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Cosmetica italiană înfrumusetează lumea

60% din
produsele de
make up din
lume sunt
Made in Italy

Valori export 2018, milioane de euro

Cifra de afaceri
de 11,2 miliarde
de euro, creștere
+2% în ultimul an

O industrie bazată
pe cercetare,
inovație, siguranță
și export

566,8 (+2,9 %)

FranTa

512,0 (+6,9 %)

Germania

SUA
Marea
Britanie

452,1 (+21,3 %)

312,2 (+0,5 %)

Export în
creștere +3,5% în
ultimul an

2019
Mărci prezente:
ARCOCERE
ARNAKIS
BEMA Baby
BEMA BIO
BEMA BIO Hair
COTRIL
COLOR TECH
CP COLOR POTION
CREATIVE WALK
DR. KRAUT – Milano
ECOEL Oil Repair
FARMEX
FYLLADERM
G3 Beauty KULT
G3 Omnia Mundi
GENIUS BABY
GLOW
GUUDCURE AGE BALANCE

GUUDCURE POLLUTION FREE
HAIR LOSS SYSTEM
JALYD PROFESSIONAL
NATURE UP
NATURYS
OMEORGANIC
ORISING
ORISING SKIN CARE
PUFF
RENOVATION NEW HAIR
RIPADEREMINA
SHYRP LEX
SOLAR TEA
SVAS BIOSANA
TECHNICOLOR
VENADERM
VERDEOASI – Milano
WELLNESS SPHERES

2019

Producători italieni:
ARCO COSMETICI SRL
BEMA COSMETICI SRL
COTRIL S.p.A.
G3 – BEAUTY KULT
HBS SRL
HSA S.p.A.
MYOSOTIS SRL
SVAS BIOSANA S.p.A.
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ARCO COSMETICI SRL
Via dell’Industria 41/45, 24126 Bergamo (BG)
Tel. 0039 035 322829
Fax. 0039 035 314435
sales@arcocosmetici.com
www.arcocosmetici.com

Persoană de contact: Roberto Beggiato - Director de Vânzări
Arco Cosmetici a luat naștere la Bergamo în 1980 ca o mică societate fondată pe pasiunea pentru lumea cosmeticii și a
depilării profesionale. Pe parcursul anilor, dintr-o mică societate locală, compania a ajuns să înregistreze rezultate importante
care i-au permis imediat să depășească granițele italiene și să se aﬁrme în mod semniﬁcativ și pe plan internațional.
Produse pentru îngrijirea pielii profesionale, home use și pentru retail: Skin Care – Face & Body mărcile “VERDEOASI –
Milano“ și “DR. KRAUT – Milano”.
Wellness & SPA: Gold Stones, Silver Stones, Thermoboules, Boules Freezer marca “WELLNESS SPHERES”
Produse profesionale pentru epilat: Liposoluble Wax, Watersoluble Wax, Hot Wax, Hair Removal Cream marca “ARCOCERE”
și accesorii.
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BEMA COSMETICI SRL
Via G. Pascoli No.34-38, 45100 Rovigo (RO)
Tel. 0039 0425 27054
export@bemacosmetici.it
www.bemacosmetici.it

Persoane de contact: Franco Marinello, Proprietar și Silvia Marabese, Export Sales
Brand-ul Naturys include produse profesionale și de retail pentru tratamentul feței și al corpului, ﬁind realizat de societatea
BEMA COSMETICI, specializată în producerea cosmeticelor organice și naturale 100% certiﬁcate pentru necesitățile întregii
familii (brandul BEMA BIO).
Toate produsele sunt de înaltă calitate, cu extracte din agricultura organică, fără parabeni, fără coloranți, testate dermatologic
la Cobalt, Crom și Nickel pentru a preveni riscurile de alergie.
Produse marca NATURYS - produse profesionale pentru centre de estetică și SPA, marca BEMA care include produse
destinate comerțului cu amănuntul (supermarket, hypermarket) și marca NATURE UP, linia bio pentru ten, certiﬁcată AIAB și
VEGAN care conține produse de înaltă hidratare pe bază de acid hialuronic natural și vitamina C. Toate produsele conțin
ingrediente naturale extrase de pe teritoriul italian.
Produse pentru îngrijirea copiilor: BEMA Baby
Produse pentru îngrijirea părului: BEMA BIO Hair
Produse pentru îngrijirea pielii: BEMA BIO, NATURYS și NATURE UP
Produse pentru Wellness & SPA: NATURYS
Protecție solară: SOLAR TEA
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COTRIL S.p.A.
Via Trento No. 59, 20021 Ospiate di Bollate (MI)
Tel. 0039 02 3834321
info@cotril.it
www.cotril.it

Persoane de contact: Emanuele Galassi, Project Manager, Rinaldo Rota, Export Manager și Serena Grillo, Product Manager
Cotril S.p.A. este o societate complet independentă cu sediul la Milano care își desfășoară activitatea pe piața de produse
profesionale pentru coafură și care este specializată în cercetarea, dezvoltarea, realizarea și comercializarea produselor de
înalt nivel profesional și calitativ 100% made in Italy. Dispune de un laborator propriu și de o fabrică întinsă pe o suprafață de
24.000 m.p.
Produse profesionale pentru îngrijirea părului: Tincturi, oxidanți, decoloranți, soluții pentru permanent, ﬁxative, produse de
styling și alte tratamente speciﬁce pentru păr.
Mărci: COTRIL, COLOR TECH, TECHNICOLOR, GLOW, CREATIVE WALK.
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G3 – BEAUTY KULT
Via E. Meucci, 15, 10090 Bruino (TO)
Tel. 0039 011 908 4409
Fax. 0039 011 908 4922
info@g3beautykult.com
www.g3beautykult.com
Persoane de contact: Alfredo Taverna Director, Daniele Massano, Cosmin Antohi
CONCEPT - Concentrație ridicată a ingredientelor naturale și formule pentru respectarea maximă a mediului înconjurător.
EXCLUSIV & PROFESIONAL - Întotdeauna alături de hairstilist, G3 Beauty Cult se află exclusiv în serviciul profesionistului.
Țintim către segmentul premium, cuvântul "profesional" pentru G3 ﬁind o ștampilă care certiﬁcă o alegere de cea mai înaltă
calitate.
G3 Beauty Cult a fost întotdeauna prezent în cele mai bune saloane din Italia și a venit momentul să facem disponibile
produsele noastre și profesioniștilor din România.
Produse profesionale pentru îngrijirea părului mărcile “G3 Beauty KULT”,
“G3 Omnia Mundi”, “Color Potion” și “ECOEL”.
CP COLOR POTION colorant cu amoniac
ECOEL Oil Repair colorare fără PPD, rezorcină și amoniac
SHYRP LEX tratament protectiv după decolorare
RENOVATION NEW HAIR tratament pentru întinderea și refacerea părului
Tratamente Intensive – șampoane, măști și loțiuni capilare
Reconstrucția părului – șampoane, măști, loțiuni împortiva căderii părului,
mătreții și seboreii scalpului
Ceară, pastă, gel, mousse, lacuri pentru ﬁnisarea și modelarea părului.

Reprezentanți în România:
1. Everet Distribution
Tel. 004 021 312 2330;
004 021 224 6438
2. Ina International SRL
Tel. 004 021 311 3743
3. www.beautycenter.ro
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HBS S.R.L.
Via Padre Antonio Casamassa No.87, 00119 Roma (RM)
Tel. 0039 06 5652045/46
Fax. 0039 06 5652150
info@hbssrl.com
www.jalyd.com

Persoană de contact: Pino Zarrella
De mai bine de 40 de ani, HBS se dedică colorării părului și cercetării în domeniul produselor tricologice. Garantăm înalta
calitate a produselor prin implicarea întregii noastre experiențe în căutarea de materii prime inovative.
Toate produsele conțin ingrediente inovative și respectă mediul înconjurător.
Produse pentru îngrijirea părului: Șampoane, coloranți, ﬁxative și alte tratamente speciﬁce pentru păr: “JALYD
PROFESSIONAL” și “OMEORGANIC”.
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HSA S.p.A.
Via Ugo Foscolo, 27, 21050 Bisuschio (VA)
Tel. 0039 0332 474 654
Fax. 0039 0332 850 307
hsa@hsacosmetics.com
www.hsacosmetics.com

Persoană de contact: Leonia Talamona – International Business Unit Director
HSA este o societate italiană specializată în realizarea de produse de avangardă în sectorul tricologiei și cosmeticii sub marcă
proprie și pentru terți (PRIVATE LABEL). Cu experiență în vopsele de păr, HSA și-a extins activitatea către produse pentru
îngrijirea părului și a pielii cu formule de pionierat. Este partener pentru 120 branduri din lume.
Produse pentru îngrijirea pielii:
GUUDCURE AGE BALANCE: ultima generație de sistem de îngrijire a pielii anti riduri cu dublă acțiune: rebalansează pielea
datorită pre și probioticelor care previn îmbătrânirea și corectează anumite afecțiuni ale pielii cu ingrediente cu acțiune țintită.
GUUDCURE POLLUTION FREE: gama completă de produse anti poluare cu ZEOLIT care protejează pielea de agenții poluanți
și impurități.
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MYOSOTIS SRL
Via XX Settembre 9, 37129 Verona (VR)
Tel. 0039 045 502 641
Fax. 0039 045 820 7770
orising@orisign.it
www.orising.it

Persoană de contact: Nicoleta Ioana Stef – Departamentul Export
MYOSOTIS a lansat o nouă linie de produse de lux pentru ten “ORISING SKIN CARE”. Formulele produselor, îmbogățite cu acid
hialuronic, peptide biomimetice și AUR de 24 K fac din produsele ORISING SKIN CARE un accesoriu important pentru femeia
modernă care aspiră din ce în ce mai mult să păstreze tenul îngrijit natural și să prevină semnele trecerii timpului. Myosotis
propune, de asemenea, și tratamente foarte specializate pentru îngrijirea pielii și a părului.
Produse profesionale pentru îngrijirea părului: Tratamente profesionale pe bază de extracte naturale “ORISING” și “Hair Loss
System”
Produse profesionale pentru îngrjirea pielii: Cosmetice pentru față pe bază de aur, acid hialuronic și extracte naturale
“ORISING Skin Care”.
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SVAS BIOSANA S.p.A.
Via Trentola No.7, 80049 Somma Vesuviana (NA)
Tel. 0039 081 8995411
m.sidorova@svas.it
www.svas.it
Persoană de contact: Marina Sidorova, Export Manager.
SVAS BIOSANA S.p.A., fondată în 1972, este în prezent una dintre companiile leader în producția și furnizarea de servicii în
domeniul îngrijirii corpului și menținerii sănătății în Italia, atât în sectorul public, cât și în cel privat.
Investițiile societății în cercetare și dezvoltare, împreună cu un sistem rigid de management al calității în producție, permite
companiei să furnizeze produse de cea mai înaltă calitate și asistență tehnică clienților săi.
Suplimente alimentare create pentru copii: “SVAS BIOSANA”
Produse pentru îngrijirea copiilor:
“GENIUS BABY” șervețele, scutece, bețișoare cu vată, pastă protectoare, produse textile speciale
Produse pentru îngrijirea pielii:
“PUFF” dischete, bețișoare, diverse produse din bumbac
Produse pentru îngrijirea adulților:
“FARMEX” scutece și pături
Dispozitive medicale pentru îngrijirea pielii:
“FYLLADERM”, “VENADREM” - cicatrizante naturale, gel picioare,
“ARNAKIS” și “RIPADEREMINA” antiinflamator natural și dermo-regenerant.
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ICE – Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior este agenţia guvernamentală cu sarcini
în promovarea, facilitarea şi dezvoltarea schimburilor comerciale între Italia şi restul
lumii, sprijinind internaţionalizarea societăţilor italiene, îndeosebi a celor mici şi
mijlocii, şi implementarea activităţii acestora pe pieţele externe. Agenţia, care are
sediul central la Roma şi un birou regional la Milano, dispune de o reţea externă
alcătuită din 65 birouri şi 12 puncte de corespondenţă.
Agenţia ICE culege informaţii cu privire la pieţele externe şi la oportunităţile de schimburi comerciale printr-o
monitorizare permanentă a pieţelor, a fluxurilor comerciale şi de investiţii, activitate desfăşurată de către birourile
sale din străinătate. Pentru a permite un acces simplu şi imediat, întregul patrimoniu informaţional al ICE este în
prezent disponibil online la adresa de internet www.ice.it.
Biroul din Bucureşti al Agenţiei ICE, care operează în România din 1969, desfăşoară activitatea de informare,
asistenţă şi promovare pentru ﬁrmele italiene ce doresc începerea sau extinderea unei activităţi în România,
precum şi pentru ﬁrmele sau instituţiile/autorităţile româneşti interesate să stabilească relaţii de colaborare cu
parteneri italieni. Biroul din Bucureşti al Agenţiei ICE este acreditat în România ca secţie de promovare schimburi,
a Ambasadei Italiei şi colaborează în strânsă sinergie cu aceasta.
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Note:

Aducem Italia aproape de tine
www.festivalitalian.ro

ICE - Agenția italiană pentru comerț exterior
Sediul central
00144 Roma, via Liszt 21
Tel: +39 06 59921
Site: www.ice.it

Partener media
Premium:

ICE - Agenția italiană pentru comerț exterior
Sediul din Bucureşti
Ambasada Italiei – Secţia Promovare Schimburi
Str. Clucerului nr.35, sector 1 – 011363 Bucureşti
Tel.: +4 021 2114240; bucarest@ice.it
Site: www.ice.it/it/mercati/romania

Parteneri media:

