă de masaj intens hidratantă cu 
Struguri-Hialuron și Complex-TO 
Grape-hyaluron massage mask with 
Tokaj Oleo Complex
(SOLN-140)

100 ml 4 ml 25

Hidratare (ochi)
Moisturising (eye)

Cremă antirid pentru ochi Struguri-
Hialuron
Grape-hyaluron eye contour cream
(SOLN-139)

50 ml 0.5 ml 100

Cremă de final
Final Cream 

Cremă de zi antirid Struguri-Hialuron
Grape-hyaluron creamgel with Tokaj 
Oleo Complex 
(SOLN-137)

125 ml 1 ml 125

Demachiere
Cleansing

Gel spumă de curățare Struguri- 
Hialuron 
Grape foamy cleanser
(SOLN-135)

500 ml 2 ml 250

Exfoliere
Peeling

Gel exfoliant Pro Fine Enzym Peeling
Pro Fine Enzyme Peeling Gel
(SOLN-218)

125 ml 3 ml 41.7

Tonifiere 
Tonifying

Loțiune tonică hidratantă Struguri 
Hialuron
Grape-hyaluron moisturizing tonic
(SOLN-134)

500 ml 2 ml 250

Hidratare + 
(ultrasunet)
Moisturising + 
(ultrasound)
8 min

Complex de reducere a ridurilor mimicii 
Pro Relax Wrinkless
Pro Relax Wrinkless TriPeptide Complex
(SOLN-223)

30 ml 1 ml 30

Complex pentru creșterea densității pielii 
Pro Lift Volume
Pro Lift Volume TriPeptide Complex
(SOLN-219)

30 ml 1 ml 30

Gel Hialuron Plus pentru ultrasunete
Hyaluron Plus Ultrasound Gel
(SOLN-156)

500 ml 1 ml 500

Nutriție +
(ultrasunet)
Nourishing +
(ultrasound)

Mască regenerantă de masaj Pro Firm 
Recovering  
Pro Firm Recovering TriPeptide 
Regenerating Massage Mask
(SOLN-224)

100 ml 3 ml 33.3

Calmare
Calming

Mască alginată antirid Botox Effect
Botox effect Mask
(SOLN-186)

90 g 8 g 11.3

Cremă de final
Final Cream 

Cremă activantă Peptid-In Booster 
Ceramid 24
Peptide-In Booster Ceramide 24 
Activating Day Cream
(SOLN-216)

50 ml 1 ml 50

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for

Etape Tratament 
Treatment Process

Produse recomandate
Recommended products

Cantitate
Size

Cantitate/
Tratament 
Amount
to be used per 
treatment

Număr 
Tratamente
Number of 
treatments one 
product can be 
used for
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