


Pentru mul i dintre dumneavoastr , acest catalog este aparent înc  unul din mul imea publica iilor similare de
prezentare a produselor cosmetice, pe care a i avut ocazia sa le r sfoi i de nenum rate ori. Diferen a const
în  lozo  a activit ii desf urate de compania noastr . Aspectul care ne deta eaz  de cei care în laboratoare
creaz  substitu i sintetici pentru materiile prime este:
Produsele Hemel au în compozi ia lor substan e naturale cu efect bene  c curativ, provenite din livezi, p duri i
stupi de albine !
Componenta primar , prezent  în cel mai ridicat procent în majoritatea produselor cosmetice este apa (80-
90%). Când este pur i proasp , apa poate reprezenta o surs  de s tate, dar ea poate   i  mediul  optim
pentru  dezvoltarea  bacteriilor  i  a  altor  microorganisme  d un toare  care  pot modi  ca particularit ile ei
bene  ce curative, periclitând astfel s tatea. Acesta este motivul pentru care în apa potabila se adaug  clor,
motivul pentru care apa utilizat  pentru nou n scu i este supus  procesului de  erbere i motivul pentru care în
compozi ia produselor cosmetice care con in ap  se adaug   i  diver i  conservan i  sintetici  i  alte  substan e
chimice  care  au  scopul  de  a  distruge microorganismele  care  ar  putea  duce,  poten ial,  la  alterarea
produsului.  Este  un  aspect  favorabil pentru produs, dar nu i pentru organismuluman în care toate aceste
substan e se cumuleaz i se sedimenteaz .
Produsele  care  con in  ap ,  pe  lang   conservan i,  au  în  componen a  lor  i  diverse  tipuri  de emulgatori care
permit  omogenizarea apei cu celelalte componente pe baz  de gr simi. Pe etichete sunt  marcate  cu  numere
formate  din  trei  cifre  precedate  de  litera  E  i  în   ecare  an  Organiza ia Mondial   a  S ii  extinde  lista
celor  interzise,   ind  considerate  nocive  pentru  s tatea oamenilor.
Produsele Hemel nu con in ap i implicit, este exclus  necesitatea oric ror substan e chimice, hidratarea
necesar  asigurându-se prin aplicarea produsului pe pielea umed .



ISTORIE
Lung  de mai mult de dou  decenii tradi ia produc iei de preparate naturale pe baz  de produse apicole i plante medicinale, precum
i milioane de clien i mul umi i peste tot în lume, sunt o dovad  a calit ii f  compromisuri.

Gama  preparatelor  Hemel  const   în  program  de  corectare  a  greut ii  corporale,  detoxi  ere,  suplimente  alimentare naturale,
produse  cosmetice,    program  de  aromaterapie...  Preparatele  nu  con in  conservan i,  emulgatori,  aditive, coloran i sintetici i
arome, nici orice alte substan e chimice, dar reprezint  tezaurul celor mai calitative componente din natur : miere, cear  de albine,
propolis, l pti or de matc , extracte din plante medicinale, uleiuri eterice, vitamine i minelare  izolate  din  natur ...  Sunt  produse
dup   tehnologia  unic   Hemel  care  faciliteaz   exploatarea  maxim   a poten ialului componentelor active ale plantelor medicinale
i produselor apicole, totul  ind subordonat sloganului:

„Natura are solu ii pentru tot, acorda i-i încredere.“

În prezent compania Hemel se bucur  de reputa ia unei companii multina ionale ale c rei produse sunt prezente în peste 80 de ri.
Hemel de ine urm toarele certi  cate interna ionale, dovad  formal  a calit ii: IQNet, OQS, Evro Cert, EcoCert, TUV, HACCP, TUV-
Sava-Bayern...
Evident, de inem i numeroase premii i diplome dintre care, cu acest prilej amintim: Coroana de aur pentru calitate ob inut  de Hemel
în 2007 la Londra, la care au concurat numeroase companii interna ionale de renume.
Faptul c  Hemel r mâne  del misiunii sale de promovare a calit ii vie ii i s ii umane este con  rmat de cele mai recente proiecte
ale companiei care i de aceast  dat , la fel ca în perioada de început, reprezint  un debut absolut în regiunea noastr i pe plan mai
larg.
Unul dintre aceste proiecte este si Centrul de o via  s toas  localizat într-una dintre cele mai autentice oaze naturale din aceast
regiune a Europei, Zlatibor!

PRODUSELE HEMEL NU SE VÂND DATORIT  AMBALAJULUI GLAMUROS SAU DATORIT  RECLAMELOR AGRESIVE,
C I  D ATO R I T  C A LI T I I  R E C O M A N D ATE  D E  U N  P R IE T EN  A PR O P I AT !
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Indica ii
Stimuleaz   suplimentar  activitatea  i metabolismul
celular  i  circula ia microcelular ,  procesul  regene-
rativ,  cu  efect de  hiper-hidratare  i  îngrijire  maxim .
Pe lâng  componentele de baz  (miere, cear  de albi-
ne,  unt  de  cacao,  complec  de  vitamine, uleiuri  ete-
rice)  con ine  combina ii  de morcov  în  ulei  de  so-
ia,  ulei  de  avocado  i g lbenele,  care  accentuea-

  efectul  curativ. Este indicat  pentru toate tipurile
de piele i poate     utilizat   pentru  fa ,  gît  i  bust.
Recomandat   pentru  zi  i  noapte,  pentru toate
anotimpurile  i  condi iile  climaterice, protejând pie-
lea împotriva factorilor externi.
Mod de administrare
Se aplic  în cantit i mici, cu mâinile umede pe pielea
umed , cur at  în prealabil.
Plante predominante:

lbenele, avocado, geranium.

Indica ii
Substan ele active din miere, ceara de albine, untul
de  cacao,  uleiurile  eterice  i  vitamine, minerale  i
oligoelemente,  confer   toate elementele necesare
pentru un aspect neted i s tos  al  pielii.  Hidra-
teaz   i  cur   în profunzime,  împiedic   uscarea
i  asigur  protec ia  necesar   împotriva  factorilor

externi,  având  în  acela i  timp  un  efect nutritiv.
Pentru  îngrijirea  natural   i  optim   pe
parcursul  întregii  zile  a  tuturor  tipurilor  de pie-
le a fe ei, gâtului i bustului. Recomandat  pentru zi
i noapte, pentru toate anotimpurile i condi iile cli-

materice.
Mod de administrare
Se aplic  în cantit i mici, cu mâinile umede pe pie-
lea umed , cur at  în prealabil.
Plante predominante:
geranium, ienup r, lavand .

Crem  cu multivitamine pentru faCrem  pentru fa Crem  reconfortant  pentru îngrijirea fe ei

Indica ii
Hidrateaz   intens,  optimizeaz   metabolismul la  ni-
vel  celular i  prin  utilizarea  curent   are efecte evi-
dente de ameliorare a st rii generale a pielii  tratate,
a  tonusului  i  elasticit ii.  Calitatea  unic   a  aces-
tui  produs  const   în sinergia  dintre  propolis,  hi-
drolat  de  plante medicinale  i  uleiuri  eterice,   ind
astfel  un produs  autentic  în  raport  cu  preparate-
le similare  de  cosmetic   conven ional .  Pentru hi-
dratarea intens i revitalizarea pielii fe ei in mod na-
tural, organic.
Mod de administrare
Pe pielea cur at  se aplic  o cantitate su  cient  de
crem , masându-se u or pân  la absorb ia comple-

.
Plante predominante:
artemisia, lavand , siminoc.



PENTRU PIELE SENSIBIL
Crem  pentru piele cu acnee

Indica ii
Hemel Acne Intensive Care este o crem  natural ,
antibacterian ,  dezinfectant ,  special  conceput
pentru  pielea  gras ,  cu  impurit i  i  sensibil   la
acnee,  seboree,  co uri,  puncte  negre...  Are  efect
antifungic, efect antiseptic de puri  care a pielii, i
previne formarea de comedoane.
Datorit   formulei  sale  i  a  ingredientelor:  uleiuri
esen iale  (arbore  de  ceai,  lavand ,  geranium  i
siminoc) i uleiuri (de migdale, g lbenele, morcov,
avocado...)  aceast   crem   regleaz   secre ia  de
sebum, deschide porii i îndep rteaz  impurit ile.
Mod de administrare
Se aplic  de dou  ori pe zi, diminea a i sear
pe fa a bine cur at , în special în zonele afecta-
te. Se maseaz  u or timp de câteva minute. Nu se
cl te te.
Plante predominante:
lavand , geranium, arbore de ceai.

PENTRU PIELE SENSIBIL PENTRU PIELE SENSIBIL

Indica ii
Gra ie compozi iei de baz  (miere, cear  de albine,
complex  de  vitamine,  mu el  i  lavand ,  uleiuri
de plante i eterice) satisface toate necesit ile unui
tip speci  c de piele, nu cauzeaz  irita ii iar datorit
formulei  u oare  cu  adaos  special  de  ulei  de avo-
cado, g lbenele i morcov în uleii de soia, are un
efect accentuat de protec ie i cre te rezisten a pie-
lii împotriva irita iilor. Indica ia de baz  este îngriji-
rea de maxim  e  cien  a pielii sensibile.
Mod de administrare
Se aplic  in cantit i mici, cu mâinile umede pe
pielea umed , cur at  în prealabil.
Plante predominante:
lavand , g lbenele, morcov.

Indica ii
Acest  produs  pe  baz   de  miere,  cear   de  albi-
ne, complex de vitamine i uleiuri de plante i ete-
rice, posed   particularitatea  natural de  absorb ie
i impermeabilitate  împotriva  factorilor  nocivi  din

exterior, satisf când necesit ile de baz  ale aces-
tui tip  de  piele.  Vitaminizant,  nutritiv,  regenerator,
este  un  preparat  care  hr ne te,  revitalizeaz   i
activeaz   func iile  biologice.  Are  o  compozi ie

oar   cu  efect  de  calmare,  îngrijire,  hidrata-
re  i protejare  a  pielii.  Substan   natural   pen-
tru îngrijirea complet  a pielii sensibile, predispuse
la irit ri.
Mod de administrare
Se aplic  în cantit i mici, cu mâinile umede pe pie-
lea umed , cur at  în prealabil.
Plante predominante:
lavand , migdale, m sline.

Crem  cu multivitamine pentru piele sensibilCrem  pentru piele sensibil
ANTIRID ANTIRID

Indica ii
Uleiul antirid cu multivitamine este o combina ie atent
selectat   pe  baz   de  uleiuri   de  plante  i  uleiuri
esen iale, cu un procent ridicat de vitamine i substan e
active din morcovi, avocado, g lbenele i  soia,  care
îmbun esc  semni  cativ  efectele produsului.
Este  recomandat  pentru  cur area  porilor  în profun-
zime, pentru îngrijirea i regenerarea pielii sensibile din
jurul ochilor i a gâtului.Uleiul  antirid  p trunde  foarte
adânc în piele hr nind-o.  Efectele  sunt  rapide  i  du-
rabile. Ridurile devin mai pu in vizibile.
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed , masând u or.
Plante predominante:

sline, migdale, morcov.

Indica ii
Con ine  componente  active  naturale  (unt  de ca-
cao,  miere,  cear   de  albine,  complex  de vita-
mine,  uleiuri  vegetale,  extracte  din  plante...) ca-
re re in umezeala, hr nesc pielea, împrosp teaz
i regenereaz  colagenul. Ajut  la protejarea pie-

lii de  efectele  nocive  ale  razelor  solare,  deoare-
ce con ine un  ltru natural UVA. Este perfect pen-
tru îngrijirea  pielii  delicate  din  jurul  ochilor  i  a
gâtului.
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed , masând u or.
Plante predominante:

neasc , g lbenele, cimbru.

Ulei antirid cu multivitamine Crem  antirid
ANTIRID
Ulei antirid

Indica ii
Uleiul antirid este o combina ie aleas  cu grij  de
uleiuri vegetale (de m sline, ricin i migdale) i ule-
iuri esen iale din plante medicinale. Con ine un pro-
cent ridicat de vitamine. Este perfect pentru îngriji-
rea pielii delicate din jurul ochilor i a gâtului.
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed , masând u or.
Plante predominante:

sline, migdale, ricin.



PENTRU TONIFIERE PENTRU BUZE

Indica ii
Masca  Hemel  Herbal  pentru  toni  ere  are  o for-
mul  delicat  pe baza celor mai calitative plante
medicinale  -  p ducel,  urzic ,  barba-ursului, mes-
teac n  i  mu el.  Ameliorizeaz   textura  i tonu-
sul  pielii  i  îi  red   aspectul  de  prospe ime  i s -

tate. Indicat  pentru toate tipurile de piele.
Mod de administrare
O dat  sau de dou  ori pe s pt mân , inainte de
aplicare  se  amestec   dou   linguri e  de  masc   i
patru  linguri e  de  ap   c ldu .  Timpul recoman-
dat  de  ac iune    20-30  minute,  respectiv pân  la
uscarea complet  a masei aplicate. Masca se înde-

rteaz  cu ap  c ldu .
Plante predominante:

ducel, urzic , barba-ursului

Masc  toni  ant Balsam pentru buze

Indica ii
Revitalizeaz   rapid  pielea  uscat   i  cr pat   a
buzelor, o protejeaz , o hr ne te, o îngrije te i îi

  str lucire.  Ajut   în  p strarea  unui  aspect s -
tos  i  frumos  al  buzelor  în  orice  condi ii cli-

materice.  Neutralizeaz   imediat  irita iile provoca-
te  de  vânt,  temperaturi  sc zute,  arsuri, expune-
rea  la  soare.  Con ine  cear   de  albine natural ,
propolis, unt de cacao, unt de shea, ulei de: g lbe-
nele, migdale, morcov, siminoc, vitamina E,  caro-
ten...  Balsam  de  buze  de  cea  mai  bun  calitate,
indicat  pentru  toate  ocaziile.  Universal, recoman-
dat i pentru copii
Plante predominante:
cacao, g lbenele, morcov

PENTRU PIELE USCAT PENTRU REGENERARE

Indica ii
Aspectul de piele uscat  este cauzat de activitatea
de  citar   a  glandelor  sebacee  care  are  drept re-
zultat  reducerea  cantit ii  de  sebum,  materie gra-

  care  asigur   elasticitatea  i  umiditatea nece-
sar   pielii.  Drept  consecin   pielea  devine fragil ,
sensibil ,  sub ire,  cu  cr turi  i  este predispus
exfolierii.  Combina ia  de  p ducel, nalb ,  urzici,
tei,  g lbenele  i  argil   verde  red  pielii str luci-
rea i prospe imea. Pilingul u or red  pielii aspectul

tos, iar hidratarea cu extracte de plante, elasti-
citatea i prospe imea.
Mod de administrare
O dat  sau de dou  ori pe s pt mân , înainte de
aplicare  se  amestec   dou   linguri e  de  masc   i
patru  linguri e  de  ap   c ldu .  Timpul recoman-
dat  de  ac iune  20-30  minute,  respectiv pân  la
uscarea complet  a masei aplicate. Masca se înde-

rteaz  cu ap  c ldu .
Plante predominante:

ducel, nalb , urzic .

Indica ii
Din  componen a  ei  fac  parte  plante  medicina-
le selectate  -  t neasc ,  g lbenele,  barba-ursu-
lui, cantarion,  rozmarin,  cimbru,  i  argil   verde.
Stimuleaz   i  e  centizeaz   mecanismul  de re-
generare  al  pielii  facilitând  refacerea  celulelor
degenerate în urma consecin elor ac iunii negative
la care sunt expuse în cursul zilei. Are efect curativ
asupra  cicatricelor  i  deterior rilor.  Stimuleaz
circula ia i red  pielii aspectul s tos i tineresc.
Acest  produs  trateaz   cu  succes  pielea  obosi-

  i deteriorat
Mod de administrare
O dat  sau de dou  ori pe s pt mân , înainte de
aplicare  se  amestec   dou   linguri e  de  masc   i
patru  linguri e  de  ap   c ldu .  Timpul recoman-
dat  de  ac iune    20-30  minute,  respectiv pân  la
uscarea complet  a masei aplicate. Masca se înde-

rteaz  cu ap  c ldu .
Plante predominante:

neasc , g lbenele, cimbru

Masc  pentru piele uscat Masc  pentru regenerarea pielii

PENTRU PIELE GRAS
Masc  pentru piele gras

Indica ii
Cur  în profunzime, revitalizeaz , regenereaz
i activeaz   sporii  sau  procesele  biologice  oprite.

Ac ioneaz  profund i multiplu. Regleaz  secre ia glan-
delor  sebacee,  prevenind  închiderea porilor, crea-
rea  de  puncte  negre  i  a  proceselor in  amatorii.
Combina ia  unic   bogat   în  lut, uleiuri  esen iale,  hi-
drolat  de  plante  medicinale multiplic   efectele  m tii,

când-o  mult  mai e  cient  decât produsele asem -
toare din aceea i categorie.
Mod de administrare
O dat  sau de dou  ori pe s pt mân , înainte de apli-
care  se  amestec   dou   linguri e  de  masc   i patru
linguri e de hidrolat i câteva pic turi de ulei eteric.  Tim-
pul  recomandat  de  ac iune  20-30 minute,  respectiv
pân   la  uscarea  complet   a masei  aplicate.  Masca
se  îndep rteaz   cu  ap  c ldu .
Plante predominante:
salvie, ghimpe, cimbru.

ANTIRID
Crem  antirid cu multivitamine

Indica ii
Preparatul con ine un complex de vitamine foarte
concentrat,  regenereaz   i  reconstituie  într-un
timp  foarte  scurt  colagenul,  elastina  i  esutul
conjunctiv.  Ajut   la  protejarea  pielii  împotriva ra-
dicalilor  liberi  care  sunt  agen ii  primari  în cau-
zarea  ridurilor.  Regleaz   sebumul  i  p strea-

 umiditatea  în  zonele  în  care  pielea  este  mai
sub ire. Revitalizeaz  epiderma, strânge pielea din
jurul  ochilor,  mic oreaz   ridurile  radiante, împros-

teaz i calmeaz  pielea obosit i iritat . Utiliza-
rea  constant   reduce  sau  chiar  elimin  complet
cicatrici mai pu in pronun ate. Faptul ca este bogat
în substan e active (morcovi, avocado,  g lbenele  i
soia),  consolideaz   efectele produsului.  Pielea  îl
absoarbe  foarte  repede,  deci se poate folosi ca o
excelent  baz  de machiaj.
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed , masând u or.
Plante predominante:
morcov, avocado, g lbenele.



Am combinat componente de cea mai
bun  calitate, naturale prin excelen ,
i am creat un preparat unic.

Hemel Red Magic este 100% natural,
100% organic, 100% preparat din
plante, ob inut dup  tehnologia unic
Hemel, care permite o concentra ie
ridicat , exploatarea maxim  a
substan elor curative i ac iunea
sinergic  puternic  a componentelor.

Rezultate:
- Hidratarea timp de 24h;
- Revitalizarea;
- Epitelizarea;
- Stimularea circula iei;
- Toni  erea;
- Detoxicarea;
- Cre terea rezisten ei pielii;
- Balansarea proceselor de metabolism de la
  nivelul pielii;
- Încetinirea procesului de îmb trânire a pielii;
- Reducerea ridurilor;
- Netezirea pielii;
- Aspectul neted, catifelat i elastic al pielii;
- Protec ie UV;
- Ac iune antioxidant ;
- Ac iune nutritiv ;
- Regenerarea colagenului;
- Protec ie  zic  împotriva factorilor externi;

Tranda  rul este probabil una dintre cele mai cunoscute i mai iubite  ori
a c rei frumuse e a fascinat de-a lungul timpului omenirea, dovad  nu-
meroasele legende. Nu se tie cum a ap rut tranda  rul, dar cu siguran
a ap rut înainte de popularea planetei.

Dintotdeauna s-a considerat c  petalele de tranda  r au puteri magice. A
fost folosit în medicin , farmaceutic , cosmetic , alimenta ie... Datorit
particularit ii sale aproape magice de a crea un mediu intim, armant i
elegant, gr dinile în care aceast  plant  unic  nu este prezent i c reia
i se al tur  epitetul de regina  orilor, sunt foarte rare.

Din petale de tranda  r, distilate la aburi, se ob ine cel mai pre ios i
indubitabil cel mai scump ulei esen ial din lume, al c rui pre  dep te
de secole pre ul aurului. E  orescen a tranda  rilor dureaz  doar 30 de
zile iar petalele se culeg exclusiv manual, în zori, pentru c  o dat  cu

ritul soarelui cantitatea de ulei scade considerabil.

Stimuleaz  irigarea sanguin  a pielii ceea ce are drept rezultat eliminarea e  cient
a toxinelor, o mai bun  absorb ie la nivel celular a materiilor nutritive (tranda  r,
lavand , atemisie, rozmarin, siminoc...)
Efectul protector

Protec ia împotriva radia iilor UV (unt de cacao, cear , morcov);
Ac iune antioxidant  - distruge radicali liberi care afectez  celulele epiteliale
(tranda  r, siminoc, rodie...);
Protec ia împotriva efectelor nocive externe.

Efect de regenerare i revitalizare a colagenului care are drept rezultat aspectul
neted i tineresc al pielii (tranda  r, coenzim Q10, artemisie, siminoc...);
Efectul nutritiv - alimentarea direct  a pielii cu materii nutritive pe alt  cale decât
prin intermediul circula iei sanguine (tranda  r, m sline, soia, rodii, jojoba, avocado).

Lista ac iunilor terapeutice ale uleiului de tranda  r este foarte lung i pur i simplu fantasctic ! Vom men iona doar câteva particularit i.
Uleiul de tranda  r echilibreaz  PH-ul i func iile pielii, stimuleaz  circula ia i procesele metabolice din celule. Are un efect excep ional
asupra pielii obosite, iar ac iunea sa antiseptic  îl face ideal pentru tratarea infec iilor generate de virusuri, ciuperci i bacterii rezistente
la antibiotice mai ales în cazul unei pieli sensibile. Asigura un tonus perfect pielii, îi red  senzualitatea, detoxi  az , calmeaz , reduce
ridurile existente, încetine te procesul de îmb trânire a pielii...

Gra ie ac iunii sinergice accentuate cu celelalte componente echilibrate cu grij , i tehnologiei unice de produc ie, ac iunea pozitiv  a
uleiului de tranda  r din compozi ia Hemel Red Magic cre te considerabil.Michel Lavabré, unul dintre cei mai renumi i cunosc tori ai
uleiurilor esen iale i aromaterapeutice, precizeaz : “Dac  ave i fericirea s  poseda i ulei eteric de tranda  r îl pute i utiliza sub orice
form . Este cu siguran  unul dintre cele mai cutarive produse.”





PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU RELAXARE PENTRU RELAXARE PENTRU ÎNGRIJIRE PENTRU ÎNGRIJIRE

Indica ii
Honey  Shower  Gel  este  o  combina ie  ideal   de
miere i plante medicinale selectate cu grij , care
asigur   pielii  aspectul  s tos  i  delicat.  gra ie
con inutului  bogat,  are  un  efect  calmant, recon-
fortant si dezinfectant. Gelul cu miere este indicat
pentru  toate  tipurile  de  piele,  cu precadere  pen-
tru  pielea  sensibil   i  uscat , asigurându-i umidi-
tatea i elasticitatea necesar .
Mod de administrare
Pe pielea umed  se aplic  cantitatea necesar  de
gel i se maseaz  pân  când se face spum . Se
limpeze te cu ap  abundent, se repet  procedeul
dup  necesitate.
Plante predominante:
molur , hamei, roini .

Indica ii
Tratament hidratant al epidermei corporale ca-
re îi red   elasticitatea  i  o  protejeaz   împotri-
va efectelor  nocive.  Preparat  organic  natural  prin
excelen  care hidrateaz  pielea pe tot timpul zilei.
Hr ne te i regenereaz , red  elasticitatea, asigu-

 protec ia  deplin   a  pielii  împotriva  factorilor
externi care afecteaz  echilibrul acesteia. Indicat
pentru hidratarea i revitalizarea intensiv  a pielii
corpului pe cale natural i organic .
Mod de administrare
Pe pielea curat  se aplic  o cantitate corespun-

toare de crem i se maseaz  u or pân  la
absorb ia total .
Plante predominante:
porocal , l mâie, artemisie.

Indica ii
Pe  lâng   faptul  c   datorit   uleiului  eteric  de lavand ,
ment   i  eucalipt  din  compozi ia  sa ac ioneaz  intens
la relaxarea sistemului nervos i reduce  sressul,  stimu-
leaz   detoxi  erea organismului,  stabilizeaz   echilibrul
termic  i amelioreaz   starea  psiho-  zic   general   a
organismului.  Adaosul  combina iei  speci  ce  de mor-
cov  în  ulei  de  soia  i  ulei  de  avocado  i g lbene-
le, prin complexul de vitamine con inut de acestea, di-
namizeaz  activitatea i metabolismul la nivel celular,
circula ia microcelular i stimuleaz  procesul de rege-
nerare al pielii tratate.
Mod de administrare
Se aplic  uleiul masând u or zonele vizate sau pe în-
tregul corp.
Plante predominante:
ment , avocado, soia.

Indica ii
Gra ie prezen ei lavandei, mentei i eucaliptului,
plante cu uleiuri eterice parfumate i moleculelor
active  biologic,  are  un  efect  relaxant  asupra sis-
temului  nervos,  analgetic,  stimuleaz  eliminarea
toxinelordin  organism,  stabilizeaz  echilibrul ter-
mic... Se recomand  mai ales pentru deconectare,
relaxarea  organismului,  odihn  pentru somn lini tit.
Elimin  e  cient stressul.
Mod de administrare
Uleiul se aplic  prin masarea pielii, în anumite zone
sau pe întregul corp.
Plante predominante:
ment , lavand , eucalipt.

Indica ii
Preparatul  are  la  baz   combina ia  special   de
uleiuri  de  plante,  uleiuri  eterice  i  extracte  de
plante medicinale, cu adaos multivitaminizant de
ulei  de  avocado,  g lbenele,  morcov  i  soia.  Prin
ac iunea  extractelor  biologice  naturale  asupra
proceselor de metabolism asigur  echilibrul pielii,
cre te rezisten a epidermei i formeaz  o pelicul
 n  de protec ie la suprafa a acesteia. Stimuleaz

termina iile  nervoase  accentuând  sim ul  dactil  i
generând  o  senza ie  pl cut .  Produs  unic  pen-
tru îngrijirea  general   a  pielii.  Are  efectul  unor
senza ii pl cute la nivel dactil i olfactiv.
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed .
Plante predominante:
scor oar , lavand , ienup r.

Indica ii
Prin  con inutul  bogat  de  plante  medicinale
ac ioneaz   asupra  tuturor  proceselor  de metabo-
lism,  asigurând  un  echilibru  perfect  al  pielii.   Prin
stimularea  termina iilor  nervoase, cre te sim ul dac-
til i genereaz  o senza ie placut . Extractele biologice
active, reactiveaz  principalele fun ii  celulare  i  dina-
mizeaz   schimbul intercelular  asigurând  pielii  toate
substan ele nutritive  necesare,  cre te  rezisten a  epi-
dermei iformeaz   o  pelicul   de  protec ie  pe  întrea-
ga suprafa  tratat .
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed .
Plante predominante:
scor oar , eucalipt, geranium.

Gel de du Crem  reconfortant  pentru îngrijirea corpului Ulei cu multivitamine pentru îngrijire i masajUlei pentru îngrijire i masaj Ulei pentru îngijire Ulei cu multivitamine pentru îngrijire
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Indica ii
Pe lâng  uleiurile eterice i extractele de plante cu
efect  analgezic  (geranium,  eucalipt,  ienup r, roz-
marin,  lavand ,  busuioc),  con ine  i  un complex
de  multivitamine  i  ulei  de  avocado, g lbene-
le, morcov si soia. Se utilizeaz  în masajul sportiv,
pentru  leziunile  sportive,  reumatism, dureri  mus-
culare,  oboseal   cronic ,  în  urma activit ilor  so-
licitante...  Stimuleaz   circula ia  i eliminarea ma-
teriilor toxice din organism.
Mod de administrare
Pentru dureri se maseaz  u or pe locul afectat.
Plante predominante:
eucalipt, busuioc, morcov.

Indica ii
Con ine  componente  active  din  plante medicina-
le,  uleiuri  eterice  i  extracte  din  plante: geranium,
eucalipt,  ienup r,  rozmarin,  lavand , busuioc,  chi-
paros,  mu el,  cimbru.  Ac ioneaz  împotriva du-
rerii, ceea ce îl plaseaz  în categoria preparatelor
recunoscute  i  cunoscute,  cu  efect analgetic.  Se
ultilizeaz   pentru  masajul  sportiv, pentru  leziunile
sportive,  reumatism,  dureri musculare,  oboseal
cronic ...  Stimuleaz  circula ia  i  eliminarea  ma-
teriilor  toxice  din organism.
Mod de administrare
Pentru dureri se maseaz  u or pe locul afectat.
Plante predominante:
eucalipt, busuioc, ienup r

Indica ii
Ulei care datorit  con inutului de vitamina E i Care
un  efect  antioxidant  neutralizând  astfel  ac iunea
radicalilor liberi i asigurând pielii un aspect neted
i s tos.  Stimuleaz   în  acela i  timp  dezvolta-

rea esuturilor  conjuctive  ceea  ce  îi  red   fermi-
tatea  i delicate ea.  Acizii  citrici  din  compozi ia
sa stimuleaz   regenerarea  celulelor  în  profunzi-
me  i producerea de colagen i elastin . Formu-
la delicat i calit ile pozitive  îl  recomand   pen-
tru  îngrijirea curent   a  pielii.  Este  indicat   utiliza-
rea  dup  expunerea  la  soare  datorit   con inutului
de antioxidan i. Ac ioneaz   terapeutic  în  cazul
in  ama iilor, în  ulcera ii,  în  anumite  tipuri  de ec-
zeme, reduce capilarele sparte i venele dilatate.
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed .
Plante predominante:
portocal ,

mâie,
lavand .

Indica ii
Antioxidan ii  puternici,  vitamina  A  i  C neutra-
lizeaz   efectul  nociv  al  radicalilor  liberi, stimu-
lând  în  acela i  timp  dezvoltarea  esuturilor con-
juctive ceea ce îi red  fermitatea i delicate ea. Pie-
lea  r mâne  neted   i  s toas .  Are  un  efect
reconfortant  datorat  acizilor  citrici  din  l mâie  i
portocal . Se recomand  pentru îngrijirea curent
a pielii.
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed .
Plante predominante:
portocal , l mâie, lavand .

Ulei cu multivitamine pentru revitalizare i masajUlei pentru revitalizare i masaj Ulei cu multivitamine pentru îngrijireUlei pentru îngrijire
ANTI CELULIT

Indica ii
Anti-cellulite  Oil  intensi  c   circula ia,  iar
combina ia  special   a  componntelor  active  din
plante  medicinale  ajut   la  descompunerea  i eli-
minarea  celulitei  din esuturile  conjunctive subepi-
teliale.    Con ine  uleiuri  eterice  i  extracte natura-
le  de  ienup r,  rozmarin,  salvie,  lavand , busuioc,

mâie,  geranium  i  eucalipt...  Pe  lâng  faptul  c
degradeaz   celulita,  îngrije te   protejeaz  pie-
lea. Este un preparat e  cient destinat tratamentului
intensiv  al  pielii  în  zonele  afectate de celulit .
Mod de administrare
Se recomand  aplicarea de dou  ori pe zi, masând
intens.
Plante predominante:
busuioc, iunup r, rozmarin.

Ulei anticelulitic
PENTRU RELAXAREA PICIOARELOR

Indica ii
Castanul s lbatic con ine amidon, lipide, heteroizi  a-
vonoli i escin , taninuri... Cantitatea semni  cativ  de
vitamina P cre te rezisten a capilar , reduce permea-
bilitatea lor i îmbun te circula ia. Venohem  es-
te  solu ia  potrivit   pentru  picioarele um  ate  i  in  a-
mate,  varice,  crampe  musculare, capilare sparte, ve-
ne slab circulate. În mod natural ajut   la  o  mai  bun
circula ie  a  sângelui  i cre terea  lui,  reduce  durerea
în  picioare, amelioreaz  simptomele severe i înt re te
venele.
Mod de administrare
Este recomandat de 2 ori pe zi (diminea a i seara). Se
aplic   o  cantitate  mic   i  se  r spânde te  u or  prin
mi ri  circulare  de  la  partea  inferioar   c tre  cea
superioar  a piciorului. Func ioneaz  rapid, aproape
instantaneau, i ofer  relaxare de la prima aplicare.
Plante predominante:
avocado, m sline,
borago.
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Indica ii
Honey Baby Bath are la baz  mierea i extracte de
plante  selectate  cu  grij   -  vâsc,  roini ,  m -
rar, iarba  haiducului,  mu el,  hamei,  molur ...
Ac ioneaz   calmant  asupra  celor  mai  sensibile
zone ale pielii. Indica ia de baz  este îngrijirea i igi-
ena pielii copiilor care nu posed  înc  propriile me-
canisme regulative.
Mod de administrare
În apa de baie se toarn  pu in  spum i se agi-

. Dup  utilizare se cl te te abundent cu ap
ldu .

Plante predominante:
roini , mu el, iarba haiducului.

Indica ii
Produs  delicat  pentru  îngrijirea  pielii  sensibile
a copiilor.  Pe  baz   de  miere,  cear   de  albine,
îmbog it  cu  ulei  eteric  de  lavand ,  vitamine...
Hr ne te  i  regenereaz   pielea,  o  protejeaz ,  nu
irit ,  împiedic   apari ia  i  elimin   rapid  irita iile.
Con ine  un  procent  ridicat  de  cear   de  albine.

streaz   umiditatea  natural   i  protejeaz  îm-
potriva  factorilor  externi.  Destinat   protec iei pie-
lii  sensibile  a  copiilor.  Se  recomand   pentru uti-
lizarea curent .
Mod de administrare
Se aplic  pe pielea umed  masând u or.
Plante predominante:
lavand , m sline, mu el.

Indica ii
Prin  selectarea  adecvat   a  componentelor biolo-
gice  (ulei  eteric  de  lavand ,  mu el  i  un pro-
cent  ridicat  de  vitamine)  s-a  ob inut  un preparat
indicat pentru îngrijirea cotidian  a pielii copiilor  i
pentru  pielea  sensibil   în  general. Ac ioneaz   be-
ne  c  asupra  calm rii  irita iilor,  a infec iilor i mân-

rimii, asigurând pielii copiilor în cursul întregii zi-
le i pe timp de noapte, aspectul neted i protec ie.
Mod de administrare
Se aplic  în cantit i mici, masând u or, dup  baie,
pe pielea umed .
Plante predominante:
lavand , mu el, roini .

Baby spum  de baie Crem  pentru pielea copiilor Ulei pentru pielea copiilor
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Indica ii
Datorit   compozi iei  sale,  acest  preparat prote-
jeaz   pielea  formând  o  pelicul   de  protec ie care
dureaz   pe  parcursul  întregii  zile,  adaosul multi-
vitaminizatdin  uleiul  de  avocado,  g lbenele, mor-
cov  i  soia  stimuleaz   regenerarea  i dinami-
zeaz   metabolismul  la  nivel  celular, accentueaz
efectul  de  prevenire  a  îmb trânirii pielii. Indicat
pentru toate tipurile de piele. La fel de e  cient i în
perioada de var i în cea de iarn , prevenind  us-
carea  pielii  i  protejând-o  împotriva temperaturi-
lor sc zute.
Mod de administrare
Se aplic  prin masaj u or pe pielea umed .
Plante predominante:
lavand , eucalipt, l mâie.

Indica ii
Preparat protector care în contact cu pielea cre-
eaz  o pelicul  de protec ie împotriva efectelor
nocive, împotriva  usc rii  i  a   sur rii.  Datorit
con inutului  de  cear   de  albine  ac ioneaz   ca
o “m nu   impermeabil ”  care  protejeaz   pielea
împotriva ac iunii nocive a razelor solare precum i
împotriva temperaturilor sc zute i a excesului de
umiditate.  Este  recomandat   în  activit i solicitan-
te  sau  în  cpntact  prelungit  cu  apa. Indicat  pen-
tru toate tipurile de piele.
Mod de administrare
Se aplic  prin masaj u or pe pielea umed .
Plante predominante:
lavand , eucalipt, l mâie.

Crem  cu multivitamine pentru mâiniCrem  de mâini

Indica ii
Honey  Liquid  Soap  este  un  s pun  neutru  pen-
tru sp larea  mâinilor.  Îndep rteaz   impurit ile,
men inând umiditatea natural  a pielii i are efect
antimicotic  i  antibacterian.  Con inutul  bogat  de
miere  i  extracte  de  plante  este  indicat  pentru
toate  tipurile  de  piele,  inclusiv  pentru  cele  mai
sensibile. Ofer  senza ia de cur are.
Mod de administrare
Se aplic  o doz  de s pun în palma umed i se
fric ioneaz  câteva minute pentru ca pielea s  ab-
soarb  componentele active. Se cl te te cu ap .
Plante predominante:
mu el, iarba haiducului, molur .

pun lichid
PENTRU ÎNGRIJIRE I IGIEN
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Indica ii
Pe lâng  uleiul de ricin, preparatul con ine i ulei
eteric de l mâie, lavand , cear  de albine precum
i  combina ia  de  multivitamine  extrase  din mor-

cov,  ulei  de  soia,  avocado  i  g lbenele.  Prin uti-
lizarea  curent   se  activeaz   microcircula ia sti-
mulându-se  astfel    cre terea  mai  rapid   a un-
ghiilor  care  devin  mai  rezistente  i  se regene-
reaz  mai rapid.
Mod de administrare
Se aplic  masând u or o cantitate mic  pe unghii
i pieli e.

Plante predominante:
morcov, avocado, portocal .

Indica ii
Func ia de baz  a acestui produs este protec ia i
îngrijirea  unghiilor  precum  i  încetinirea proce-
sului de cre tere a pieli elor. Con ine ulei de ricin,
ulei eteric de l mâie i de lavand , cear  de albine...
Prin utilizarea curent  unghiile devin mai ferme, re-
zistente i lucioase.
Mod de administrare
Se aplic  masând u or o cantitate mic  pe unghii
i pieli e.

Plante predominante:
mâie, portocal , ricin.

Indica ii
Combina ia de uleiuri de plante i uleiuri eterice de

mâie i portocal  previne uscarea, depigmenta-
rea, exfolierea i friabilitatea unghiilor. Unghiile î i

streaz  luciul i aspectul îngrijit.
Mod de administrare
Dup  întrebuin area preparatului se recomand  o
pauz  de 20-30 de minute pân  la reaplicarea la-
cului, având în vedere c  preparatul, dup  uscare,
formeaz  o pelicul  protectoare la suprafa a unghi-
ilor.
Plante predominante:

mâie, portocal , ricin.

Crem  cu multivitamine pentru unghiiCrem  pentru unghii Dizolvant pe baz  de ulei pentru îndep rtarea
lacului
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Indica ii
Preparat  garantat  pentru  îngrijirea  i  tratarea zo-
nelor  aspre  de  pe  c lcâie,  talp ,  genunchi, coa-
te  i  palme.  Complexul  de  ulei  de  avocado, g l-
benele,  morcov,  i  soia  cre te  semni  cativ ca-
pacitatea  de  regenerare  a  pielii  i  ac ioneaz
preventiv  împotriva  îmb trânirii  premature  a pie-
lii.  Datorit   efectului  ei  bene  c  poate    utilizat
pe toate suprafe ele pielii, s toase sau afec iuni.
Solu ioneaz   garantat  problema c lcâielor  aspre
i  cr pate  dup   câteva  zile  de mod de adminis-

trare.
Mod de administrare
O cantitate mic  de crem  se aplic  de aplic  cu
mâinile umede pe pielea umed i se maseaz

or. Se recomand  utilizarea zilnic  datorit  efec-
tului antimicotic i antibacterian.
Plante predominante:
morcov, avocado, g lbenele.

Indica ii
Func ia primar  a acestui preparat este de a reda
pielii aspectul catifelat i macerarea depunerilor
cornoase,  tratarea  negilor  i  ulcera iilor,  a herpe-
surilor i arsurilor.  Stimuleaz   formarea esuturilor
subcutanate i a celulelor,  ac ionând preventiv  îm-
potriva  exfolierii  i  a  form rii  de depuneri cornoa-
se.Indica ia de baz  a preparatului este îngrijirea i
refacerea pielii aspre de pe c lcâie, palme, coate i
genunchi.  Datorit   e  cien ei sale i a ac iunii bene-
 ce poate   îns  utilizat  pe orice suprafa  a pielii.

Solu ioneaz  garantat  problema c lcâielor aspre i
cr pate dup  câteva zile  de  mod  de administrare.
Mod de administrare
O cantitate mic  de crem  se aplic  cu mâinile ume-
de pe pielea umed i se maseaz  u or. Se reco-
mand  utilizarea zilnic  datorit  efectului antimico-
tic i antibacterian.
Plante predominante:
lavand , migdale, m sline.

Crem  cu multivitamine pentru c lcâieCrem  pentru c lcâie
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Indica ii
amponul este combina ia ideal  a componente-

lor active recomandate pentru între inerea i îngri-
jirea p rului normal, s tos, având un efect cal-
mant asupra pielii capului. Recomandat pentru
între inerea igienei curente i îngrijirea p rului nor-
mal.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insis-
tent pe p rul umed de la r cin  spre vârfuri. Se
limpeze te abundent i se repet  procedeul dup
necesitate.
Plante predominante:
molur , hamei, roini .

Indica ii
Normalizeaz  e  cient secre ia glandelor sebacee i
depunerea  de  gr simi,  asigurând  pe  termen lung
aspectul diafan  i  curat. Complexul  de multivitami-
ne combinat  cu  extractele  naturale de  plante  con-
tribuie  la  procesul  de  oxidare, reduce  metabolis-
mul  seboreic  i stimuleaz  formarea de noi celu-
le. Indica ia prioritar  este îngrijirea  i  efectul  te-
rapeutic  asupra  p rului  i pielii capului predispuse
la îngr are.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insis-
tent pe p rul umed de la r cin  spre vârfuri. Se
limpeze te abundent i se repet  procedura dup
necesitate. Pentru ob inerea unui efect terapeutic
optim, se recomand  utilizarea constant .
Plante predominante:
castan s lbatic, cimbru, roini .

Indica ii
Componentele  bioactive  con inute  de  ampon
ac ioneaz   direct  asupra  pielii  uscate  a  capu-
lui  i asupra   relor  de  p r  uscate  i  deteriora-
te, redându-i  umiditatea  natural ,  aspectul  m -

sos, luciul  i  elasticitatea.  Componentele  acti-
ve  ale amponului  a  ate  în  stratul  de  suprafa ,
ac ioneaz   astfel  direct  asupra  pielii  capului  i
a  relor de p r.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insis-
tent pe p rul umed, de la r cin  spre vârfuri. Se
limpeze te abundent i se repet  procedura dup
necesitate. Pentru ob inerea unui efect terapeutic
optim, se recomand  utilizarea constant .
Plante predominante:
mu el, iarba haiducului, rozmarin.

ampon pentru p r normal ampon pentru p r gras ampon pentru p r uscat
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Indica ii
Microparticulele  elementare,  componentele bioacti-
ve  reduc  e  cient  secre iilor  exagerate  ale glandelor
sebacee  prevenind  apari ia  m tre ii. Elimin   surplu-
sul  de  gr simi,  calmeaz   pielea capului, r cina

rului devine mai rezistent , garantând aspectul în-
grijit i s tos al p rului.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insistent pe

rul umed de la r cin  spre vârfuri. Se limpeze te
abundent i se repet  procedura dup  necesitate.
Pentru ob inerea unui efect terapeutic optim se reco-
mand  utilizarea constat .
Plante predominante:
salvie, p trunjel, rozmarin.

Indica ii
Solu ioneaz   problemele   relor  de  p r  delicate,
care  se  lipesc,  crescând  volumul  i  asigurând
aspectul  de  densitate  i  delicate e.  Con ine com-
ponente  active  precum:  miere,  extracte  de plan-
te  medicinale,   vitamina  A,  E,  F,   H  i   B com-
plex, care ac ioneaz  în profuzime, asigurând p ru-
lui  volum  i  luciu.  Este  e  cient  i  indicat pentru
îngrijirea  curent   i  între inerea  igienei tuturor ti-
purilor de p r.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insis-
tent pe p rul umed de la r cin  spre vârfuri. Se
limpeze te abundent i se repet  procedura dup
necesitate.
Plante predominante:
mu el, iarba haiducului, molur .

Indica ii
Prin  ac iunea  complexului  de  pantenol,  tocofe-
rol i provitamine B3 i B5 într-un interval scurt re-

 p rului  str lucirea  i  elasticitatea,  protejându-
l împotriva  factorilor  nocivi  din  exterior.  Se reco-
mand   pentru  îngrijirea  curent   a  pîrului deterio-
rat i care i-a pierdut vitalitatea.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insis-
tent pe p rul umed de la r cin  spre vârfuri. Se
limpeze te abundent i se repet  procedura dup
necesitate.
Plante predominante:
urzic , barba-ursului, mu el.

ampon anti m trea ampon pentru extra volum ampon pentru p r deteriorat

Indica ii
Extractul  de  germeni  de  grâu  este  un  rezervor na-
tural de substan e biologice pre ioase: hidrat de car-
bon,  albumine,  acizi  gra i,  minerale  i oligoelemen-
te, enzime i vitamine. Indicat pentru toate tipurile de

r, asigurând protec ia integral .
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insistent pe

rul umed de la r cin  spre vârfuri. Se limpeze te
abundent i se repet  procedura dup
necesitate.
Plante predominante:
grâu, urzic , salvie.

Indica ii
Un concept inovativ de exploatare a substan elor
energetice naturale în cosmetic , recomandat
pentru îngrijirea tuturor tipurilor de p r. Asigur
substan ele nutritive care redau str lucirea, elasti-
citatea i aspectul m sos.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insis-
tent pe p rul umed de la r cin  spre vârfuri. Se
limpeze te abundent i se repet  procedura dup
necesitate.
Plante predominante:
castan s lbatic, soia, iarba haiducului.

Indica ii
Extractul  de  ceai  verde  cu  un  excep ional  efect
antioxidant,  de  100  ori  mai  puternic  decat vita-
mina  C,  asigur   efectul  antibacterian, regenera-
tor i revitalizant. Se recomand  utilizarea preventi-

  pentru  deregl rile  valorilor  PH  ale pielii  capu-
lui   ind  recomandat  pentru  toate tipurile de p r.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insis-
tent pe p rul umed de la r cin  spre vârfuri. Se
limpeze te abundent i se repet  procedura dup
necesitate.
Plante predominante:
cocos, ceai verde, castan s lbatic.

ampon cu germeni de grâu ampon cu lapte i ciocolat ampon cu ceai verde i cocos
PENTRU ÎNGRIJIRE I IGIEN PENTRU ÎNGRIJIRE I IGIEN PENTRU ÎNGRIJIRE I IGIEN



PENTRU REGENERARE

Indica ii
Combina ia de plante medicinale are efect asupra re-
gener rii  r cinii   rului  de  p r,  previne despica-
rea, c derea i stimuleaz  cre terea p rului confe-
rindu-i hidratarea necesar , iar surplusul de vitamine
sub form  de ulei de g lbenele, avocado, morcov, so-
ia, ac ioneaz  pozitiv asupra regener rii i  echilibru-
lui  pielii  capului.  D   rezultate  bune  i pentru  pre-
venirea  c derii  p rului.  Indicat  pentru toate tipuri-
le de p r.
Mod de administrare
Cu  2-3  ore  înainte  de  sp lare  se  aplic   uleiul  la

cina  p rului  masând  u or,  cu  mi ri circula-
re. În cazul  relor foarte uscate i cu vârfuri despicate
se recomand  împachetarea pe parcursul nop ii.  Îna-
inte  de  vopsire,  se  adaug   în  vopsea câteva pi-

turi de ulei.
Plante prediminante:
Busuioc, rozmarin, ienup r.

Indica ii
Combina ia  de  plante  medicinale  stimuleaz  rege-
nerarea  r cinii   rului  de  p r,  previne deteriora-
rea  i  c derea  p rului  i  confer    rului elasticitate
i  un  aspect  m sos.  Protejeaz  împotriva  factori-

lor  externi,  revitalizeaz   p rul vopsit  i  previne  c -
derea  p rului.  Indicat  pentru îngrijirea suplimentar
a tuturor tipurilor de p r.
Mod de administrare
Cu  2-3  ore  înainte  de  sp lare  se  aplic   uleiul  la

cina  p rului  masând  u or,  cu  mi ri circula-
re. În cazul  relor foarte uscate i cu vârfuri despicate
se recomand  împachetarea pe parcursul nop ii.  Îna-
inte  de  vopsire,  se  adaug   în  vopsea câteva pi-

turi de ulei.
Plante predominante:
busuioc, rozmarin, ienup r.

Ulei cu multivitamine pentru forti  carea p ruluiUlei pentru forti  carea p rului Set cu tonic
PENTRU ÎNGRIJIRE I IGIEN PENTRU ÎNGRIJIRE I IGIEN

Indica ii
Elimin  cauzele dezechilibrului ciclului de cre tere a

rului,  previne  e  cient  c derea  p rului. Extractele
polivalente  active  (castan  s lbatic, mu el,  hamei,
roini ...)  i  adaosul  suplimentar de vitamine garan-
teaz  un produs care ac ioneaz  preventiv i curativ.
Revitalizeaz  p rul deteriorat, îi  red   umiditatea  i  îl
protejeaz   împotriva factorilor  nocivi.  Utilizarea  cu-
rent   este recomandat  în situa ii de exces seboreic,
secondat de c derea abundent  a p rului.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insistent
pe  p rul  umed,  de  la  r cin   spre  vârfuri.  Se
limpeze te  abundent  i  se  repet   procedura  du-

 necesitate. Dup  sp lare, se aplic  pe p rul umed
o cantitate  mic   de  tonic  masându-se  la  r cina

rului. Tonicul nu se limpeze te.
Plante predominante:
iarba haiducului, hamei, mu el.

PENTRU REGENERARE PENTRU ASPECT M SOS

Indica ii
Regeneratorul  ac ioneaz   asupra   rului  de  p r

nd  fermitate  structurii  interne  i  r cinii, dându-i
un  aspect  str lucitor  i  m sos.  Prin întrebuin area
repetat  parul devine s tos, dens i  cu  volum.
Con ine  complex  de  multivitamine din plante - ex-
tract din castan s lbatic, vitamina A, E,  H  i  B  com-
plex  i  acizi  gra i  esen iali.  Indicat pentru îngrijirea
curent  a tuturor tipurilor de p r.
Mod de administrare
Se aplic  o cantitate mic  de regenerator pe p rul
umed, sp lat în prealabil, l sând s  ac ioneze 3-5 mi-
nute, dup  care se limpeze te cu ap  cald .
Plante predominante:
cimbru, salvie, mu el.

Set cu gel Regenerator

Indica ii
Elimin  cauzele dezechilibrului ciclului de cre tere a

rului,  combate  e  cient  c derea  p rului. Extracte-
le  polivalente  active  (castan  s lbatic, mu el,  ha-
mei,  roini ...)  i  adaosul  suplimentar de vitamine
garanteaz  un produs care ac ioneaz  preventiv i
curativ. Revitalizeaz  p rul deteriorat, îi  red   umidi-
tatea  i  îl  protejeaz   împotriva factorilor  nocivi.  Uti-
lizarea  curent   este recomandat  în situa ii de exces
seboreic, secondat de c derea abundent  a p rului.
Mod de administrare
O cantitate mic  de ampon se maseaz  insistent
pe  p rul  umed,  de  la  r cin   spre  vârfuri.  Se
limpeze te abundent i se repet  procedura dup  ne-
cesitate. Dup  sp lare, se aplic  pe p rul umed o
cantitate  mic   de  gel  masându-se  la  r cina p -
rului. Gelul nu se limpeze te.
Plante predominante:
iarba haiducului, hamei, mu el.



PENTRU FORTIFICAREA IMUNIT II PENTRU RELAXARE

Indica ii
ImunoHem  ajut   în  prevenirea  i  tratarea deregl rilor
sistemului  imunitar,  datorit  combina iei  unice  a  com-
ponentelor  bioactive. Substan ele  curative  din  extrac-
tele  de  plante, Echinacea  purpurea,  ac ioneaz   ca
un  puternic imunostimulant natural. Propolisul este un
produs apicol cu un spectru larg de utilizare în medicina
tradi ional .  Are  o  ac iune  bene  c   pentru cre terea
rezisten ei organismului. Este bene  c în combaterea
infec iilor  virusale.  Componentele bioactive  ale   o-
rii  de  soc  amelioreaz   primele simptome  ale  r ce-
lii.  Stimuleaz   activitatea glandelor  sebacee  (accen-
tueaz   transpira ia) reducând temperatura corpului.
Mod de administrare
Adul i, persoane în vârst i copii de peste 12 ani, câte
20 de pic turi de 3 ori pe zi, cu pu in  ap .
Plante predominante:
echinacea, soc.

Indica ii
RelaxHem este un preparat pe baz  de extracte de
plante de roini , valerian i hamei, care combin  per-
fect  resursele  naturale  din  medicina tradi ional ,  cu-
noscute  ca  substan e  calmante. Efectul  u or  cal-
mant  al  roini ei  asigur   ac iunea bene  c   a  prepa-
ratului  împotriva  insomniilor. Valeriana  este  o  plan-

  al  c rei  efect  sedativ ac ioneaz   relaxant  asupra
musculaturii,  reduce starea  de  agita ie  i  irascibilitate.
Substan ele amare humulon i lupulon con inute de ex-
tractul de hamei , precum i uleiurile eterice i taninul în
care este bogat hameiul, sprijin  tratarea somnului de-
reglat i starea de tensiune.
Mod de administrare
Adul i, persoane în vârst i copii de peste 12 ani, câte
20 de pic turi de 3 ori pe zi, sau 25 de pic turi o dat  pe
zi înainte de culcare, cu pu in  ap .
Plante predominante:
roini , valerian , hamei.

RelaxHemImunoHem

ANTI STRESS

Indica ii
StopStress  este  un  preparat  formulat  special pen-
tru prevenirea st rilor cronice grave cauzate de stress,
în  timp  util  i  în  faze  incipiente.  Con ine extracte  de
plante  de  roini ,  cantarion  i  ment . Roini a  este  cu-
noscut   în  medicin   ca  plant   cu efect  calmant  i
relaxant  pentru  prevenirea insomniilor  u oare.  Canta-
rionul  se  utilizeaz   în tratarea  depresiei,  a  deprim rii,
anxiozit ii  i  a tensiunii nervoase. Efectul u or aneste-
tic al mentei confer  acestui preparat efectul calmant
în cazul problemelor stomacale i a st rilor de grea .
Mod de administrare
Adul i, 20 de pic turi de 3 ori pe zi, cu pu in  ap .
Plante predominante:
roini , cantarion, ment .

StopStress



DETOXIFIANT SANGUIN

Indica ii
Ajut   la  refacerea  celulelor  i  reglementeaz  echili-
brul natural al acestora. Detoxi  az  sângele i  elimin
toate  elementele  nocive  care  s-au cumulat  pe  par-
curs  i  care  sunt  poten ialii generatori  de  îngro are
a  sângelui,  ac ioneaz  împotriva distrugerii celulelor.
95%  din  compozi ie  este  reprezentat   de sunstan ele
active din suc deshidratat de ml di e de  grâu,  diferen a
de  5%   ind  reprezentat   de  bre care fac leg tu-
ra dintre aceste materii i sunt de asemenea de origine
vegetal . Componenta de baz   -  suc  de  ml di e  de
grâu  -  este  substan a principal   pentru  prevenirea
bolilor  sanguine, stimulând  în  acela i  timp  digestia,
echilibrând metabolismul  i  nivelul  zah rului  din  sân-
ge, cur   pl mânii,  forti  c   sistemul  imunologic  i
încetine te procesul de îmb trânire...
Mod de administrare
Doza zilnic  recomandat  este de 2 tablete: 1 diminea a
înainte de mas , 1 seara înainte de culcare. Tabletele
se in sub limb  pân  la resorb ia complet .
Plante predominante:
ml di e de grâu.

FitoSense

PENTRU SL BIT

FitoFit

PENTRU VASELE DE SÂNGE

Indica ii
CardioHelp,  gra ie  combina iei  unice  a componente-
lor bioactive reduce procentul ridicat de lipide din sân-
ge i hipertensiunea. Este e  cient în  prevenirea  modi-
 c rilor  vaselor  de  sânge cauzate  de  îmb trânire  i
arterioscleroz . Usturoiul  protejeaz   sistemul  cardio-
vascular, reduce gr simile din sânge i men ine elasti-
citatea vaselor  de  sânge.  Substan ele  active  din  arti-
cioca reduc nivelul colesterolului i al trigliceridelor din
sânge,  i  au  o  ac iune  pro  lactic   în  cazul arteri-
osclerozei.
Mod de administrare
Adulti, 20 de pic turi de 3 ori pe zi, cu pu in  ap .
Plante predominante:
usturoi, articioca, pir.

CardioHelp

Indica ii
FitoFit este singurul supliment total natural preparat pe
baz  de plante pentru pierderea în greutate cu efect an-
tioxidant  i  detoxi  ant  puternic.  Acesta  reduce pof-
ta  de  mâncare,  stimuleaz   peristaltismul intestine-
lor,  reduce  absorb ia  de  gr sime,  puri  c  sângele,
are propriet i diuretice...Con ine 6 plante atent combi-
nate i este convenabil pentru  toate  vârstele.  Rezulta-
tele  sunt  ob inute  f  diete obositoare i nu are reac ii
adverse.
Mod de administrare
Doza zilnic  recomandat  este de 1 comprimat luat cu
o jum tate de or  înainte de  ecare mas  cu 2 pahare
de ap . Acest supliment alimentar este adecvat i pen-
tru diabetici.
Plante predominante:
salvie, urzic , ceai verde.



Indica ii
Essential Element este uleiul de baz  din colec ia
organic .  Pe lâng  îngrijirea extraordinar  are i un
efect calmant, stimuleaz  produc ia de colagen i
elastin , i rezolv  u or hiperpigmentarea pielii (pis-
trui, pete). Este un produs excelent pentru cur area
porilor în profunzime i tratarea capilarelor sparte.
Componen
susan, sun toare, morcov, m sline, portocale, avo-
cado, argan, jojoba, alune de p dure, g lbenele,
sâmburi de caise, lavand .

Essential Fitness Essential ImunoEssential WellnessEssential Element

Indica ii
Essential Wellness este un tranchilizator puternic.
Relaxeaz , restabile te lini tea i confortul psihic,
calmeaz  starile iritante, îmbun te somnul, sti-
muleaz  microcircula ia....
Componen
migdale, castan, sun toare, ment , avocado, argan,
jojoba, alune de p dure, g lbenele, sâmburi de cai-
se, lavand .

Indica ii
Essential Fitness este preparatul perfect pen-
tru procesul de recuperare a musculaturii dup
activit i spotive i  zice. Stimuleaz  metabolismul
i absorb ia de acid lactic. Revigoreaza perfect cor-

pul, regleaz  func ionarea inimii i a rinichilor, pre-
vine oboseala … Masajul intensiv îmbun te
semni  cativ efectul.
Componen
urzici, castan, anghinare, rozmarin, ienup r, busu-
ioc, eucalipt, avocado, argan, jojoba, alune de p du-
re, g lbenele, sâmburi de caise, lavand .

Indica ii
Essential Imuno previne dezvoltarea de virusuri,
ciuperci i bacterii, are un efect pozitiv în cazuri de

ceal , stimuleaz  abilit ile de ap rare ale orga-
nismului îmbun ind condi ia  zic i starea de
spirit. Are efect stimulativ asupra sistemului nervos,
a func ion rii inimii, rinichilor,  catului, glandelor su-
prarenale i a limfei. Ajut  la infec iile i r nile pielii.
Încurajeaz  produc ia substan ei protectoare imu-
noglobuline care cre te rezisten a pielii. Taninuri-
le, ca extracte, înt resc epiderma i creaz  un strat
pseudo protector pe întreaga suprafa , precum i
protec ie împotriva toxinelor din mediul înconjur -
tor.
Componen
morcov, migdale, sun toare, anghinare, urzici, eu-
calipt, l mâie, iarba haiducului, rodie, avocado, ar-
gan, jojoba, alunde de p dure, g lbenele, sâmburi
de caise, lavand .



Indica ii
Ingredientele biologice active ale acestui preparat
revigoreaz  func iile de baz  ale celulelor i spo-
resc schimbul intercelular creând o cantitate su  ci-
ent  de emolien i care îmbun esc elasticitatea
pielii, restabilesc senzualitatea, trezesc receptorii...

 ve i bucura de masajul cu uleiul acesta...
Componen
migdale, rodie, urzici, m sline, sun toare, imorte-
le, rozmarin, tranda  ri, scor oar , castan, avoca-
do, argan, jojoba, alune de p dure, g lbenele, sâm-
buri de caise, lavand .

Essential Relief Essential BeautyEssential Anti CelluliteEssential Detox Essential EnergyEssential Sensual

Indica ii
Essential Anti Cellulite este un produs a c rui ac-
tivitate este direc ionat  la distrugerea esuturilor
grase, resorb ia i eliminarea acestora, precum i
prevenirea depunerilor acestora. Solven ii natu-
rali de gr sime (saponini) pe care acest preparat
ai con ine, descompun o parte din gr simi direct
în mu chi i a doua parte în metabolismul central.
Pentru a ob ine cele mai bune rezultate este reco-
mandat masajul intens, activitate  zic  si aportul de
lichide (2-3 litri de ap  plat  pe zi)
Componen
sun toare, portocal , ieder , castan, urzici, avoca-
do, argan, jojoba, alune de p dure, g lbenele, sâm-
buri de caise, lavand .

Indica ii
Acest produs este pentru persoanele care au pro-
bleme reumatice... Reface  brele nervoase deteri-
orate, reduce durerea, favorizeaz  eliminarea de
lichide, este antiseptic, regleaz  echilibrul psiho  -
zic, amelioreaz  problemele de vârst , stimuleaz
sistemul limfatic... Masajul intensiv îmbun te
efectul semni  cativ dar nu pot   masate direct locu-
rile afectate. Las  un reziduu u or gras.
Componen

mâie, rozmarin, sun toare, castan, susan, avoca-
do, argan, jojoba, alune de p dure, g lbenele, sâm-
buri de caise, lavand .

Indica ii
Essential Beauty este un produs puternic an-
ti îmb trânire. Formula biologic  activ  a acestei
combina ii pe baz  de plante revitalizeaz  direct
colagenul i spore te în mod semni  cativ  uxul de
sânge, are ca rezultat o piele mai strîns ,  cu aspect
mai s tos si tineresc.  Încetine te procesul de îm-

trânire i este cea mai bun  alegere pentru rege-
nerarea i revitalizarea pielii.
Componen
tranda  r, rodie, frunz  de m slin, imortele, sun toa-
re, morcov, migdale, geranium avocado, argan, jo-
joba, alune de p dure, g lbenele, sâmburi de cai-
se, lavand .

Indica ii
Essential Detox are un efect diuretic, cre te meta-
bolismul, promoveaz  asimilarea de zah r, încura-
jeaz  descompunerea i eliminarea toxinelor din or-
ganism,  regleaz  tensiunea arterial i  cantitatea
de lichid din organism, accelereaz  vindecarea r -
nilor, cur  vasele de s nge...
Componen
anghinare, sun toare, morcov, ienup r, l mâie, eu-
calipt, avocado, argan, jojoba, alune de p dure, g l-
benele, sâmburi de caise, lavand .

Indica ii
În plus fa  de propriet ile excelente de îngrijire a
pielii, acest preparat activeaz  tonusul, starea de
spirit, entuziasmul, într-un cuvânt de a energiza în-
tregul corp (cu masaj intensiv), într-un mod natural.
Componen
rodie, urzici, da  n, castan, imortele, morcov, rozma-
rin, busuioc, l mâie, avocado, argan, jojoba, alune
de p dure, g lbenele, sâmburi de caise, lavand .



PENTRU PIELE PENTRU LEMN

Indica ii
Protejeaz  împotriva umezelii, expunerii la soare
i  a  s rii,  red   elasticitatea  i  luciul  natural, îm-

piedic  decolarea, uscarea i  surarea pielii... Înl -
tur   imediat  petele  de  igrasie,  umezeal , aceto-

,  alaun...  Are  un  miros  pl cut,  calitate cosmeti-
,  calitate  cosmetic   i  este  incolor . Recoman-

dat   pentru  obiecte  din  piele  neted , l cuit ,  i
din  piele  ecologic   de  orice  culoare ( jachete,  pan-
to    sport,  panto  ,  po ete, portmonee,  curele,  ghe-
te  de  fotbal,  mingi, mobilier,  interiorul  automobile-
lor...). Prelunge te  durabilitatea  obiectelor  din  pie-
le,  a elementelor  din  cauciuc  i  a  supapelor.  Acest
produs este practic necesar  ec rei gospod rii.
Mod de administrare
Se aplic  în strat pe suprafa  uscat , se las  s
ac ioneze câteva minute dup  care se lustruie te cu
o cârp  moale (recomandabil din m tase). Astfel se
elimin  surplusul care nu a fost absorbit i se evit
cumularea prafului.

Indica ii
Protejeaz  lemnul împotriva umezelii, a ac iunii no-
cive  a  soarelui  i  igrasiei.  Red   suprafe elor de-
colorate  culoarea  i  luciul.  Substan a plasti  an-

 permite o protec ie pe termen lung la suprafa .
Este  incolor   i  f   miros.  Se utilizeaz   pentru
toate  obiectele  din  lemn (mobiler, parchet, tîmpl -
rie). Un efect special se ob ine la suprafe ele exteri-
oare care sunt expuse intemperiilor.
Mod de administrare
Se  aplic   în  strat  sub ire  pe  suprafa a  uscatî  i
se las  sa ac ioneze o zi, dup  care suprafa a tra-
tat  se lustruie te  cu  o  cârp   moale  din  bumbac
care înl tur   surplusul  care  nu  a  fost  absorbit  i
evit  cumularea  de  impurit i.  Suprafe elor  exte-
rioare din  lemn  este  su  cient   tratarea  de  2  ori
pe  an (toamna i prim vara) iar pe suprafe ele l -
cuite se aplic   un  strat  sub ire  pentru  a  acoperi
micro  surile din lac.

Krema za kožnu galanteriju Krema za drvo





Centrul  pentru  o  via   s toas   “Hemel  Resort”  reprezint   punctul  culminal  de  dezvoltare  a sistemului Hemel, i
un mare poten ial pentru a câ tiga pia a mondial . Acesta const  într-un hotel (de cinci stele, unic în Zlatibor) un complex
de 120 apartamente i sate etno cu case de lux din lemn masiv. Întregul complex este primul centru pentru sl bire i
detoxi  ere de cinci stele din Europa.
Acesta este situat într-o zon  de peste 3 hectare, în frumoasa zon  Zlatibor, la aproximativ 1000 metri (intrarea în hotel
este la 1001 metri) altitudine. Ca o oaz  natural , centrul este înconjurat de p duri, oferind vedere uimitoare catre cele mai
înalte vârfuri din Zlatibor, Tornik i Cigota.

În aceast  loca ie se a  un izvor cu ap  de munte de înalt  calitate. Apa con ine 140mg de reziduu uscat (optim 120-
180mg), nivel ridicat de calciu i magneziu în raportul ideal de 02:1, i pu in sodiu care se g se te în cele mai s toase
ape. Este bogat  în oxigen, iar PH-ul este de 8,2 (reac ie u oar - de baz  care are un efect bene  c pentru corp, în special
pentru rinichi i sistemul digestiv). Este su  cient  pentru înc lzire folosind energia geotermal , pentru complexe de ap ,
îmbuteliere...

Misiunea principal  a Centrului Hemel pentru o via  s toas  este de a educa oamenii cu privire la  alimenta ia  s toas
si  adaptarea  unui  stil  de  via   s tos,  precum  i  bene  ciile  ob inute  cu aceste schimb ri mici, dar esen iale. Cu
acest scop s-au angajat exper i eminen i din diferite domenii (medicin , produse alimentare, cosmetice,  tness...).

“Hemel  Resort”  dispune  de  instala ii  interioare  i  exterioare.  În  cadrul  hotelului  exist   un  centru SPA  magni  c  care
include  trei  piscine  cu  ap   s rata  (una  mare  pentru  înot  i  dou   mai  mici terapeutice), saune  nlandeze si infra,
baie turceasc , pe ter  de sare, sal  de ghea , tepidarium...
Stau la dispozi ie diferite tipuri de masaje terapeutice, program de ayurveda, ofert  complet  de  to i aroma terapie.
Pentru distrac ie exist  patinoar arti  cial (365 zile), bowling, teren de mini-golf, biliard, tenis de mas i pist  de jogging,
terenuri de tenis i baschet, un centru  tness cu camere de pilates i yoga. Exist  de asemenea o sal  de conferin e pentru
270 de persoane, cabinet medical i stomatologie, laborator pentru analize de sânge, restaurante, patiserie macrobiotic ,
magazine de tip boutique, magazin de alimente s toase, cafe bar cu sucuri naturale din fructe i legume organice.
Centrul Hemel pentru o via  s toas   este locul perfect pentru cei care doresc s  se bucure de natur , peisajul frumos,
produsele alimentare delicioase i tratamentele pl cute care regenereaz i întineresc, cu tot confortul i luxul pe care îl
ofer  acest complex unic.

CENTRUL PENTRU O VIA  S TOAS



Programul de tratamente teraputice oferite de complex:
1. Puri  carea (în func ie de tip) / 1-6 s pt mâni

2. Terapia Hydrocolon / 1 s pt mân

3. Revitalizarea, înt rirea organismului i a rezisten ei  zice / 4-6 s pt mâni

4. Corectarea greut ii corporale / 2-6 s pt mâni

5. Relaxarea psiho-  zic  (anti-stres i repararea st rii de spirit) / 1-4 s pt mâni

6. Sindromul de oboseal  cronic  / 2-4 s pt mâni

7. Îmbun irea sistemului digestiv / 2-4 s pt mâni

8. Reglarea presiunii sângelui / 3-6 s pt mâni

9. Cur area vaselor de sânge / 4-6 s pt mâni

10. Reducerea surplusului de gr simi din sânge / 4-6 s pt mâni

11. Îmbun irea func iei glandei tiroidiene / 3-6 s pt mâni

12. Normalizarea glucozei din sânge / 2-5 s pt mâni

13. Îmbun irea func iei c ilor respiratorii / 3-5 s pt mâni

14. Înt rirea imunit ii / 2-6 s pt mâni

15. Program anti-parazitar / 2-5 s pt mâni

16. Tratament pentru sistemul musculo-scheletic / 2-6 s pt mâni

17. Tratamente cosmetice (antirid, body lifting, anticelulitic...) / 1-4 s pt mâni

18. Program complet de aromaterapie / 1-6 s pt mâni

19. Program antialergic / 2-4 s pt mâni

Ceea ce face ca Hemel Resort s  e unic este i oferta celor 19 tratamente terapeutice speciale (o combina ie de  to i
aroma terapie) pe baz  de perparate pure din plante.



Apartamentele i casele luxoase din lemn destinate vâz rii sunt de asemenea în serviciul Centrului. Acestea  sunt  situate  separat
în  jurul  hotelului.  În  cazul  în  care  doresc,  dup   achizi ionare, proprietarii apartamentelor i caselor din lemn le pot inchiria prin
intermediul agen iei hotelului pe tot parcursul anului, f  a se implica personal. Capacitatea hotelului este de doar 40 de locuri, dar
capacitatea  complexului  este  de  460  de  persoane  pe  zi,  diferen a  completându-se  astfel  prin închirierea de apartamente i
case din lemn. În acest fel proprietarii vor putea bene  cia de un pro  t excelent în raport cu investi ia f cut .

Proprietarii  apartamentelor  ob in  gratuit  utilizarea  unei  zone  de  40  m2  infrastructurat   (loc  de parcare,  scar   de  scces  spre
exterior,  o  parte  din  curte,  gr din   în  fa a  apartamentului)  iar proprietarii  caselor  din  lemn  dispun  de  gr din   de  dou   ori
mai  mare  decât  suprafa a  casei.  De asemenea au acces gratuit la serviciile oferite de hotel (piscin ,  tness, sal  de for ...)

Casele din lemn sunt realizate din cedru siberian i pin polar. Acesta sunt materialele care ofer  durabilitatea de secole casei în care
timpul petrecut este foarte placut i s tos. Asupra videc rii cu cedru  siberian  au  fost  scrise  multe  studii,  iar  o  cas   construit
din  acest  material  prezint   o chestiune de prestigiu în întrega lume.

APARTAMENTE I CASE DIN LEMN DESTINATE VÂNZ RII






