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Catalogul produselor Chogan se compune din articole de cea mai 
înaltă calitate, printre care extracte de parfum, uleiuri pure, creme cu 
ingrediente active naturale și cu ulei de argan, Aloe vera, extract de 
melc și tot ceea ce mama natură poate oferi.

PUNCTELE NOASTRE FORTE?

PASIUNEA
Este plusul nostru de valoare și elementul după care ne ghidăm în 
munca de zi cu zi. Pasiunea este ingredientul fundamental în realizarea 
produselor noastre și în relația cu consultanții noștri cărora le acordăm 
suport constant.

EXPERIENȚA
Este baza muncii noastre, fundamentală pentru a face față unei lumi tot 
mai dinamice și mai competitive.
Experiența grupului Chogan s.r.l. stă în consultanții noștri și în munca lor.

EXCELENȚA
Chogan Group s.r.l. țintește întotdeauna mai sus. Suntem o companie 
binecunoscută acum în întrega industrie pentru profesionalismul și 
seriozitatea sa. 
Obiectivul nostru este de a crea și de a comercializa produse de înaltă 
calitate, pentru a genera o valoare durabilă pe termen lung pentru 
angajați, consultanți și parteneri de afaceri.

OPORTUNITATEA
Obiectivul grupului Chogan s.r.l. este de a îmbunătăți calitatea vieții 
fiecăruia dintre consultanții săi, oferindu-i resursele necesare pentru a 
începe o activitate profitabilă și satisfăcătoare din toate punctele de 
vedere.

Tot ceea ce aveți nevoie sunt puterea voinței, pasiunea și dorința de a 
vă implica!
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Evenimentul Național Chogan
născut din dorința de a împărtăși propriile experiențe

în două zile pline de emoții, surprize, invitați
și, mai presus de toate, formare!

 
Participanții nu sunt simpli spectatori,

ci sunt o parte activă a evenimentului, dedicat în special ție
și creșterii tale personale și profesionale.

eventonazionale.chogangroup.com

Descoperă mai mult:





Parfumurile Chogan sunt produse în Italia
cu materii prime de înaltă calitate.

Persistă mult și nu se evaporă,
grație unei concentrații mai mari

de extract de parfum.

Catalogul nostru de arome este actualizat în mod continuu
pentru a vă asigura calitate și noutate.

De aceea, vă recomandăm să consultați Lista de prețuri pe
www.chogangroup.com
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DEODORANTE6

DEODORANT TIP CREMĂ DE LUNGĂ DURATĂ / AROMAT
garantează o mai bună apărare împotriva mirosurilor neplăcute

nu irită și nu obturează porii     

DEOC02
50 ml

10 ,00 €

COD

DEOL19-DEOL23-DEOL42
50 ml

13 ,00 €

COD

ROLL07-23
60 ml

9 ,00 €

COD

ROLL44-ROLLN44
60 ml

11 ,00 €

COD

ROLL68-ROLLN68
60 ml

12 ,00 €

COD

ROLL01-02-03
ROLLN07-23
60 ml

10 ,00 €

COD

DEODORANT ROLL ON
este un antiperspirant eficient cu protecție de lungă durată

protejează împotriva mirosurilor neplăcute și nu lasă urme
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DEODORANT SPRAY
DE LUNGĂ DURATĂ

nu arde pielea atunci când este 
utilizat după epilare

se absorabe rapid și durează 
până la 48 ore

DEODORANT SPRAY
NATURAL

neutralizează mirosurile

blând cu pielea datorită 
formulei 100%

DEOS03
60 ml

11 ,00 €

COD

DEOS04
60 ml

11 ,00 €

COD

DEODORANT NATURAL TIP 
CREMĂ ȘI AROMAT

îndepărtează mirosurile cauza-
te de o transpirație excesivă

fără săruri de aluminiu, 100% 
natural     

DEOC01
50 ml

13 ,00 €

COD

DEON19-DEON23-DEON42
50 ml

13 ,00 €

COD



SPUMANT DE BAIE AROMAT
reactivează circulația și eliberează substanțe 
nutritive, acum cu aroma pe care o iubești

BSF001 ÷ BSF092
250 ml

7 ,50 €

COD

BSF068
250 ml

7 ,50 €

COD

BSF044-BSF060
250 ml

7 ,50 €

COD

BSF074-BSF075
250 ml

7 ,50 €

COD

SPUMANT DE BAIE RĂCORITOR „cu efect de gheață”

dezumflă, tonifică și intensifică circulația

BS05
250 ml

12 ,00 €

COD

PENTRU RELAXAREA TA8



BS01
250 ml

6 ,00 €

COD

BS02
250 ml

6 ,00 €

COD

BS03
250 ml

6 ,00 €

COD

BS04
250 ml

6 ,00 €

COD

DSC044
200 ml

13 ,50 €

COD
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GEL DE DUȘ
DERMOPROTECTOR AROMAT

calmează, hidratează și regenerează

DSC001-007-010
015-019-042-072
200 ml

9 ,50 €

COD

SPUMANT DE BAIE PARFUMAT
curăță, parfumează și hrănește pielea

SPUMANT DE BAIE NEUTRU BIO 
ULTRA DELICAT

lasă pielea moale, potrivit pentru pielea foarte 
sensibilă

cu extracte naturale de mușețel și nalbă     

BS06
250 ml

13 ,00 €

COD
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SHPD
200 ml

16 ,00 €

COD

LINIA PENTRU COPII

ȘAMPON BIO ÎMPOTRIVA PĂDUCHILOR ȘI A OUĂLOR ACESTORA
fără agenți chimici, pe bază de sulf, potrivit chiar și pentru 
dermatita seboreică și părul gras

datorită prezenței uleiului de neem, acesta pătrunde în trac-
tul respirator al insectei și în ouă, învăluie corpul acestora, 
provocându-le astfel moartea prin sufocare

ajută la reducerea iritațiilor cauzate de insecte și respectă 
ph-ul fiziologic al părului și scalpului datorită acțiunii 
calmante a extractelor de mușețel și aloe vera



LAPTE DE CORP PENTRU COPII
CU EXTRACT DE OVĂZ

hidratează ușor pielea, lăsând-o 
netedă

este ideal chiar și pentru 
schimbarea scutecului

BB03
150 ml

18 ,00 €

COD

conține extracte de aloe vera și crețișoară, 
antiinflamatoare naturale, și echinacea care 
întărește bariera pielii bebelușului

ȘAMPON PENTRU COPII
conține aloe vera care calmeaza 
scalpul, crețișoară care este un 
antiinflamator natural și proteină 
hidrolizată care întărește părul 
bebelușului

BB01
200 ml

13 ,00 €

COD

BB02
200 ml

14 ,00 €

COD
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SPUMANT DE BAIE PENTRU COPII

GEL DETERGENT ULTRA 
DELICAT PENTRU COPII

grație extractului de aloe vera, curăță 
pielea delicată, deshidratată și inflamată

SP06
260 ml

13 ,50 €

COD



LINIA PENTRU PĂR12

MASCĂ HRĂNITOARE ȘI RESTRUCTURANTĂ
datorită uleiului de argan și uleiului din semințe 
de in, combate vârfurile despicate și părul fragil

CAP01
150 ml

7 ,50 €

COD

CAP24
500 gr

22 ,00 €

COD
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ȘAMPON CURATIV
ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULUI

conține cofeină, care stimulează cir-
culația sângelui și, în consecință, fa-
vorizează regenerarea părului sănătos, 
extracte de capsicum, urzică, ginkgo 
biloba, rozmarin și aloe vera combina-
te cu proteine de grâu, care conferă 
volum și elasticitate

ȘAMPON ANTIMĂTREAȚĂ
ACID SALICILIC

cu proprietăți antimătreață, reglatoa-
re de sebum și antimicrobiene

 capabil să combată psoriazisul și 
dermatita seboreică, reduce senzația 
enervantă de scalp descuamat, mân-
cărime și scalp gras

CAP12
250 ml

14 ,50 €

COD AS02
250 ml

9 ,90 €

COD
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PARFUM PENTRU PĂR
ajută la protejarea părului de razele uv dăunătoare

conferă strălucire și un parfum delicat

PC001-PC007-PC019
PC023-PC042
30 ml

8 ,50 €

COD

PC044
30 ml

10 ,00 €

COD

dau strălucire și elimină vârfurile 
despicate

CRISTALE LICHIDE AROMATE
revitalizează părul uscat și fragil

CAP20-CAP21-CAP22-CAP23
50 ml

11 ,00 €

COD
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FIOLE ȘOC ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULUI

favorizează ciclul natural de viață al 
părului în 16 săptămâni de utilizare

cu mentol

FA01
3 ml x 10 FIOLE

37 ,00 €

COD

LOȚIUNE ANTICĂDERE CU
UNDARIA PINNATIFIDA

undaria pinnatifida, numită și wakame, 
este o algă brună bogată în mod natu-
ral în săruri minerale, acid folic, sulf, 
vitamine, magneziu, fier și fucoxantină

protejează și repară cheratina, întărind 
rădăcina firului de păr

ajută la stimularea creşterii de noi fire 
de păr

FA02
50 ml

40 ,00 €

COD



MODELEAZĂ-ȚI ASPECTUL16

GEL EXTRA PUTERNIC AROMAT

definește o fixare sigură și de durată

CAP15-CAP16-CAP17-CAP18
150 ml

9 ,00 €

COD

CEARĂ AROMATĂ PENTRU PĂR
susține, modelează și definește coafura dorită

CAP02-CAP03-CAP04
CAP05-CAP06
100 ml

11 ,50 €

COD
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VELO BARBA
protejează și înmoaie pielea

formulă emolientă cu glicerină

GEL ÎNAINTE DE RAS
înmoaie firul de păr, facilitând bărbieritul

CR21
100 ml

8 ,50 €

COD

CRU003
260 ml

11 ,00 €

COD

CRU004
75 ml

5 ,00 €

COD

CRU005
30 ml

3 ,00 €

COD

CREMĂ DUPĂ RAS
cu extract de pantenol și mentol pentru 
a evita mâncărimea și iritația

CR10
75 ml

12 ,50 €

COD.

CRU044
60 ml

14 ,50 €

COD.

CRU001 / 002
50 ml

10 ,50 €

COD.

CRU015
60 ml

10 ,50 €

COD.

Anti-age



ALOE VERA18

CREMĂ DE CORP CU ALOE VERA

acțiune hrănitoare și emolientă

CREMĂ DE MÂINI CU ALOE VERA

lasă pielea moale și catifelată

hrănitoare, liniștitoare și reparatoare, oferind 
o calmare imediată a mâinilor aspre și crăpate

CR03
50 ml

20 ,50 €

COD

CR31
75 ml

10 ,00 €

COD

CREMĂ DE FAȚĂ HIDRATANTĂ CU ALOE VERA

formula sa îmbogățită cu componente ve-
getale lasă o senzație de prospețime

GEL CU ALOE VERA

complet bio

elimină celulele moarte ale pielii, stimulând 
procesul de regenerare a celor noi

hidratează fața

folosit zilnic, ajută la menținerea străluci-
rii și tinereții feței

CR17
150 ml

11 ,50 €

COD

CR30
150 ml

17 ,00 €

COD

AL09
30 ml

4 ,00 €

COD



PASTĂ DE DINȚI SENSITIVE
excelentă pentru gingiile deosebit 
de sensibile și, prin urmare, predis-
puse la sângerare

PASTĂ DE DINȚI PENTRU ALBIREA DINȚILOR
combină acțiunea extractului de aloe, 
acțiunea de albire a salciei, prevenind 
îngălbenirea

CR38
115 gr

12 ,00 €

COD

CR33
115 gr

12 ,00 €

COD

AL08
30 ml

4 ,00 €

COD

ȘAMPON CU ALOE VERA
exercită o acțiune liniștitoare și cicatrizan-
tă asupra scalpului 
pantenolul și proteinele de grâu limitează 
deshidratarea, întărind părul

AL01
250 ml

8 ,90 €

COD

AL05
50 ml

2 ,80 €

COD

SPUMANT CU ALOE VERA
acțiune revigorantă și reechilibrantă 

protejează echilibrul hidrolipidic natu-
ral al epidermei, lăsând-o moale și mă-
tăsoasă

AL02
250 ml

9 ,00 €

COD

AL06
50 ml

2 ,80 €

COD
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MASCĂ DE PĂR CU ALOE

CAP14
150 ml

7 ,50 €

COD

are o putere antiinflamatoare și ci-
catrizantă remarcabilă asupra pielii

ALOE VERA SPRAY

oferă o primă linie de apăra-
re împotriva infecțiilor

excelentă în cazul pustule-
lor, roșeții, acneei și a sebu-
mului în exces

CR23
150 ml

13 ,00 €

COD

reduce pungile și 
cearcănele, oferind un 
aspect luminos

CREMĂ CONTUR OCHI

efect tensor care reduce 
oboseala ochilor

CR22
15 ml

18 ,50 €

COD

întărește și purifică părul

„Aloe vera este o plantă cu proprietăți de 
calmare a pielii, are o acțiune antiinflama-
toare, cicatrizantă și purificatoare. Utilă în 
caz de arsuri mici, răni și pustule, arsuri 
solare și dermatite”



EXTRACT DE MELC 21

CREMĂ DE CORP
acționează în profunzi-
me asupra vergeturilor, 
semnelor post-natale și 
imperfecțiunilor pielii

CR24
150 ml

23 ,00 €

COD

CREMĂ DE MÂINI
exercită o acțiune de re-
generare asupra țesutu-
rilor, încetinind procesul 
de îmbătrânire

CR32
75 ml

14 ,00 €

COD

CREMĂ DE FAȚĂ
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

asigură o hidratare per-
fectă a feței

ajută la menținerea lumi-
nozității feței

CR02
50 ml

31 ,00 €

COD

CR16
30 ml

20 ,50 €

COD



SPUMANT DE BAIE BALSAM DE PĂR MASCĂ DE FAȚĂ
ajută la refacerea hidra-
tării naturale și a elasti-
cității epidermei pentru un 
aspect imediat moale și 
catifelat

produs specific cu acțiune 
hrănitoare, de restructurare, 
ajută la descurcarea mai ra-
pidă a părului și este potrivit 
pentru părul vopsit sau slăbit

previne formarea de pete 
întunecate și protejează 
pielea de agresiunile ex-
terne și de radicalii liberi, 
principala cauză a hiper-
pigmentării

BV01
250 ml

10 ,00 €

COD

BV02
250 ml

11 ,00 €

COD

BV03
50 ml

9 ,00 €

COD



MASCĂ DE PĂRCREMĂ CONTUR OCHI CREMĂ PENTRU PICIOARE
restructurează fibra ca-
pilară cu ulei de avoca-
do, ulei de migdale dulci 
și pantenol, pentru păr 
uscat, casant, dificil de 
pieptănat

acționează direct și pro-
fund asupra zonei delicate 
a ochilor, realizând o ac-
țiune anti-îmbătrânire spe-
cifică

efectuează o acțiune de 
reparare și hrănire a pă-
rului, creând o barieră 
protectoare

conferă un aspect mai lumi-
nos și relaxat și o textură 
mai fină și mai catifelată, 
datorită sinergiei acidului 
hialuronic, uleiului de ar-
gan, uleiului din semințe de 
struguri, ghimpe pădureț

tratament revigorant și 
emolient pentru picioare 
obosite

realizează o acțiune ex-
celentă reparatoare și 
hrănitoare, creând un 
mediu propice vindecării

BV05
150 ml

8 ,00 €

COD

BV04
15 ml

23 ,00 €

COD

BV06
75 ml

8 ,00 €

COD



GEL DETERGENT INTIM
principiile extractului de 
melc conferă elasticitate 
și au o acțiune antiinfla-
matoare puternică

este îmbogățit cu propo-
lis, având o acțiune anti-
septică, antimicrobiană și 
antimicotică

BV8
260 ml

11 ,90 €

COD

SĂPUN LICHID

reduce roșeața și petele 
cutanate și, datorită ex-
tractului de aloe vera și 
a celui de propolis, acți-
onează, de asemenea, ca 
un antibacterian natural

ajută la reechilibrarea 
pielii, lăsând-o moale și 
mătăsoasă

BV07
260 ml

10 ,90 €

COD



GEL DETERGENT DE FAȚĂDEODORANT TIP CREMĂ
potrivit pentru curățarea 
zilnică și pentru toate tipu-
rile de piele, de la cea mai 
uscată și cu probleme până 
la cea mixtă și impură

ideal pentru pielea foarte 
delicată și sensibilă, redu-
ce transpirația în exces și 
previne proliferarea bac-
teriană care stă la baza 
formării mirosurilor ne-
plăcute

pentru pielea iritată după 
epilare, ajută la vindeca-
rea și calmarea pielii

BV12
150 ml

11 ,00 €

COD

ȘAMPON
curăță și întărește firul 
de păr, restabilind suple-
țea și strălucirea părului 
fragil, casant și vopsit; 
elimină impuritățile și ce-
lulele moarte

BV09
250 ml

10 ,90 €

COD

BV11
50 ml

8 ,90 €

COD



LINIA PE BAZĂ DE ULEI DE NEEM26

ȘAMPON BIO CU ULEI DE NEEM
potrivit pentru părul gras cu mătreață

reglează producția de sebum, previne for-
marea ciupercilor, păduchilor și calmează 
mâncărimea

întărește, stimulează regenerarea, dă vo-
lum, vigoare și strălucire părului

NM01
250 ml

14 ,00 €

COD

SPUMANT DE BAIE BIO CU ULEI DE 
NEEM ȘI ALOE VERA

pentru pielea uscată, cu psoriazis, dermati-
tă, cicatrici, vergeturi

are o acțiune ușor calmantă și este indicat 
pentru pielea sensibilă și delicată

extractul de aloe vera din compoziție aju-
tă la evitarea uscării pielii și conferă hidra-
tare și prospețime

NM02
250 ml

14 ,00 €

COD



CREMĂ DE CORP BIO CU ULEI DE 
NEEM

potrivită în cazul celulitei și vergeturilor, 
lasă pielea elastică, tonifiată și hidratată

perfectă și după expunerea la soare datori-
tă prezenței extractului de aloe vera care 
restabilește hidratarea și previne înroșirea

CREMĂ DE MÂINI ȘI UNGHII BIO CU 
ULEI DE NEEM ȘI EXTRACTE DE MU-
ȘEȚEL

hidratează profund pielea, redându-i cu-
loarea naturală, elasticitatea și tonicitatea

creează o barieră protectoare împotriva 
agenților externi, cum ar fi frigul, vântul, 
apa și călduraelimină efectul de „coajă de portocală”

27

NM03
150 ml

16 ,50 €

COD

NM04
75 ml

9 ,00 €

COD

efect reparator pentru unghiile slăbite, fragile 
și rupte: le întărește structura, îmbunătățindu-le 
elasticitatea; hidratează cuticulele și facilitează 
creșterea unghiilor sănătoase și puternice.
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CREMĂ BIO PENTRU PICIOARE CU 
ULEI DE NEEM ȘI ALOE VERA

conține aloe vera, cu o acțiune hidratan-
tă, calmantă, cicatrizantă și reepitelizantă

este un excelent adjuvant în refacerea re-
generării normale a pielii, evită formarea 
de tăieturi și crăpături

CREMĂ DE FAȚĂ BIO CU ULEI DE NEEM

acțiune purificatoare, astringentă, anti-
bacterienă, de normalizare a sebumului

pentru piele grasă, impură, seboreică și ac-
neică (puncte negre, acnee, foliculită)
uleiul de neem, în combinație cu aloe vera 
și acidul hialuronic, netezește ridurile fine 
și combate semnele îmbătrâniriiajută la vindecarea anumitor boli, cum ar 

fi infecțiile micotice și fungice ale pielii

NM05
75 ml

10 ,00 €

COD NM06
50 ml

22 ,00 €

COD



SĂPUN LICHID BIO CU ULEI DE NEEM

gel detergent delicat, potrivit pentru cu-
rățarea pielii mâinilor, în caz de uscăciune 
și crăpături

capabil să contracareze proliferarea bac-
teriilor și ciupercilor, dovedindu-se a fi un 
antibacterian și antimicotic eficient

GEL DETERGENT INTIM BIO CU ULEI 
DE NEEM

protejează pielea afectată de psoriazis și 
dermatită, lăsând-o moale și catifelată

29

este realizat pentru a calma înroșirea și 
iritarea zonelor intime

combate infecțiile provocate de candida 
albicans și cistita, cu activitate antimicoti-
că, contribuie la echilibrul microbian, fără 
a modifica flora bacteriană

este îmbogățit cu aloe vera pentru a calma 
zonele intime și a preveni iritațiile

NM07
260 ml

8 ,00 €

COD

NM08
260 ml

11 ,50 €

COD



LINIA PE BAZĂ DE ULEI DE ARGAN30

ȘAMPON BIO CU ULEI DE
ARGAN ȘI ALOE VERA

conferă un efect de iluminare a păru-
lui uscat, fragil și deteriorat, eliminând 
efectul de încrețire

repară de la rădăcini până la vârfuri, op-
timizează structura părului și îl face mult 
mai strălucitor

formulă naturală compusă din ulei de 
argan, aloe vera și glicerină, care fac 
părul mătăsos, elastic și moale

BALSAM BIO CU ULEI DE
ARGAN ȘI ULEI DE FLOAREA SOARELUI

întărește firul de păr, redându-i suplețea 
și lejeritatea naturală, datorită vitaminei 
e care reface substanțele pierdute

 redă strălucirea și aspectul mătăsos 
al părului fragil, stresat și deteriorat, 
descurcându-l instantaneu

uleiul de floarea soarelui este ideal pen-
tru părul deteriorat de căldură (placă, 
uscător de păr, coafat) sau de tratamen-
te chimice

AR02
250 ml

12 ,00 €

COD

AR14
90 ml

4 ,40 €

COD

AR03
250 ml

12 ,50 €

COD

AR15
50 ml

3 ,00 €

COD



CREMĂ DE CORP BIO CU ULEI DE 
ARGAN ȘI MUȘEȚEL

tratament cu acțiune hidratantă pro-
fundă, potrivit pentru pielea sensibilă, 
cu descuamări și roșeață sau care pre-
zintă primele semne de îmbătrânire

bogat în vitaminele a, e, f, precum și 
în acizi grași esențiali, acid linoleic, 
omega 3 și omega 6, flavonoide și 
carotenoide

pentru a conferi un plus de energie și 
prospețime acestui produs a fost adă-
ugat extract de mușețel, cunoscut 
pentru proprietățile sale calmante și 
de iluminare

SPUMANT DE BAIE BIO
CU ULEI DE ARGAN

curăță și hrănește datorită uleiu-
lui de argan și a proprietăților sale 
emoliente

potrivit pentru pielea sensibilă, usca-
tă și foarte uscată
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AR01
150 ml

14 ,50 €

COD

BS07
250 ml

9 ,50 €

COD



CREMĂ DE FAȚĂ CU ULEI DE
ARGAN ȘI ACID HIALURONIC

MASCĂ DE FAȚĂ
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

concepută pentru a lupta împotriva 
îmbătrânirii pielii

concepută pentru a lupta împotriva relaxării 
cutanate, care tinde să se accentueze odată 
cu trecerea naturală a timpuluiprezența acidului hialuronic acțio-

nează asupra producției de colagen 
și elastină

formula sa specială conține un amestec ex-
cepțional de ingrediente cu o putere mare de 
hidratare, cum ar fi uleiul de argan, acidul 
hialuronic și extractul de fructe de goji, cu 
proprietăți de hrănire, elasticitate și fermita-
te, care îmbunătățesc și restabilesc echilibrul 
fiziologic al pielii

extractul de aloe vera și alantoina 
luptă împotriva uscăciunii pielii matu-
re, stimulează microcirculația și sunt 
ideale pentru epiderma devitalizată

MASCĂ PENTRU PĂR BIO CU 
ULEI DE ARGAN

este un tratament de înfrumusețare 
restructurant pentru părul fragil, 
casant, nedisciplinat și subțiat

are o puternică acțiune hrănitoare 
și iluminatoare, datorită uleiurilor 
de argan, avocado și migdale dulci, 
care fac părul mai puternic, străluci-
tor și cu mai mult volum

datorită prezenței vitaminei, îmbună-
tățește elasticitatea părului

AR10
50 ml

25 ,00 €

COD AR07
50 ml

14 ,50 €

COD

AR06
150 ml

11 ,00 €

COD

AR16
30 ml

3 ,00 €

COD



CREMĂ DE MÂINI BIO CU ULEI 
DE ARGAN ȘI GLICERINĂ

hidratează și hrănește pielea și este 
ideală pentru mâinile uscate și sen-
sibile, protejându-le de agresiunile 
externe și de trecerea timpului

uleiul de argan este bogat în vitami-
na e, regenerant, antioxidant, re-
structurant și hrănitor

formula este îmbogățită cu gliceri-
nă și ulei de migdale dulci, care fac 
pielea moale și elastică și conferă 
calmare în cazul pielii iritate

CREMĂ BIO PENTRU PICIOARE 
CU UEI DE ARGAN, UNT DE SHEA 
ȘI ALOE VERA

redă senzația de bine gambelor și pi-
cioarelor grele și obosite

hidratează și protejează pielea pi-
cioarelor, îmbunătățindu-le aspec-
tul estetic, lăsându-le netede și moi 
și perfect fine și curate încă de la 
primele aplicări

îmbogățită cu unt de shea și aloe 
vera, este ideal pentru călcâiele cră-
pate și picioarele uscate; de asemenea, 
potrivită chiar și în cazul degerături-
lor, asupra cărora își exercită funcția 
sa calmantă și stimulantă a dermei
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AR05
75 ml

12 ,50 €

COD

AR04
75 ml

12 ,50 €

COD



SĂPUN LICHID BIO CU ULEI DE AR-
GAN ȘI ALOE VERA

este potrivit în special pentru persoa-
nele cu pielea uscată și iritabilă

acționează asupra pielii mâinilor fără 
a-i afecta apărarea naturală și fără a 
modifica echilibrul hidrolipidic al pielii

mulțumită extractului de aloe vera, 
prezent în formulă, combate eficient 
roșeața și crăpăturile, restabilind fine-
țea și luminozitatea pielii

GEL DETERGENT INTIM BIO CU 
ULEI DE ARGAN ȘI EXTRACTE DE 
NALBĂ ȘI MUȘEȚEL

este indicat pentru toate fazele biolo-
gice ale femeii: adolescență, ciclu men-
strual, sarcină și menopauză

extractele de nalbă și de gălbenele 
exercită o acțiune liniștitoare și cal-
mantă, împiedicând apariția iritațiilor, 
uscăciunii și a pruritului

garantează igiena zilnică corectă, res-
pectând ph-ul fiziologic

AR08
260 ml

11 ,50 €

COD AR09
260 ml

13 ,00 €

COD



SPUMANT DE BAIE CU OVĂZ

acțiune calmantă și emolientă

ajută la calmarea iritațiilor, chiar și pe pielea foarte sensibilă

formulă îmbogățită cu ulei de shea și extracte de mușețel și gălbenele, cu 
proprietăți hrănitoare, elasticizante, liniștitoare și calmante

AV01
250 ml

11 ,50 €

COD

35LINIA PE BAZĂ DE OVĂZ



LINIA PE BAZĂ DELAPTE 
DE MĂGĂRIȚĂ
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LAPTE DE CORP CU LAPTE DE MĂGĂRIȚĂ 

potrivit pentru toate tipurile de piele

îmbogățit cu unt de shea, aloe vera și pan-
tenol, cu proprietăți calmante și liniști-
toare

foarte plăcut dacă se adaugă la uleiuri 
esențiale

LA02
150 ml

24 ,90 €

COD

ȘAMPON CU LAPTE DE MĂGĂRIȚĂ

este recomandat pentru spălări frecvente, 
chiar și pentru pielea delicată și sensibilă

proteinele de grâu întăresc părul și îi 
conferă volum

LA03
250 ml

14 ,90 €

COD

SPUMANT DE BAIE CULAPTE DE MĂGĂRIȚĂ

folosit zilnic, conferă pielii moliciune și 
protecție

ajută la restabilirea echilibrului hidrolipi-
dic al pielii

cu ulei de shea și floarea soarelui, 
hrănește chiar și pielea foarte sensibilă

LA01
250 ml

14 ,90 €

COD

CREMĂ DE FAȚĂ PENTRU ZI CU LAPTE 
DE MĂGĂRIȚĂ

protejează echilibrul hidrolipidic al pielii și 
combate radicalii liberi

este ideal și pentru pielea sensibilă și predis-
pusă la iritații cauzate de eczeme și psoriazis

LA04
40 ml

34 ,90 €

COD

CREMĂ DE FAȚĂ PENTRU NOAPTE CU 
LAPTE DE MĂGĂRIȚĂ

are efect de lifting: reînnoiește structura 
dermică și remodelează conturul feței

conține actifcol, o peptidă anti-îmbătrâ-
nire. ideal pentru pielea matură, între 45 
și 60 de ani

LA05
40 ml

39 ,00 €

COD

GEL DETERGENT INTIM CU LAPTE DE 
MĂGĂRIȚĂ

este îmbogățit cu extracte de salvie și roz-
marin, cu proprietăți răcoritoare și igieni-
zante

pantenolul și uleiul de shea combat dis-
confortul și mâncărimea asociate cu sen-
zația de uscăciune a zonelor intime

LA06
260 ml

15 ,90 €

COD
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LINIA PHYTOMEDICAL38



UNGUENT PE BAZĂ DE ICHTIOL 9,8%

GEL CALMANT ARSURI SOLARE

UNGUENT BALSAMIC

este un puternic antiinflamator și antimicrobian, utilizat 
pentru a facilita vindecarea infecțiilor mici ale pielii, cum 
ar fi coșuri, abcese

calmează și reechilibrează pielea în cazurile de expunere 
excesivă la soare sau în caz de contact cu surse de căl-
dură, datorită prezenței extractelor de gălbenele, aloe 
și mimoză, cu proprietăți de vindecare

datorită acțiunii mentolului și uleiurilor esențiale, 
combate simptomele răcelii

conține un procent ridicat de sulf, considerat „mine-
ralul frumuseții”, cu proprietăți exfoliante, antiseptice, 
dezinfectante, astringente și cicatrizante

creează o barieră protectoare, facilitând vindecarea

MED01
30 ml

9 ,00 €

COD

MED03
50 ml

9 ,00 €

COD

MED05
50 ml

16 ,00 €

COD
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GEL CALMANT ANTI-PRURIT

GEL CALMANT PENTRU DEGERĂTURI

calmează disconfortul datorat iritațiilor cauzate de 
alergii, înțepături de insecte sau dermatită de contact 

pe bază de arnică, escină și ulei esențial de salvie, întărește 
bariera naturală lipidică protectoare, ameliorează fur-
nicăturile și durerea, făcând pielea elastică, moale și fa-
vorizând microcirculația periferică

extractul de aloe vera și uleiul esențial de arbore de 
ceai, antibiotic natural cu proprietăți antibacteriene, an-
tiinflamatorii și antiseptice, sunt indicate pentru pielea 
iritată sau sensibilă, conferind prospețime și ușurare

reduce umflăturile și roșeața ca urmare a inflamației, și 
care apar în cazul schimbărilor de temperatură, în special 
iarna

MED04
75 ml

10 ,00 €

COD

MED06
50 ml

12 ,50 €

COD



PASTĂ DE DINȚI NEAGRĂ CU CĂR-
BUNE ACTIV

ȘAMPON NEGRU CU CĂRBUNE 
ACTIV

conține cărbune activ, capabil să elimine 
bacteriile, toxinele, tartrul, petele și aju-
tă la albirea și remineralizarea dinților

curăță delicat și purifică în profunzime, 
îndepărtând reziduurile și impuritățile 
care se depozitează zilnic, reechilibrând 
scalpul

pirofosfatul de sodiu este indicat pen-
tru capacitatea sa de a elimina magne-
ziul și calciul din salivă, prevenind for-
marea tartrului

LINIA BLACK 41

BLK01
115 gr

13 ,00 €

COD

BLK03
250 ml

10 ,90 €

COD

BLK02
75 gr

10 ,00 €

COD



APĂ DE GURĂ NEAGRĂ
CU CĂRBUNE ACTIV

datorită prezenței cărbunelui activ, ajută 
la îndepărtarea petelor de pe suprafața 
dinților, cauzate de cafea, ceai, fumat și, 
prin urmare, ajută la albirea dinților și 
elimină bacteriile din spațiile interdentare 
care provoacă halitoză

BLK04
250 ml

18 ,50 €

COD

BLK05
80 ml

8 ,90 €

COD

    IGIENĂ ORALĂ42

APĂ DE GURĂ CU 
ALOE VERA

ajută la prevenirea afecțiunilor gingivale, 
datorită prezenței a 20% aloe vera și a 
extractelor de nalbă și de gălbenele, cu 
efect liniștitor și calmant asupra gingii-
lor sensibile

AL03
250 ml

9 ,90 €

COD

AL04
80 ml

5 ,90 €

COD



DENTAL WHITE - KIT CURĂȚARE DINȚI
cu nanotehnologie cu acțiune de albire

îndepărtează petele provocate de fumat, ceai, cafea

combate îngălbenirea dinților

restabilește culoarea dinților în mod instantaneu

DW01

15 ,00 €

COD

AȚĂ DENTARĂ CU MÂNER - 40 BUCĂȚI
super rezistentă, alunecă ușor

precisă în orice spațiu interdental

delicată cu gingiile

SPZ02

3 ,99 €

COD

43ÎNGRIJIRE DENTARĂ



REÎMPROSPĂTEAZĂ-ȚI PIELEA44

APĂ PARFUMATĂ 
AROMATĂ

excelentă pentru mai multe 
aplicări pe zi cu aromele pe 
care le iubești

delicat datorită formulei 
sale ușoare

APĂ CU PARFUM DE 
FRUCTE

excelentă pentru a da pros-
pețime pielii chiar și în zilele 
cele mai călduroase

AP07-AP23-AP42
100 ml

9 ,00 €

COD

AP44-AP68
100 ml

10 ,00 €

COD

AP01-AP02-AP03-
AP04-AP05
100 ml

8 ,00 €

COD



GEL DE FAȚĂ PURIFICATOR 
CU ACID SALICILIC

pentru pielea impură și acneică

exfoliază, purifică și îndepăr-
tează punctele negre

PURIFICĂ ȘI EXFOLIAZĂ 45

combate iritațiile pielii și favo-
rizează procesul de auto-vin-
decare

GEL01
100 ml

22 ,00 €

COD



ÎNGRIJIREA FEȚEI46

CREMĂ DE FAȚĂ CU CO-
LAGEN ȘI ACID HIALU-
RONIC

hrănește pielea și o lasă să 
respire și să transpire co-
rect

acțiunea antioxidantă men-
ține pielea elastică și lumi-
noasă, regenerând semnele 
de îmbătrânire

CR05
50 ml

17 ,50 €

COD

SER GEL TENSOR AN-
TIRID CU ACID HIALURO-
NIC

este un concentrat de fac-
tori nutritivi vegetali, cum ar 
fi acmella și centella asiatică

conceput pentru tratamen-
tul zonei ochilor, restabi-
lește luminozitatea, curăța-
rea și hidratarea pielii feței

CR08
50 ml

28 ,00 €

COD



47

TONIC PENTRU PIELEA DELICATĂ ȘI SENSIBILĂ / IMPURĂ ȘI ACNEICĂ

regenerează și împrospătează pielea, îndepărtând impuritățile și păstrându-i ph-ul neutru

excelent pentru combaterea excesului de sebum și a acneei, întrucât are proprietăți cal-
mante și eudermice

LAPTE DETERGENT

curăță fața în profunzime

îndepărtează fondul de ten și 
excesul de sebum

APĂ MICELARĂ 3 ÎN 1
curăță fața în profunzime

îndepărtează fondul de ten și 
excesul de sebum

încorporează și elimină impuritățile

CR12
250 ml

9 ,00 €

COD

CR13
150 ml

12 ,50 €

COD

CR14
150 ml

12 ,50 €

COD

CR26
150 ml

14 ,50 €

COD



48

CREMĂ DE MÂINI NATURALĂ CU 
GĂLBENELE

are un efect regenerator, hrănitor și 
protector

excelentă pentru pielea uscată și ma-
tură

încetinește procesul de îmbătrânire

ÎNGRIJIREA MÂINILOR

CREMĂ DE MÂINI NATURALĂ CU 
EXTRACT DE MUȘEȚEL

ajută pielea să devină elastică

conține agenți naturali care pătrund 
în piele, întărind, de asemenea, unghi-
ile

CR15
75 ml

7 ,50 €

COD

CR18
75 ml

8 ,50 €

COD

CREMĂ DE MÂINI NATURALĂ 
CU MUȘEȚEL

calmează, vindecă și hidratează

lasă pielea mătăsoasă și moale datorită 
prezenței agenților naturali

CR28
75 ml

8 ,50 €

COD



49

CREMĂ NATURALĂ CU GĂLBENELE 
PENTRU PICIOARE

potrivită pentru orice tip de piele

redă senzația de bine picioarelor obosite și grele

combate mirosurile neplăcute

conferă ușurare picioarelor obo-
site

datorită uleiurilor esențiale, 
stimulează, revigorează și 
dezodorizează picioarele

antiperspirant

cu acțiune antibacteriană 
neutralizează mirosurile neplăcute 
și reglează transpirația piciorului

CREMĂ NATURALĂ PENTRU PICIOARE
CU EXTRACT DE MENTOL

PS01
150 ml

12 ,00 €

COD

CR19
75 ml

8 ,50 €

COD

CR29
75 ml

8 ,50 €

COD

ÎNGRIJIREA PICIOARELOR

SPRAY DEODORANT PENTRU 
PICIOARE



50

CREMĂ DE CORP CU ULEI
DE ARGAN AROMAT

uleiul de argan prezent în formulă conferă proprietăți 
protectoare împotriva factorilor de risc extern

este recomandată în special pentru pielea uscată și foarte uscată

ideală pentru a reda pielii o nouă elasticitate, protecție, 
luminozitate și hidratare, cu cele mai îndrăgite arome

CRF001 ÷ CRF078
150 ml

13 ,50 €

COD

CRF068
150 ml

20 ,00 €

COD

CRF044-CRF060
150 ml

18 ,50 €

COD

CRF074-CRF075
150 ml

22 ,00 €

COD

HIDRATEAZĂ ȘI PROTEJEAZĂ



51

CREMĂ DE CORP PARFUMATĂ 
bogată în ulei de argan

hrănește, hidratează și conferă pielii 
mai multă moliciune, elasticitate și lu-
minozitate

aromă de: piersică, cocos, kiwi și man-
go, tropical

CREMĂ DUPĂ EPILAT
datorită alantoinei, calmează iritațiile

lasă pielea netedă, hidratată și proaspătă

SPRAY REPELENT ANTI-ȚÂNȚARI
ideal pentru lupta împotriva insectelor 
enervante și a înțepăturilor lor

efect imediat

AZ
150 ml

14 ,00 €

COD

CR25
75 ml

13 ,00 €

COD

CR34-CR35-CR36-CR37
150 ml

11 ,00 €

COD



ADIO CELULITĂ52

CREMĂ TERMOGENICĂ DELICATĂ

CREMĂ STABILIZANTĂ RECE

pentru pielea foarte delicată și sensibilă

previne apariția vergeturilor și lăsarea țe-
suturilor 

cu uleiuri esențiale care reglează circula-
ția lichidelor

indicată pentru întărirea șoldurilor, fese-
lor și a interiorului brațelor

CR39
150 ml

9 ,90 €

COD

CR06
150 ml

14 ,50 €

COD

CREMĂ ANTICELULITĂ

formulă îmbogățită cu ulei de argan, care oferă pielii elasticitate și moliciune 

stimulează circulația

ajută la prevenirea apariției vergeturilor și permite o 
absorbție mai mare a principiilor active

CR20
150 ml

15 ,50 €

COD

CREMĂ TERMOGENICĂ

concepută pentru tratamentul celulitei

stimulează circulația datorită capsicumu-
lui, generând un efect de slăbire

CR01
150 ml

13 ,50 €

COD



TRATAMENT PENTRU FAȚĂ 53

GEL DETERGENT DERMOPURIFICATOR ANTI-ACNEE

indicat pentru pielea delicată și cu acnee

curăță, respectând echilibrul hidrolipidic

CR11
260 ml

14 ,50 €

COD

MASCĂ DE FAȚĂ PURIFICATOARE

îndepărtează impuritățile și toxinele, curăță porii, 
conferă netezire, reduce excesul de sebum, hidra-
tează pielea și netezește imperfecțiunile

acțiunea de echilibrare a sebumului este garantată 
de acidul salicilic și de ingredientele active speci-
fice și funcționale, precum extractul de lămâie și 
cel de hamamelis

AS01
50 ml

9 ,90 €

COD

GEL EXFOLIANT PENTRU CORP
netezește pielea 
stimulează producția de colagen și elastină la nivelul dermei

CR07
150 ml

18 ,50 €

COD

GEL EXFOLIANT PENTRU FAȚĂ
îndepărtează celulele moarte de pe față

exfoliant, reparator și cicatrizant, cu acțiune abrazivă

CR09
50 ml

17 ,50 €

COD



IGIENA INTIMĂ54

GEL DETERGENT INTIM ULTRA DE-
LICAT CU NALBĂ ȘI MUȘEȚEL

protejează zonele intime de atacurile 
bacteriene

combate disconfortul și infecțiile de 
orice tip

dermoprotector și ultra delicat grație 
proprietăților nalbei și mușețelului

GEL DETERGENT INTIM CU ALOE VERA
formulă îmbogățită cu nalbă și gălbe-
nele

combate uscăciunea, pruritul și iritațiile

SP03
260 ml

11 ,50 €

COD

GEL DETERGENT INTIM CU ALOE ȘI
MENTOL

acțiune antiodorizantă

ameliorează și calmează iritațiile

SP09
260 ml

11 ,50 €

COD

SP04
260 ml

11 ,50 €

COD



IGIENA ZILNICĂ 55

CREMĂ DE SĂPUN CU PARFUM DE FRUCTE

ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute și a bacteriilor 
mulțumită aromelor sale: ceai verde, piersică, rodie și măr

bogat în vitamine, restabilește ph-ul pielii

SP02-SP05-SP07-SP08
260 ml

6 ,00 €

COD



IGIENA MÂINILOR56

GEL DE MÂINI IGIENIZANT AROMAT
curăță în profunzime pielea

acțiune antiseptică

lasă mâinile moi și parfumate

„gel cu parfum plăcut conceput 
pentru curățarea și igienizarea 
mâinilor fără clătire; acționează 
în câteva secunde, se usucă rapid 
fără a lăsa reziduuri și protejează 
delicatețea mâinilor. Are o acțiu-
ne antiseptică ridicată împotriva 
bacteriilor și virusurilor, acționând 
în 15 secunde”

GI15 / 23 / 25 / 42 / 68
90 ml

9 ,90 €

COD.

GI15-75 / 23-75 / 25-75 / 42-75 / 68-75
75 ml

8 ,90 €

COD.



LINIA PENTRU ANIMALE 57

SPRAY REPELENT ANTI-CĂPUȘE

acționează rapid, eliminând puricii, căpușe-
le și păduchii prezenți pe pielea câinelui

datorită uleiului de neem, este asigurată o 
protecție maximă 

AN02
150 ml

11 ,00 €

COD

ȘAMPON PENTRU CÂINI

curăță animalul, eliberând un parfum 
plăcut

cu repelent natural anti-insecte, cu aloe 
vera și ulei de neem

AN01
250 ml

10 ,00 €

COD



ULEIURI VEGETALE58

ULEI DE MIGDALE DULCI

este un elasticizant excelent, perfect pen-
tru prevenirea vergeturilor

ajută la combaterea ridurilor, reduce 
pruritul în cazul eczemelor și a varicelei și 
protejează buzele și părul uscat

excelent ca bază pentru masaje

U01
100 ml

11 ,00 €

COD

ULEI DE MIGDALE DULCI
AROMAT

lasă pielea mătăsoasă, moale și hidratată

creează o senzație de bine datorită propri-
etăților emoliente ale migdalelor dulci și a 
aromelor pe care le îndrăgești foarte mult

U01F ÷ U78F
100 ml

15 ,00 €

COD

U68F
100 ml

22 ,50 €

COD

U44F-U60F
100 ml

21 ,00 €

COD

ULEI DE MĂCEȘE

regenerant și cicatrizant, este un remediu 
pentru pielea deteriorată

bogat în acizi grași polinesaturați, esenți-
ali pentru regenerarea membranelor și a 
țesuturilor cutanate

remediu împotriva vergeturilor, cicatrici-
lor, petelor de pe piele și a acneei

U02
100 ml

34 ,00 €

COD
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ULEI DE NEEM

are proprietăți antivirale, antibacteriene, 
antiparazitare și antifungice

utilizare adecvată chiar și pentru protecția 
plantelor și a animalelor împotriva atacu-
rilor parazitare la care sunt expuse

adăugat la uleiuri esențiale, va deveni 
foarte plăcut

U04
100 ml

15 ,00 €

COD

ULEI DE JOJOBA

are proprietăți emoliente și protectoare 
pentru ph-ul pielii

este un excelent hidratant natural, an-
tirid, dezinfectant și antimicotic

calmează problemele legate de piele

U05
100 ml

27 ,00 €

COD

ULEI DE MACADAMIA

util pentru accelerarea procesului de vin-
decare a rănilor ușoare

excelent pentru prevenirea arsurilor sola-
re datorită efectului său hidratant

sursă excelentă de vitamina e, ceea ce îl 
face să fie prima alegere pentru sănătatea 
părului

U03
100 ml

13 ,50 €

COD

ULEI DE ARGAN BIOLOGIC

are proprietăți elasticizante și poate pă-
trunde până în cele mai profunde straturi

recomandat pentru hidratarea pielii, în 
special după expunerea la soare sau pentru 
piele uscată și crăpată

un aliat excelent în cazul crampelor și 
contracturilor

U06
100 ml

38 ,00 €

COD

ULEI DE AVOCADO

stimulează producția de colagen și elasti-
nă la nivelul pielii

este un excelent hidratant, elimină exce-
sul de sebum și este util pentru prevenirea 
vergeturilor

U10
100 ml

13 ,50 €

COD

ULEI DIN SÂMBURI DE STRUGURI

este uleiul cu cea mai mare concentrație 
de acizi grași polinesaturați în interior

este un excelent antioxidant, datorită 
conținutului ridicat de acid linoleic și po-
lifenoli

bogat în calciu și fosfor, ajută la comba-
terea îmbătrânirii

U11
100 ml

17 ,50 €

COD

U08
500 ml

150 ,00 €

COD

U09
1000 ml

73 ,00 €

COD
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ULEI DE IN BIOLOGIC

excelent pentru hidratarea părului, dacă 
este distribuit pe vârfurile firului de păr

oferă elasticitate și rezistență, astfel în-
cât poate fi aplicat pe față și în zonele în 
care pielea tinde să se usuce

cicatrizant excelent dacă este folosit pe 
răni

U13
100 ml

22 ,50 €

COD

ULEI DIN SEMINȚE DE BUMBAC RAFINAT

excelent pentru îngrijirea pielii copiilor, 
deoarece combate iritațiile

lasă părul strălucitor și moale la atingere

U12
100 ml

20 ,50 €

COD

ULEI DE COCOS

este un aliat prețios pentru îngrijirea na-
turală a frumuseții noastre

bogat în nutrienți, ceea ce îl face un pro-
dus cu acțiune antibacteriană și antivirală

adecvat pentru îngrijirea feței și a corpu-
lui, precum și pentru păr

U14
100 ml

11 ,00 €

COD

UNT DE SHEA
hidratant, calmant și cu proprietăți cura-
tive pentru pielea uscată, crăpată, cu plăgi 
și psoriazis

perfect pentru eritemul fesier

favorizează reînnoirea celulară

bogat în vitaminele a, e și f

U15
150 ml

13 ,50 €

COD

ULEI DE MIGDALE DULCI 
AROMAT LA LITRU

U07
1000 ml

30 ,00 €

COD

1L044F-1L060F
1000 ml

63 ,00 €

COD

1L001F ÷ 1L078F
1000 ml

53 ,00 €

COD
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ULEI PENTRU STARE DE BINE

amestec pe bază de 34 de plante alese pentru 
proprietățile lor caracteristice și a parfumului 
lor

excelent remediu pentru răceli, dureri în gât, 
dureri articulare, păr uscat și cu mătreață

UNGUENT PE BAZĂ DE GHEARA DIAVOLULUI (25%)

util în caz de dureri articulare și musculare

acțiune sedativă, analgezică și antiinflamatoare datorită proprietă-
ților extraordinare ale uleiurilor esențiale prezente în compoziție

formulă bio

OB
100 ml

30 ,00 €

COD

AD01
150 ml

45 ,00 €

COD

AD02
50 ml

23 ,00 €

COD



ULEIURI ESENȚIALE

MANDARINMĂGHIRAN MENTĂ SĂLBATICĂ

LAVANDULĂLAVANDĂ LĂMÂIE

GERANIUMEUCALIPT DAFIN

CEDRUSCORȚIȘOARĂ CEYLON LEMON GRASS

BERGAMOTĂBUSUIOC CAMFOR

ANASON STELATBRAD ALB PORTOCAL DULCE
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OS01
10 ml

14 ,00 €

COD

OS04
10 ml

20 ,00 €

COD

OS07
10 ml

13 ,00 €

COD

OS10
10 ml

10 ,00 €

COD

OS13
10 ml

17 ,00 €

COD

OS16
10 ml

20 ,00 €

COD

OS02
10 ml

13 ,00 €

COD

OS05
10 ml

20 ,00 €

COD

OS08
10 ml

11 ,00 €

COD

OS11
10 ml

20 ,00 €

COD

OS14
10 ml

11 ,00 €

COD

OS17
10 ml

11 ,00 €

COD

OS03
10 ml

9 ,00 €

COD

OS06
10 ml

11 ,00 €

COD

OS09
10 ml

12 ,00 €

COD

OS12
10 ml

20 ,00 €

COD

OS15
10 ml

10 ,00 €

COD

OS18
10 ml

15 ,00 €

COD



CHIMION

CHIPAROS

YLANG YLANG

SALVIA SCLAREA

PATCHOULY

IZMĂ

TARHON

CIMBRIȘOR

CAJEPUT

ARBORE DE CEAI

ROZMARIN

OREGANO

CUIȘOARE

FRUNZE DE GAROAFĂ

MESTEACĂN

SANTAL AMYRIS

PIN SILVESTRU

NUCȘOARĂ
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OS19
10 ml

20 ,00 €

COD

OS22
10 ml

17 ,00 €

COD

OS25
10 ml

22 ,00 €

COD

OS28
10 ml

21 ,00 €

COD

OS31
10 ml

18 ,00 €

COD

OS34
10 ml

23 ,00 €

COD

OS20
10 ml

17 ,00 €

COD

OS23
10 ml

20 ,00 €

COD

OS26
10 ml

18 ,00 €

COD

OS29
10 ml

20 ,00 €

COD

OS32
10 ml

18 ,00 €

COD

OS35
10 ml

12 ,00 €

COD

OS21
10 ml

17 ,00 €

COD

OS24
10 ml

18 ,00 €

COD

OS27
10 ml

14 ,00 €

COD

OS30
10 ml

18 ,00 €

COD

OS33
10 ml

22 ,00 €

COD

OS36
10 ml

24 ,00 €

COD



PENTRU BRONZAT

ULEI PENTRU EXPUNEREA LA SOARE

este un autobronzant care acționează asu-
pra pielii fără a o deteriora

formula sa este îmbogățită cu sunătoare, 
caroten și flavonoide care au proprietăți 
emoliente și autobronzante

SOL04
150 ml

11 ,50 €

COD

SPRAY PENTRU PĂR DUPĂ 
EXPUNEREA LA SOARE

hidratează părul

descurcă părul deteriorat de soare, sare 
și clor

SOL07
150 ml

14 ,00 €

COD

SPRAY PROTECTOR PENTRU PĂR

ajută la revigorarea părului de la rădăcină

protejează părul de razele uv și îl întărește 
datorită keratinei

SOL06
150 ml

17 ,00 €

COD

SOL20
150 ml

17 ,00 €

COD

aromă de Cocos aromă Lemnoasă - de Mosc
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GEL CREMĂ PENTRU EXPUNEREA LA SOARE

garantează o protecție cu spectru larg (uva-uvb)

rezistent la apă, garantează un bronz minunat

GEL RĂCORITOR / CALMANT DUPĂ 
EXPUNEREA LA SOARE

conferă calmare pielii arse de soare

formula sa îmbogățită cu aloe, provitamina 
b5 și mentol ajută la hidratarea pielii

SOL05
150 ml

13 ,50 €

COD

SOL11
150 ml

13 ,50 €

COD

SOL08
150 ml

21 ,50 €

COD

SOL10
150 ml

24 ,00 €

COD

SOL09
150 ml

31 ,50 €

COD
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SPRAY CALMANT DUPĂ EXPUNEREA LA SOARE

acțiune revigorantă

tratament calmant și hidratant ce trebuie 
aplicat după expunerea la soare

ULEI PROTECTOR SPF10 PENTRU 
EXPUNEREA LA SOARE

conferă pielii un efect satinat

cu un sistem de filtrare uva/uvb și un prin-
cipiu activ anti-radicali liberi (vit. e), formula 
sa protejează pielea de arsuri solare, eriteme 
solare și o hrănește fără să devină lipicioasă

SOL14
150 ml

26 ,00 €

COD

SOL12
150 ml

13 ,00 €

COD

SOL13
150 ml

16 ,00 €

COD

SOL68
150 ml

16 ,00 €

COD

SOL23-SOL42-SOL69
150 ml

14 ,00 €

COD
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SPRAY RĂCORITOR

senzație plăcută de bine

cu pantenol (prov. b5) și aloe vera, are o ac-
țiune calmantă eficientă care permite reechi-
librarea filmului hidrolipidic afectat de expu-
nerea la razele uv

SPRAY RĂCORITOR AUTOBRONZANT

senzație plăcută de bine după sau în timpul ex-
punerii la soare

datorită proprietăților autobronzante ale 
extractului de sunătoare, conferă pielii o cu-
loare aurie

SOL15
150 ml

14 ,00 €

COD

SOL19
150 ml

16 ,00 €

COD

SOL16-SOL17-SOL18
150 ml

14 ,00 €

COD
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SUPLIMENTE ALIMENTARE
SUC ȘI PULPĂ DE ALOE VERA 99,5%

conține vitamina b12 și 7 aminoacizi 
esențiali pentru organism

benefic pentru aparatul digestiv, respira-
tor și musculo-scheletic și pentru piele

ajută la reducerea stărilor inflamatorii

SUC ȘI PULPĂ DE ALOE VERA CU 
CEAI VERDE

conține flavonoide, cateine, teină, vita-
mine din complexul b5 și aminoacizi

reduce stresul psiho-fizic, are o acțiune 
diuretică și purificatoare și ajută la 

combaterea diabetului

INT01
1000 ml

30 ,00 €

COD

INT02
1000 ml

31 ,50 €

COD
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SUC ȘI PULPĂ DE ALOE VERA CU GOJI

conține vitaminele a, b, c, 18 aminoacizi 
diferiți și săruri minerale

excelent pentru sportivi, ajută la întărirea 
sistemului imunitar, fiind și un excelent an-
tioxidant

menține glicemia sub control

SUC ȘI PULPĂ DE ALOE VERA CU AFI-
NE

conține vitaminele a, b, c și săruri mine-
rale precum potasiu, calciu, fier și sodiu

combate îmbătrânirea celulară, are un 
efect antiseptic și ajută la îmbunătățirea 
vederii

un hipoglicemiant excelent și dezinfectant 
pentru aparatul urinar

INT03
1000 ml

33 ,50 €

COD

INT04
1000 ml

31 ,50 €

COD
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CAPSULE COMPATIBILE LAVAZZA POINT

CAPSULE COMPATIBILE NESPRESSO

CAPSULE COMPATIBILE LAVAZZA A MODO MIO

CFL01
100 capsule cu gust Clasic

29 ,00 €

COD

CFNS01
100 capsule cu gust Decofeinizat

30 ,00 €

COD

CFM01
100 capsule cu gust Clasic

28 ,00 €

COD

CF01
100 monodoze cu gust Forte

21 ,00 €

COD

CFL02
100 capsule cu gust Forte

27 ,00 €

COD

CFNS03
100 capsule cu gust Forte

27 ,00 €

COD

CFM02
100 capsule cu gust Forte

27 ,00 €

COD

CFL03
100 capsule cu gust Decofeinizat

36 ,00 €

COD

CFNS02
100 capsule cu gust Clasic

28 ,00 €

COD

CFM03
100 capsule cu gust Decofeinizat

33 ,00 €

COD

CF02
100 monodoze cu gust Clasic

25 ,00 €

COD

CF03
100 monodoze cu gust Decofeinizat

25 ,00 €

COD
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CFDG01 | 50 capsule
Ginseng & Ghimbir
compatibile Dolce Gusto

19 ,90 €

COD

CFDG04 | 50 capsule
Caffè Latte
compatibile Dolce Gusto

18 ,50 €

COD

CFDG07 | 50 capsule
Cappuccino
compatibile Dolce Gusto

18 ,50 €

COD

CFDG10 | 50 capsule
Ginseng
compatibile Dolce Gusto

21 ,90 €

COD

CFDG02 | 50 capsule
Spirulină
compatibile Dolce Gusto

19 ,90 €

COD

CFDG05 | 50 capsule
Cafea amestec Verde (Dolce)
compatibile Dolce Gusto

19 ,00 €

COD

CFDG08 | 50 capsule
Cafea amestec Oro (CREMOASĂ)
compatibile Dolce Gusto

17 ,90 €

COD

CFDG11 | 50 capsule
Cafea amestec Rossa
compatibile Dolce Gusto

18 ,30 €

COD

CFDG03 | 50 capsule
Ginseng Amar
compatibile Dolce Gusto

21 ,90 €

COD

CFDG06 | 50 capsule
Ciocolată
compatibile Dolce Gusto

19 ,90 €

COD

CFDG09 | 50 capsule
Mokaccino
compatibile Dolce Gusto

18 ,50 €

COD

CFDG12 | 50 capsule
Orz
compatibile Dolce Gusto

17 ,90 €

COD



CFDG13 | 50 capsule
Latte
compatibile Dolce Gusto

18 ,50 €

COD

CFDG16| 50 capsule
Ginseng & Matcha
compatibile Dolce Gusto

19 ,90 €

COD

CFDG19 | 50 capsule
Ginseng & Curcumă
compatibile Dolce Gusto

19 ,90 €

COD

CFDG22 | 50 capsule
Ceai cu piersici
compatibile Dolce Gusto

14 ,50 €

COD

CFDG23 | 50 capsule
Cappuccino Bayles
compatibile Dolce Gusto

21 ,90 €

COD

CFDG24 | 50 capsule
Crème Brûlée
compatibile Dolce Gusto

21 ,90 €

COD

CFDG20 | 50 capsule
Mermaid Red Passion
compatibile Dolce Gusto

23 ,90 €

COD

CFDG21 | 50 capsule
Ceai cu lămâie
compatibile Dolce Gusto

14 ,50 €

COD

CFDG14 | 50 capsule
Nocciolino
compatibile Dolce Gusto

21 ,90 €

COD

CFDG17 | 50 capsule
Cafea amestec Dek
compatibile Dolce Gusto

21 ,00 €

COD

CFDG15 | 50 capsule
Oriental Chai
compatibile Dolce Gusto

21 ,90 €

COD

CFDG18 | 50 capsule
Ginseng & Ganoderma
compatibile Dolce Gusto

19 ,90 €

COD



ODORIZANT CAMERĂ

eliberează constant un parfum plăcut

ODORIZANT DE MAȘINĂ

eliberează constant un parfum plăcut

diverse culori

PCAR1 ÷ PCAR15
6 ml

6 ,80 €

COD

PHC01 ÷ PHC15
100 ml

30 ,00 €

COD

ÎNGRIJIRE CASĂ ȘI MAȘINĂ74



 

CUPĂ MENSTRUALĂ

realizată din silicon medical de înaltă 
calitate

disponibilă în 2 mărimi: mică (s) și

mare (l)

potrivită în timpul călătoriilor, pentru cele 
care practică sport sau pentru uz zilnic

SCUP / LCUP
mărimea S și L

20 ,00 €

COD

75PENTRU EA

DURATĂ DE UTILIZARE PÂNĂ LA 12 ORE

NU PROVOACĂ IRITAȚII

FĂRĂ MIROSURI NEPLĂCUTE

comoditate și confort
la îndemână





EYELINER
CU PENSULĂ CU VÂRF DE FETRU

SUPERSTAY EYELINER

cu un singur gest ajută la obținerea unei întinderi precise și 
extrem de intense, care durează toată ziua

este un creion retractabil ultra-precis și rezistent la apă, care 
accentuează conturul ochilor cu o culoare intensă

datorită capacității sale rezistente la apă rezistă chiar și în situațiile 
extreme, iar rezultatul rămâne perfect mult timp, fără să curgă sau să 
se depună în colțurile ochilor, chiar și în cazul transpirației și umidității

textura catifelată permite minei să alunece cu ușurință și să 
traseze linia. aspectul moale este ideal atât pentru linia inter-
nă a ochiului, cât și pentru cea externă

garantează o culoare strălucitoare, efect lucios

MKEY04
1,7 ml

17 ,90 €

COD

MKEY01 / 02 / 03
0,35 g

12 ,90 €

COD

77GAMA PENTRU MACHIAJ



RUJ INTENS MAT RUJ

CREION DERMATOGRAF DE PRECIZIE

CREION DERMATOGRAF CU ROTIȚĂ

disponibil în 10 nuanțe, oferă buzelor o culoare de lungă du-
rată, cu un aspect mat și catifelat

aderă perfect la nivelul pleoapei, trasând o 
linie plină care rezistă

întindere ușoară, textură lejeră și aplicator 
cu vârf din fetru moale

are un aplicator inovator cu rotiță pentru o întindere bine 
definită cu zero imperfecțiuni

formulă specială, bogată în pigmenți, oferă o culoare com-
pletă și intensă, dar cremoasă, omogenă și uniformă, făcând 
aplicarea ușoară

formula pe bază de apă garantează o textură fluidă și lejeră și 
un film super aderent

MKLIP21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
1,4 g

19 ,00 €

COD

MKEY05
1 ml

16 ,90 €

COD

MKEY06
1 ml

13 ,90 €

COD



RUJ LICHID MAT SUPER REZISTENT

este un produs inovator care prezintă caracteristicile 
unui ruj dens și cremos

culoarea se contopește cu buzele și se fixează timp de 
câteva ore, asigurând o acoperire foarte bună

conține ingrediente active cu proprietăți emoliente, rea-
lizând o acțiune intensă de hidratare care acționează în 
profunzime, evitând efectul de „uscăciune”

MKLIP31-32-33-34-35
4 g

19 ,00 €

COD

CREION CONTUR BUZE

RUJ JUMBO CONE

conceput pentru a modela, contura sau umple buzele

oferă confortul unui balsam, culoarea pigmentată a unui 
ruj, strălucirea unui luciu și precizia unui creion de buze

are o textură moale, uniformă, de înaltă precizie și efect 
de catifea imediat, datorită procentului ridicat de pig-
menți conținuți

cu un aspect cremos și o culoare bogată, păstrează hi-
dratarea buzelor și le menține netede și moi

MKLIP01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
1,14 g

9 ,00 €

COD

MKLIP11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
2,8 g

22 ,00 €

COD
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MASCARA

CREION PENTRU SPRÂNCENE

are efect de volum și prelungire și conferă profunzime 
privirii

un creion dermatograf capabil să completeze, să con-
tureze și să lărgească arcul sprâncenelor, pentru a 
crea un arc precis și ordonat

prezența untului de shea în formulă întărește genele și le 
hrănește, făcându-le dense, mai puternice și mai rezisten-
te, favorizând și o creștere a grosimii și lungimii acestora

creionul de sprâncene, datorită periei subțiri, sub for-
mă de stilou, reproduce aspectul firului de păr și umple 
spațiile goale dintre sprâncene

înclinarea creionului de sprâncene, datorită periei un-
ghiulare, ajută la definirea conturului arcului sprân-
cenelor

MKMS01
10 ml

22 ,00 €

COD

MKBR01-02-03-04-05-06
1,7 ml

24 ,00 €

COD



ILUMINATOR COMPACT

ajută la crearea cu ușurință a punctelor de lumină și garantează o evi-
dențiere excelentă a culorii, cu rezultate ce pot fi modificate, de la con-
tururi ușoare la un efect mai accentuat

perlele prețioase ultra subțiri creează o textură cremoasă la atingere și 
mătăsoasă în timpul aplicației, care se îmbină cu tenul, reflectând lumina

MKILL01-02-03
6 g

26 ,00 €

COD

FARD DE PLEOAPE COMPACT

prezintă o pigmentare ridicată și textură boga-
tă, precum și o capacitate de întindere excelen-
tă și fixare ridicată

datorită prezenței perlelor tratate, culoarea 
este bogată în reflexii și efecte de lumină, cu 
un aspect luminos și strălucitor și o textură 
mătăsoasă

formula sa este îmbogățită cu aloe vera și vita-
mina e, cu efect hidratant

MKOM01-02-03-04-05-06-07-08-09
3 g

19 ,00 €

COD
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MASCARA ALUNGIRE
PENTRU O DEFINIRE EXCELENTĂ A GENELOR

RUJ
CU EFECT MĂTĂSOS

aplicatorul flexibil cuprinde genele una câte una, le separă și le în-
tinde

prezintă o formulă bogată, o culoare intensă și un aspect mat, de 
lungă durată

textura sa plină și negrul intens conferă un efect natural

alunecă foarte ușor pe buze, definindu-le perfect

MKMS02
10 ml

19 ,00 €

COD

MKRS01

17 ,90 €

COD

MKRS02

17 ,90 €

COD

MKRS03

17 ,90 €

COD
pink velvet red velvet cherry velvet
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FACE FOUNDATION
FOND DE TEN LICHID

garantează un machiaj perfect pe tot parcursul zilei; textura sa moale 
și confortabilă ajută la o aplicare fină și o atingere catifelată

acoperirea este ușor de realizat, iar prezența protecției solare ajută la 
protejarea pielii de semnele fotoîmbătrânirii

imperfecțiunile și decolorațiile pielii vor fi ascunse, iar tenul va avea un 
aspect sănătos, uniform și neted

pielea va arăta moale, hidratată și perfect protejată

LM02
30 ml

19 ,00 €

COD

LM01
30 ml

19 ,00 €

COD

LM03
30 ml

19 ,00 €

COD

LM04
30 ml

19 ,00 €

COD

NUDE BEIGE PINK NUDE MEDIUM BEIGE DARK BEIGE
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MAGNETIC EYELASHES
GENE MAGNETICE

sunt formate dintr-un set de gene false sintetice, realizate din fibre 
ultra ușoare, așezate pe un fir de metal foarte subțire

în comparație cu genele false care folosesc lipici, genele magnetice 
se servesc de atracția magnetică și, din acest motiv, nu sunt lipite de 
genele naturale

fac privirea mai intensă și creează aspectul de alungire, acoperind și 
îndesind partea externă a ochiului

ELS01

10 ,00 €

COD

ELS04

10 ,00 €

COD

ELS02

10 ,00 €

COD

ELS05

10 ,00 €

COD

ELS03

10 ,00 €

COD
bold strict twisted

light wide twisted

bold strict regular

light wide regular

bold wide regular
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MKEY01

MKBR01

MKBR04

MKEY02

MKBR02

MKBR05

MKEY03

MKBR03

MKBR06

MKILL01

MKILL02

MKILL03

MKOM01

MKOM04

MKOM07

MKOM02

MKOM05

MKOM08

MKOM03

MKOM06

MKOM09



MKLIP01

MKLIP11

MKLIP21

MKLIP02

MKLIP12

MKLIP22

MKLIP03

MKLIP13

MKLIP23

MKLIP04

MKLIP14

MKLIP24

MKLIP05

MKLIP15

MKLIP25

MKLIP06

MKLIP16

MKLIP26

MKLIP07

MKLIP17

MKLIP27

MKLIP08

MKLIP18

MKLIP28

MKLIP09

MKLIP19

MKLIP29

MKLIP10

MKLIP20

MKLIP30

MKLIP31 MKLIP32 MKLIP33 MKLIP34 MKLIP35



EY 01 0541 0802 0642 03 04 07

05 090806 1003 04 07 12

14 181715 211912 13 16 20

TW 0109 1312 16 0210 1411 15

05 09 1308 12 1606 10 1407 11 15

17 21 2520 24 2818 22 2619 23 27

29 33 3732 36 4030 34 3831 35 39

COR FRD01 01 0402 02 0503 03 06

LIPSHD 0101 04 0202 05 03 0403 06

SPA 01 0804 1102 0905 0703 1006

CPR TER05 0106 0207 03 0508 04 06



DEMACHIANT BIFAZIC PENTRU OCHI ȘI BUZE

acțiune 3 în 1: rezistent la apă, întărește genele și 
hidratează

a fost conceput pentru a îndepărta rapid chiar și cel 
mai rezistent machiaj

prezența uleiului de floarea-soarelui și a emolienți-
lor oferă hidratare în zona ochilor, protejând în 
același timp genele

faza uleioasă îndepărtează machiajul rezistent la apă, 
în timp ce faza apoasă limitează senzația de grăsime, 
protejând zona delicată a ochilor și întărind genele

SB01
220 ml

16 ,90 €

COD

CREION DERMATOGRAF KAJAL

se deschide prin învârtire, ceea ce face ca acest creion să fie aplicabil dintr-o 
singură trecere

formula cremoasă eliberează o culoare intensă și imediată

întindere precisă și de lungă durată, structură rezistentă la apă

KJL01

9 ,90 €

COD
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CREMĂ CONTUR PENTRU OCHI
(PENTRU PUNGI, CEARCĂNE ȘI RIDURI)

o cremă puternică anti-îmbătrânire care acționea-
ză rapid și eficient, reducând semnele îmbătrânirii 
pielii

reduce pungile și cearcănele din jurul ochilor, 
precum și ridurile și liniile fine, în doar câteva mi-
nute

ingredientele revoluționare sunt argireline, o 
peptidă asemănătoare botox-ului care mărește 
grosimea dermei, hyadisine, o peptidă care acțio-
nează ca un filler natural, umple ridurile și rela-
xează trăsăturile faciale, leuphasyl, o peptidă care 
reduce adâncimea ridurilor de pe frunte și zona 
ochilor unde au loc contracții musculare repetate

LUX01
20 ml

75 ,00 €

COD
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Ziua Chogan
este un eveniment condus de lideri de top,

care își pun la dispoziție experiența
și abilitățile lor într-o întâlnire

dedicată instruirii și împărtășirii de cunoștințe.

choganday.chogangroup.com

Descoperă mai mult:









0883 1970001 Asistență clienți | www.chogangroup.com

Toate produsele noastre au fost create combinând aromele utilizate de produsele cunoscute pe piață și din care ne-am 
inspirat. Orice referire la mărci și/sau denumiri este utilizată exclusiv ca funcție descriptivă, pentru identificarea aromei 
(ART. 1 bis ex r.d 929/42).  
Mărcile și denumirile prezente aici aparțin titularilor respectivi.  
CINE CUMPĂRĂ UN PRODUS CHOGAN, CUMPĂRĂ UN PRODUS CHOGAN ORIGINAL !

CHOGAN GROUP SRL
Sediul social

Via A. Olivetti, 24 - Roma - Italia 
Sediul operațional

Via A. Riccheo, 7 - Barletta - Italia 

CT01-RO


