
SĂNĂTATE LA ÎNĂLŢIME

CATALOG PRODUSE COSMETICE



Îngrijire orală 
Active White Fresh Gel

Complete Care Herbal Toothpaste

Dental Cream

Dental Cream Clove Essential Oil

Dental Cream Neem

Mint Fresh Herbal Toothpaste

Sensi Relief Herbal Toothpaste

Sparkly White Herbal Toothpaste

Stain Away Toothpaste

HiOra Gum-Kit

HiOra-K Sensi-Kit

Balsamuri de buze
Intensive Moisturizing Cocoa Butter Lip Balm

Nourishing Lip Balm

Strawberry Shine Lip Balm

Sun Protect Lip Balm

Produse pentru copii
Baby Nappy Cream

Baby Powder

Gentle Baby Bath

Gentle Baby Shampoo

Moisturizing Baby Soap

Moisturizing Baby Oil 

Cuprins:

Îngrijire păr
Anti-Hair Fall Shampoo 

Repair & Regenerate Shampoo

Softness & Shine Daily Care Shampoo

Volume & Thickness Shampoo

Anti-Dandruff Gentle Clean Shampoo

Anti-Dandruff Soothing & Moisturizing Shampoo

Protein Conditioner - Repair & Regeneration

Săpunuri
Protecting Neem and Turmeric Soap

Moisturizing Almond Soap

Nourishing Cream & Honey Soap

Refreshing Cucumber Soap

Îngrijire ten
Acne-n-Pimple Cream

Clarina Anti-Acne Cream

Purifying Neem Face Wash

Purifying Neem Foaming Face Wash

Gentle Exfoliating Daily Face Wash

Îngrijire generală
Intensive Moisturizing Cream 

Nourishing Skin Cream 

Cold Relief Balm

Pain Balm

Multipurpose Cream



Mod de utilizare: 

Pasta de dinţi „Zâmbet mai alb“ (gel) este o formulă revoluţionară, bazată pe tehnologia enzimelor din 

papaya, ananas, scorţișoară și cuișoare, care asigură dinţi mai albi în doar două săptămâni, fără albire 

chimică. Formula pe bază de gel activ oferă o respiraţie proaspătă și de lungă durată, de până la 12 ore.

Nu conţine parabeni.

Fără agent chimic de albire.

Forma de ambalare: 75 ml

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere. Dacă sunt utilizate suplimente de 

fluor din alte surse, se recomandă consultarea medicului 

dentist sau a medicului de familie. 

Active White Fresh gel 

Pastă de dinţi „Zâmbet mai alb“

mîn doar două săptă

 pdee lungăngă du duratratăă, ,,,, dededede

Conţine Extract 

de Arbore Miswak, un astringent 

natural, care previne inflamarea gingiilor 

și reduce sângerările, și 

Enzime din Papaya și Ananas, 

care îndepărtează delicat petele de la 

suprafaţa dinţilor. Extractele din 

Scorţișoară și Cuișoare au efect 

antibacterian și asigură o respiraţie 

proaspătă, de lungă durată.



Pasta de dinţi „Îngrijire completă“ este o formulă avansată din plante, ce oferă 12 ore de protecţie 

împotriva bacteriilor, previne sângerările gingivale și placa dentară.

Forma de ambalare: 75 ml

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere. Dacă sunt utilizate suplimente de 

fluor din alte surse, se recomandă consultarea medicului 

dentist sau a medicului de familie.

Mod de utilizare: 

Complete Care Herbal Toothpaste 

Pastă de dinţi „Îngrijire completă“

Extractele de Neem și Rodie 

au efect antibacterian și astringent, 

iar Arborele Miswak și 

Arborele Indian de Gumă 

previn sângerările și inflamaţiile 

gingivale și ajută la menţinerea 

sănătăţii gingiilor.



Forma de ambalare: 100 g

Pasta de dinţi Dental Cream - o combinaţie de ingrediente active naturale, ce oferă protecţie completă 

și de durată dinţilor și gingiilor. 

naturale, ce oferă pro

Extractul de Neem,

cu proprietăţile sale antibacteriene, previne 

formarea cariilor, respiraţia neplăcută și 

sângerările gingivale.

Extractul de Rodie

ajută la menţinerea sănătăţii gingiilor. Pasta 

de dinţi este indicată în igiena dentară 

zilnică, afecţiuni gingivale și respiraţie 

neplăcută.

Dental Cream

Pastă de dinţi Dental Cream

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere.

Mod de utilizare: 



Cremă ayurvedică pentru dinţi, cu ulei esenţial de cuișoare, pentru o respiraţie proaspătă și de lungă 

durată. O formulă excepţională, care combină 5000 de ani de cunoștinţe ayurvedice tradiţionale, cu 

cunoștinţele știinţei moderne. 

Dental Cream Clove Essential Oil

Pastă de dinţi Dental Cream cu Ulei esenţial de Cuișoare

Forma de ambalare: 100 g

Extractul de Ulei esenţial 

de Cuișoare are efect antibacterian, 

previne respiraţia urât mirositoare, 

contribuind la menţinerea prospeţimii, 

igienei și sănătăţii cavităţii bucale.

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere.

Mod de utilizare: 
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Dental Cream Neem

Pastă de dinţi Dental Cream cu Neem

Mod de utilizare: 

Forma de ambalare: 100 g

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere.

Mod de utilizare: 

Cremă ayurvedică pentru dinţi cu extract de Neem, testată clinic, ajută la menţinerea sănătăţii dinţilor și 

gingiilor. O formulă excepţională, care combină 5000 de ani de cunoștinţe ayurvedice tradiţionale cu 

cunoștinţele știinţei moderne. 

Extractul de Neem

are efect antibacterian și astringent, 

oferind protecţie împotriva cariilor, 

previne sângerările gingivale și placa 

dentară. 

t t l d N

             
   

   
  
  

  
  

  
  

  
  T

ESTAT DE

M
E

D
IC

II STO MATO
L
O

G
I

NOU



Pasta de dinţi „Respiraţie proaspătă“  este îmbogăţită cu Mentă și Mărar indian, ce previn respiraţia 

neplăcută și oferă prospeţime de lungă durată. Această formulă din plante oferă 12 ore de protecţie 

împotriva bacteriilor și depunerii plăcii dentare.

Extractul de Arbore Miswak

previne inflamarea gingiilor și reduce 

sângerările, fiind un astringent natural.  

Extractele de Fenicul și Cuișoare

ajută la menţinerea sănătăţii gingiilor, iar 

Mărarul indian și Mentolul 

previn respiraţia neplăcută. 

p

t l d A b M

Mint Fresh Herbal Toothpaste 

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere. Dacă sunt utilizate suplimente de 

fluor din alte surse, se recomandă consultarea medicului 

dentist sau a medicului de familie.

Mod de utilizare: 

Pastă de dinţi „Respiraţie proaspătă“

Forma de ambalare: 75 ml



Pasta pentru „Dinţi sensibili“ este o formulă herbominerală revoluţionară, bazată pe fitoprotecţie 

avansată, ce oferă un efect rapid și de durată în înlăturarea sensibilităţii dentare.

Sensi Relief Herbal Toothpaste

ăţii dentare.

Extractul de Arbore Miswak

previne inflamarea gingiilor și reduce 

sângerările, fiind un astringent natural.

Extractul de Spanac

creează o barieră protectoare pentru

tubulii dentinali expuși, principala cauză 

a sensibilităţii dentare.

Pastă pentru „Dinţi sensibili“

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere.

Mod de utilizare: 

Forma de ambalare: 75 ml



Pasta de dinţi „Alb strălucitor“ este o formulă revoluţionară, bazată pe tehnologia enzimelor din papaya 

și ananas, ce îndepărtează delicat petele de suprafaţă în doar două săptămâni. 

Sparkly White Herbal Toothpaste 

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere. Dacă sunt utilizate suplimente de 

fluor din alte surse, se recomandă consultarea medicului 

dentist sau a medicului de familie.

Mod de utilizare: 

Pastă de dinţi „Alb strălucitor“

Forma de ambalare: 75 ml

Extractul de Arbore Miswak

previne inflamarea gingiilor și reduce 

sângerările.
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Pasta de dinţi „Fără pete de ceai și cafea“ este o formulă avansată pe bază de plante, care folosește 

tehnologia enzimelor din papaya și ananas, pentru îndepărtarea delicată a petelor de ceai și cafea de la 

suprafaţa dinţilor. Această combinaţie eficientă de enzime ajută la prevenirea formării plăcii dentare și 

conferă un zâmbet strălucitor, mai alb cu 3 nuanţe în doar 4 săptămâni. ni. i. 

Conţine Extract de

Arbore Miswak, un astringent natural,

care previne inflamarea gingiilor și 

reduce sângerările, și 

Mentol, care oferă o respiraţie 

proaspătă, de lungă durată.

Stain Away Toothpaste

Pastă de dinţi „Fără pete de ceai și cafea“

Se recomandă folosirea produsului de cel puţin două ori 

pe zi. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea adulţilor și 

folosirea unei cantităţi de mărimea unui bob de mazăre, 

pentru a reduce riscul de ingerare. A nu se înghiţi! A se 

clăti bine după periere. 

Mod de utilizare: 

Nu conţine fluor.

Fără agent chimic de albire.

Forma de ambalare: 75 ml





HiOra® Gum-Kit

Gingivita este în mare parte asociată cu o igienă orală necorespunzătoare, ca urmare a depunerii plăcii 

și a calculilor de tartru. Problemele de masticaţie, inflamaţia gingiilor, reţinerea resturilor alimentare și 

coborârea liniei gingivale reprezintă simptome ale inflamaţiei periodontale.

Pasta de dinţi HiOra oferă suport în 

diminuarea inflamaţiei și a infecţiei gingivale 

prin îmbunătăţirea igienei orale. Ajută la 

prevenirea sângerărilor gingivale și 

îmbunătăţește aspectul dinţilor.

Gel astringent HiOra-GA pentru prevenirea sângerării și sensibilităţii gingiilor

Proprietăţile astringente și antiseptice ale ingredientelor prezente în gelul HiOra-GA ajută la prevenirea 

reapariţiei gingivitei prin îmbunătăţirea igienei bucale. Gelul împrospătează respiraţia și previne apariţia 

bacteriilor în cavitatea orală. Ingredientele principale sunt: Triphala, un compus din plante cu proprietăţi 

antimicrobiene, ce ajută la inhibarea creșterii bacteriilor de pe suprafaţa dinţilor și arborele Kino Indian, 

util împotriva sângerărilor gingivale datorită proprietăţilor sale astringente.

Miswak și Triphala 

ajută la reducerea problemelor gingivale 

prin îmbunătăţirea sănătăţii orale.

Accacia, Amla, Neemul și 

Cuișoarele au acţiune antibacteriană. 

Prezenţa enzimelor proteolitice (bromelaină 

și papaină) contribuie la reducerea plăcii 

bacteriene.

Polifenolii din Triphala

asigură o acţiune astringentă, cu rol în 

oprirea sângerărilor gingivale.

HiOra® Gum-Kit – pentru gingii inflamate

Beneficiile HiOra Gum-Kit:

    Ajută la diminuarea inflamaţiei gingivale

    Contribuie la reducerea gingivitei

    Limitează formarea plăcii de tartru

Se aplică pe degetul curat, o cantitate de mărimea unui 

bob de mazăre și se masează delicat gingiile afectate. A 

se aplica de 3-5 ori pe zi sau conform recomandărilor 

medicului stomatolog.

Mod de utilizare: 

Este recomandat să se perie dinţii de două ori 

pe zi, prin masaj delicat pe gingii. A se folosi 

după masă. A nu se înghiţi. Copiii sub 6 ani 

necesită supravegherea adulţilor și folosirea 

unei cantităţi de mărimea unui bob de 

mazăre, pentru a reduce riscul de ingerare.

Mod de utilizare: 

HiOra Gum-Kit conţine:

Pastă de dinţi HiOra 50 g

Gel HiOra-GA 15 ml



HiOra®-K Sensi-Kit

Când smalţul dinţilor este afectat sau când gingiile se îndepărtează de linia gingivală, ţesutul poros de 

jos, numit dentină, devine expus. Acest lucru poate duce la stimularea nervului, cauzând o durere 

bruscă atunci când se consumă alimente și băuturi duci, acre, reci sau calde. Acest proces se numește 

sensibilitate dentară.

Pasta de dinţi HiOra-K 
Pasta de dinţi HiOra-K conţine astringenţi naturali, 

care ajută la întărirea gingiilor din jurul dinţilor și la 

protejarea smalţului dentar. Ingredientele naturale 

din pasta de dinţi sigilează tubulii dentinari 

deschiși, ce reprezintă cauza sensibilităţii dentare. 

Apa de gură HiOra-K 
Reduce sensibilitatea dentară și previne halitoza (respiraţia urât mirositoare).

Apa de gură HiOra-K conţine potasiu natural, care reduce sensibilitatea dentară de diferite etiologii. 

Nitratul de potasiu natural (Suryakshara) acţionează ca desensibilizant al dinţilor și contribuie la 

reducerea sensibilităţii dentare. Uleiul esenţial de cuișoare (Lavanga) este antiseptic și ajută la eliminarea 

bacteriei din cavitatea orală. Apa de gură HiOra-K elimină respiraţia urât mirositoare, împrospătează 

respiraţia și menţine sănătatea igienei orale.

Spanacul

conţine compuși naturali, ce formează 

un film protector pe suprafaţa molarilor 

și sprijină sănătatea generală a dinţilor.

Uleiul esenţial de Cuișoare 

este antiseptic și ajută la eliminarea 

bacteriei din cavitatea orală.

HiOra-K Sensi-Kit conţine: 

Pastă de dinţi HiOra-K 50 g

Apă de gură HiOra-K 150 ml

Se clătește bine cavitatea bucală cu 15 ml apă de 

gură timp de 30 de secunde, apoi se elimină. A se 

folosi de două ori pe zi sau conform recomandărilor 

medicului stomatolog. A nu se înghiţi.

Mod de utilizare: 

Este recomandat să se perie dinţii de cel puţin două 

ori pe zi. După periaj, se clătește cu apă din 

abundenţă. Copiii sub 6 ani necesită supravegherea 

adulţilor și folosirea unei cantităţi de mărimea unui 

bob de mazăre, pentru a reduce riscul de ingerare.

Mod de utilizare: 

HiOra®-K Sensi-Kit – pentru dinţi sensibili



Balsamul pentru buze este îmbogăţit cu 

Unt de Cacao, 

o sursă naturală bogată în vitamina E, și 

Unt din Arbore de Sal,

un antioxidant natural. Previne crăparea, 

uscarea și descuamarea buzelor. 

pentru buze este îmb

Intensive Moisturizing

Cocoa Butter Lip Balm

Balsam pentru buze cu Unt de Cacao

Mod de utilizare: 

Se aplică pe buze atunci când este 

necesar. Doar pentru uz extern.

Nu conţine: 

    petrol 

    coloranţi sintetici

    conservanţi

Forma de ambalare: 4,5 g
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Se aplică pe buze atunci când este 

necesar. Doar pentru uz extern.

Este îmbogăţit cu 

Ulei de germeni de Grâu,

o sursă importantă de vitamina E, ce 

hrănește și catifelează buzele, și 

Ulei din seminţe de Morcovi, 

un factor natural de protecţie UV.

Oferă hidratare și protecţie o perioadă 

îndelungată. 

Nourishing Lip Balm

Mod de utilizare: 

Balsam hrănitor pentru buze

Nu conţine: 

    petrol

    coloranţi sintetici

    conservanţi

Forma de ambalare: 4,5 g
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Balsam pentru buze cu uleiuri vegetale, ce 

hidratează, oferă luciu și catifelează. Oferă 

hidratare și protecţie o perioadă îndelungată, 

lăsând o nuanţă delicată. 

Este îmbogăţit cu 

Ulei din seminţe de Căpșune,

un antioxidant natural, ce hidratează buzele, și 

Ulei din sâmburi de Caise,

ce calmează buzele crăpate. 

Este îmbogăţit cu

Strawberry Shine Lip Balm

Balsam pentru buze cu Ulei din seminţe de Căpșune

Mod de utilizare: 

Se aplică pe buze atunci când este 

necesar. Doar pentru uz extern.

Nu conţine: 

    petrol 

    coloranţi sintetici

    conservanţi

Forma de ambalare: 4,5 g
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Este îmbogăţit cu Ulei din seminţe 

de Floarea-soarelui, ce hidratează și 

hrănește buzele, Ulei din seminţe 

de Struguri, ce protejează împotriva 

efectelor nocive ale radiaţiilor UV, lăsând 

buzele moi și netede. 

Sun Protect Lip Balm

Mod de utilizare: 

Se aplică pe buze atunci când este 

necesar. Doar pentru uz extern.

Nu conţine: 

    petrol

    coloranţi sintetici

    conservanţi

Forma de ambalare: 5 g

Balsamul pentru buze conţine uleiuri vegetale și 

filtre naturale, ce hrănesc, hidratează și 

protejează buzele împotriva radiaţiilor UVA și 

UVB. Are SPF 30 și este rezistent la apă. 

Balsam pentru buze cu protecţie UV
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Crema antiiritaţii - scutec conţine o formulă 

specială de ingrediente naturale precum extract 

de Vitex de China, ce previne iritaţiile și reduce 

roșeaţa, cauzate de scutec. 

Extractul de Aloe Vera

și Uleiul de Migdale

calmează iritaţia și catifelează pielea. 

tract l de Aloe Ve

Baby Nappy Cream

Mod de utilizare: 

Se aplică pe pielea curată la fiecare 

schimbare a scutecului. Doar pentru uz 

extern.

Nu conţine: 

    uleiuri minerale 

    lanolină

    coloranţi sintetici

Forma de ambalare: 50 ml

Cremă antiiritaţii - scutec
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Este îmbogăţită cu

Ulei de Măsline și de Migdale,

 ce răcoresc și menţin pielea

catifelată, netedă și uscată.

Baby Powder

Mod de utilizare: 

Se pudrează pielea copiilor după baie și 

înainte de schimbarea scutecului. A se 

evita zona ochilor, nasul și gura. 

Nu conţine: 

    parabeni 

    ftalaţi

    coloranţi sintetici

Forma de ambalare: 100 g

Pudră pentru copii
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Gelul de duș pentru copii curăţă, calmează și 

hrănește pielea într-un singur pas, fără să o 

usuce. 

Este îmbogăţit cu Năut pentru

calmarea pielii și Fasole Mung,

ce oferă catifelare și supleţe.

Nă

Nu conţine: 

    parabeni

    surfactanţi (SLS/SLES)

    coloranţi sintetici

Gentle Baby Bath 

Gel de duș pentru copii

Mod de utilizare: 

Se aplică pe un burete umed și apoi direct 

pe piele, după care se clătește. Doar 

pentru uz extern.

Forma de ambalare: 200 ml
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Șamponul pentru copii curăţă delicat și lasă părul 

catifelat, strălucitor și ușor de pieptănat. 

Extractul de

Trandafir Japonez

catifelează părul și oferă strălucire,

iar Extractul de Năut, 

prin conţinutul de proteine,

hrănește părul.

Gentle Baby Shampoo

Șampon delicat pentru copii

Mod de utilizare: 

Se aplică pe părul umed și se clătește bine.

A se evita zona ochilor, nasul și gura.

Nu conţine: 

    parabeni 

    siliconi

    ftalaţi

    petroleum

    surfactanţi (SLS/SLES)

    coloranţi sintetici

Forma de ambalare: 200 ml
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Săpun hidratant și calmant, ce curăţă delicat, 

reîmprospătează și reechilibrează balanţa de 

umiditate a pielii. Este fabricat din bază vegetală. 

Moisturizing Baby Soap 

Mod de utilizare: 

Săpun hidratant pentru copii 

Se umezește pielea și se spumează, apoi 

se clătește bine. Doar pentru uz extern.

Nu conţine: 

    parabeni

    grăsimi animale

    coloranţi sintetici

Forma de ambalare: 70 g

Este îmbogăţit cu

Ulei de Măsline și Migdale,

ce hrănesc, calmează și menţin

pielea catifelată, suplă

și sănătoasă.

Este îmbogăţit cu
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Masajul zilnic este benefic pentru creșterea și 

dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Este îmbogăţit cu Ulei de Măsline,

ce hrănește pielea, Extract de 

Ginseng Indian,

ce îmbunătăţește tonusul pielii și cu 

Extract de Aloe Vera,

ce îmbunătăţește tonusul pielii și 

hidratează în profunzime. 

Nourishing Baby Oil 

Ulei de corp hrănitor pentru copii

Mod de utilizare: 

Se aplică pe tot corpul, inclusiv pe mâini și 

picioare și se masează delicat. Doar pentru 

uz extern.

Nu conţine: 

    uleiuri minerale

    lanolină

Forma de ambalare: 200 ml
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Șamponul împotriva căderii părului, îmbogăţit cu ulei de 

ricin și cafeină, hrănește părul, ceea ce duce la o reducere 

vizibilă a căderii acestuia, cauzată de ruperea firelor de păr.

Gama de șampoane Himalaya 
utilizează proteine naturale din soia și grâu oferind

5 avantaje cheie pentru un păr sănătos:

       Întărește firul de păr

       Reduce ruperea părului

       Împiedică deteriorarea părului

       Hrănește părul

       Oferă părului un aspect neted

Nu conţine: coloranţi sintetici, parabeni, ulei mineral.

Ingrediente naturale:

     Ulei de ricin

     Cafeină

        Ajută la reducerea căderii părului*

        *cauzată de ruperea firelor de păr

Anti-Hair Fall Shampoo 

Șampon împotriva căderii părului  

A se masa ușor părul umed și scalpul. A se clăti bine. A se 

repeta dacă este necesar. Atenţie: a se evita contactul cu 

ochii; dacă intră în contact cu ochii, se clătește bine cu apă. 

A nu se utiliza pentru copiii cu vârsta sub 3 ani.

Mod de utilizare: 

Forma de ambalare: 400 ml

             
   

   
  
  

  
  

  
  

  
   

   
TESTAT

D
E

RMATOLOG

IC



Ingredient natural:

Ulei de argan

Întărește și revigorează părul deteriorat

Șamponul „Reparare și Regenerare“ revigorează 

părul deteriorat, făcându-l puternic și sănătos.

Repair & Regenerate Shampoo

Șampon „Reparare și Regenerare“ 

A se masa ușor părul umed și scalpul. A se clăti bine. A se 

repeta dacă este necesar. Atenţie: a se evita contactul cu 

ochii; dacă intră în contact cu ochii, se clătește bine cu apă. 

A nu se utiliza pentru copiii cu vârsta sub 3 ani.

Mod de utilizare: 

Gama de șampoane Himalaya 
utilizează proteine naturale din soia și grâu oferind

5 avantaje cheie pentru un păr sănătos:

       Întărește firul de păr

       Reduce ruperea părului

       Împiedică deteriorarea părului

       Hrănește părul

       Oferă părului un aspect neted

Nu conţine: coloranţi sintetici, parabeni, ulei mineral.

Forma de ambalare: 400 ml
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Șamponul „Catifelare și Strălucire“ – utilizare zilnică 2 în 1, 

oferă un aspect neted și strălucitor.

utilizare zilnică 2 în 1

Softness & Shine 

Daily Care Shampoo

Șampon „Catifelare și Strălucire“ 

A se masa ușor părul umed și scalpul. A se clăti bine. A se 

repeta dacă este necesar. Atenţie: a se evita contactul cu 

ochii; dacă intră în contact cu ochii, se clătește bine cu apă. 

A nu se utiliza pentru copiii cu vârsta sub 3 ani.

Mod de utilizare: 

Gama de șampoane Himalaya 
utilizează proteine naturale din soia și grâu oferind

5 avantaje cheie pentru un păr sănătos:

       Întărește firul de păr

       Reduce ruperea părului

       Împiedică deteriorarea părului

       Hrănește părul

       Oferă părului un aspect neted

Nu conţine: coloranţi sintetici, parabeni, ulei mineral.

Ingredient natural:

Ulei de măsline

Hrănește și catifelează părul

Forma de ambalare: 400 ml
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Șamponul „Volum și Grosime“ oferă volum părului, făcându-l 

să pară vizibil mai bogat și mai strălucitor. 

Volume & Thickness Shampoo

Șampon „Volum și Grosime“ 

A se masa ușor părul umed și scalpul. A se clăti bine. A se 

repeta dacă este necesar. Atenţie: a se evita contactul cu 

ochii; dacă intră în contact cu ochii, se clătește bine cu apă. 

A nu se utiliza pentru copiii cu vârsta sub 3 ani.

Mod de utilizare: 

Ingredient natural:

Ulei de cocos

Îmbunătăţește volumul părului

întins și moale

Gama de șampoane Himalaya 
utilizează proteine naturale din soia și grâu oferind

5 avantaje cheie pentru un păr sănătos:

       Întărește firul de păr

       Reduce ruperea părului

       Împiedică deteriorarea părului

       Hrănește părul

       Oferă părului un aspect neted

Nu conţine: coloranţi sintetici, parabeni, ulei mineral.

Forma de ambalare: 400 ml
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Șamponul antimătreaţă îmbogăţit cu ulei de arbore de 

ceai și rozmarin – utilizare zilnică, curăţă ușor, hidratează 

părul și scalpul, oferind un păr curat și sănătos.

Ingrediente naturale:

     Arbore de ceai 

     Rozmarin

Luptă împotriva mătreţii pentru un păr 

curat și sănătos.

Anti-Dandruff Gentle 

Clean Shampoo

Șampon antimătreaţă

A se masa ușor părul umed și scalpul. A se clăti bine. A se 

repeta dacă este necesar. Atenţie: a se evita contactul cu 

ochii; dacă intră în contact cu ochii, se clătește bine cu apă. 

A nu se utiliza pentru copiii cu vârsta sub 3 ani.

Mod de utilizare: 

Gama de șampoane Himalaya 
utilizează proteine naturale din soia și grâu oferind

5 avantaje cheie pentru un păr sănătos:

       Întărește firul de păr

       Reduce ruperea părului

       Împiedică deteriorarea părului

       Hrănește părul

       Oferă părului un aspect neted

Nu conţine: coloranţi sintetici, parabeni, ulei mineral.

Forma de ambalare: 400 ml
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Șamponul antimătreaţă, îmbogăţit cu arbore de ceai și 

aloe vera, calmant și hidratant, combate mătreaţa și 

calmează scalpul.    

Anti-Dandruff Soothing &

Moisturising Shampoo

Șampon antimătreaţă „Calmant și Hidratant“

A se masa ușor părul umed și scalpul. A se clăti bine. A se 

repeta dacă este necesar. Atenţie: a se evita contactul cu 

ochii; dacă intră în contact cu ochii, se clătește bine cu apă. 

A nu se utiliza pentru copiii cu vârsta sub 3 ani.

Mod de utilizare: 

Ingrediente naturale:

     Arbore de ceai 

     Aloe Vera

Combate mătreaţa. Reduce mâncărimea 

cauzată de mătreaţă.

Gama de șampoane Himalaya 
utilizează proteine naturale din soia și grâu oferind

5 avantaje cheie pentru un păr sănătos:

       Întărește firul de păr

       Reduce ruperea părului

       Împiedică deteriorarea părului

       Hrănește părul

       Oferă părului un aspect neted

Nu conţine: coloranţi sintetici, parabeni, ulei mineral.

Forma de ambalare: 400 ml
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Balsamul de păr „Reparare și Regenerare“ îmbogăţit cu 

ulei de argan reface părul deteriorat, lăsându-l hidratat.

Recomandat pentru:
păr uscat, deteriorat. 

Protein Conditioner

Repair & Regeneration 

Gama de șampoane Himalaya 
utilizează proteine naturale din soia și grâu oferind

5 avantaje cheie pentru un păr sănătos:

       Întărește firul de păr

       Reduce ruperea părului

       Împiedică deteriorarea părului

       Hrănește părul

       Oferă părului un aspect neted

Nu conţine: coloranţi artificiali.

Balsam nutritiv „Reparare și Regenerare“

Se aplică pe părul ud, după șamponul Himalaya, apoi se 

clătește cu apă din abundenţă. Pentru rezultate se 

folosește de cel puţin două ori pe săptămână. A se evita 

contactul cu ochii, în caz de contact a se clăti cu apă. A nu 

se utiliza la copii sub 3 ani.

Mod de utilizare: 

Forma de ambalare: 200 ml
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Mod de utilizare: 

Se umezește pielea și se spumează, apoi 

se clătește bine. 
Fabricat din bază vegetală.

Este îmbogăţit cu Neem,

ce protejează pielea datorită

efectului antibacterian, și

Șofran Indian, ce menţine

pielea curată și sănătoasă.

Protecting Neem and 

Turmeric Soap

Săpun protector cu Neem și Șofran indian 

Forma de ambalare: 75 g
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Fabricat din bază vegetală.

Este îmbogăţit cu

Ulei de Migdale,

ce hidratează pielea, și

Ulei din Germeni de Grâu,

ce conţine vitamina E și hrănește 

pielea în profunzime.

Moisturizing Almond Soap 

Săpun hidratant cu Migdale  

Mod de utilizare: 

Se umezește pielea și se spumează, apoi 

se clătește bine. 

Forma de ambalare: 75 g
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Se umezește pielea și se spumează, apoi 

se clătește bine.

Fabricat din bază vegetală.

Este îmbogăţit cu

Smântână, ce hrănește pielea, și

Miere, ce hidratează și menţine

pielea catifelată și suplă.

Nourishing Cream & Honey Soap

Săpun hrănitor cu Smântână și Miere

Mod de utilizare: 

Forma de ambalare: 75 g
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Fabricat din bază vegetală.

Este îmbogăţit cu Castravete,

ce reîmprospătează pielea și îndepărtează 

delicat excesul de sebum, și

Ulei de Nucă de Cocos,

ce hrănește și calmează pielea.

Refreshing Cucumber Soap 

Săpun revigorant cu Castravete

Mod de utilizare: 

Se umezește pielea și se spumează, apoi 

se clătește bine.

Forma de ambalare: 75 g
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Se aplică pe pielea curată, pe zonele 

afectate, de două ori pe zi. A se evita 

contactul cu ochii. 

Crema antiacnee controlează apariţia formaţiunilor 

acneice și menţine pielea catifelată. 

Extractul de Arbore de Kapok

este astringent, răcorește pielea și 

previne viitoarele erupţii. 

Extractul de Vitex de China

reduce inflamaţiile, iar Aloe Vera

hidratează și catifelează pielea.

t l de Arbore de

Acne-n-Pimple Cream

Cremă antiacnee

Mod de utilizare: 

Forma de ambalare: 30 g
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Datorită acţiunii antibacteriene,

Rubia cordifolia

luptă împotriva bacteriilor ce

cauzează acneea,

Uleiul de Migdale Dulci

și Aloe Vera

 reduc inflamaţia, au efect de răcorire și 

hidratare, iar alături de celelalte plante,

stimulează regenerarea pielii.

Oxidul de Zinc

are proprietăţi antiseptice.

rită acţiunii antibacter

Clarina este o cremă ce conţine ingrediente active naturale eficiente împotriva acneei, ce acţionează 

cu blândeţe asupra pielii și pătrund în profunzime. Crema antiacnee, Clarina, ajută la îndepărtarea 

celulelor moarte și la ameliorarea leziunilor, favorizând refacerea pielii. 

Clarina Anti-Acne Cream

Cremă antiacnee - Clarina 

Mod de utilizare: 

După curăţarea tenului se aplică pe zona 

cu acnee sau iritaţii, de două ori pe zi, 

dimineaţa și seara, până la dispariţia 

leziunilor.

Forma de ambalare: 30 g
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Nu conţine: 

    parabeni

    surfactanţi (SLS/SLES)

    ftalaţi

Purifying Neem Face Wash

Gel fără săpun pentru utilizare zilnică, ce 

îndepărtează impurităţile și excesul de sebum. 

Gel purificator pentru curăţarea feţei cu Neem

Mod de utilizare: 

Se aplică prin masaj delicat pe faţa udă, 

apoi se clătește. A se evita contactul cu 

ochii.

Forma de ambalare: 150 ml

Extractul de Neem

are proprietăţi antibacteriene și, 

în combinaţie cu 

Șofranul Indian,

contribuie la eliminarea bacteriei ce

cauzează apariţia formaţiunilor 

acneice.
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Recomandat:
pentru ten normal cu tendinţă de îngrășare.

Purifying Neem 

Foaming Face Wash     

Spumă purificatoare pentru curăţarea feţei cu Neem

Nu conţine: 

    parabeni

    surfactanţi (SLS/SLES) 

    ftalaţi

Spumă fără săpun pentru utilizare zilnică, ce 

îndepărtează impurităţile și excesul de sebum.

Extractul de Neem

are proprietăţi antibacteriene și,

în combinaţie cu

Șofranul Indian,

ajută la eliminarea bacteriei ce cauzează

apariţia formaţiunilor acneice. 

Mod de utilizare: 

Se aplică prin masaj delicat pe faţa și gâtul 

umede, apoi se clătește. A se evita contactul 

cu ochii.

Forma de ambalare: 150 ml

             
   

   
  
  

  
  

  
  

  
   

   
TESTAT

D
E

RMATOLOG

IC

H
IP

OALERGEN

IC



Granulele din 

Sâmburi de Caise

exfoliază delicat celulele moarte de la 

suprafaţa pielii, contribuie la stimularea 

creșterii celulare și previn formarea 

punctelor negre.

Extractele de Lămâie și Neem

curăţă în profunzime și îndepărtează excesul 

de sebum, în timp ce

extractul de Aloe Vera

catifelează și menţine balanţa naturală a 

umidităţii, lăsând pielea proaspătă, întinerită 

și strălucitoare, zi după zi.

Gentle Exfoliating Daily 

Face Wash 

Gel exfoliant pentru curăţarea feţei pentru 

utilizare zilnică, ce curăţă eficient pielea și 

exfoliază delicat celulele moarte ale tenului.

Gel exfoliant pentru curăţarea feţei

Mod de utilizare: 

Se aplică prin masaj delicat pe faţa și gâtul 

umede, apoi se clătește. A se evita contactul 

cu ochii.

Forma de ambalare: 150 ml
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Forma de ambalare: 50, 150 ml

Uleiul din Germeni de Grâu, 

o sursă bogată de vitamina E, hrănește, 

menţine pielea suplă, catifelată și o 

protejează împotriva factorilor 

de mediu dăunători.

Uleiul de Migdale dulci

hidratează și cele mai uscate 

zone ale pielii.

Intensive Moisturizing Cream

Cremă intensiv hidratantă

Cremă intensiv hidratantă cu vitamina E 

din sursă naturală. 

Mod de utilizare: 

Se masează ușor pe pielea curată de pe 

faţă, gât și corp.
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Nourishing Skin Cream

Extractul de Aloe Vera

hrănește și hidratează, în timp ce 

Extractul de Ginseng Indian

protejează pielea împotriva factorilor 

poluanţi și a climei uscate.

Cremă cu textură ușoară și non-grasă pentru 

hidratarea, hrănirea și protecţia pielii pe durata 

întregii zile. 

Cremă hrănitoare

Mod de utilizare: 

După curăţare, se aplică prin masaj delicat 

pe faţă, gât și corp.

Forma de ambalare: 50, 150 ml

tract l de Aloe Ve
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Decongestionantul nazal conţine

Uleiuri esenţiale de Mentă,

Camfor și Eucalipt, cu proprietăţi 

antioxidante, și Extract de Vitex de China.

Aceste ingrediente naturale ajută la 

decongestionarea căilor respiratorii și 

alină disconfortul asociat cu răceala și 

nasul înfundat.

Cold Relief Balm 

Decongestionant nazal 

Mod de utilizare: 

Se aplică local sub nas și pe frunte.

Forma de ambalare: 50 ml



Balsamul calmant conţine

 Uleiuri esenţiale de Perișor,

Mentă, Pin de Himalaya.

Aceste ingrediente naturale ajută 

la calmarea și îndepărtarea 

disconfortului local.

Pain Balm

Balsam calmant

Mod de utilizare: 

Se aplică local prin masaj. A se evita 

contactul cu ochii. A se evita mucoasa și 

iritaţiile.

Forma de ambalare: 50 ml



Crema pentru uz general calmează pielea 

inflamată, protejează și ajută la menţinerea 

stării generale de sănătate a pielii. 

Ingrediente cheie:

Extract de Aloe (Aloe vera), Vitex de China 

(Five-leaved Chaste Tree), Migdal, Roibă 

indiană (Indian Madder), Oxid de Zinc (Zinc 

Calx).

Crema pentru uz general conţine: 

Extract de Aloe Vera, cu efect

calmant și proprietăţi antibacteriene,

Extract de Roibă Indiană și

Vitex de China, care întăresc

bariera naturală a pielii.

Multipurpose Cream

Cremă pentru uz general 

Mod de utilizare: 

Se aplică pe zonele afectate de 2-3 ori pe 

zi. A se evita contactul cu ochii.

Forma de ambalare: 20 g




