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Bine aţi venit la Italian Beauty & Care Day!

Astăzi sărbătorim ziua produselor cosmetice, cosmeceutice și de îngrijire personală 100% italiene.

Italia are un rol cheie în industria cosmetică internaţională, activităţile de cercetare și inovare continuă fac ca produsele “made in Italy” să se bucure de un 
mare succes în Romania, ca de altfel, în întreaga lume. În anul 2016 exporturile italiene de astfel de produse au atins 4,27 miliarde de euro, în creștere cu 
peste 12% faţă de 2015 iar în acest an se aşteaptă un avans de 11,5%. 

Graţie activităţii dumneavoastră de importatori și distribuitori de cosmetice profesionale și de larg consum, produse de îngrijire personală, reprezentanţi ai 
lanţurilor farmaceutice și operatori din sector, un număr tot mai mare de românce folosesc produse italiene. Pe piaţa României există reale posibiltăţi de 
creştere a consumului de produse Made in Italy, astfel că dumneavoastră puteţi fi încă o dată protagonişti. 

De aceea, Agenţia ICE București a decis să organizeze a doua ediţie a evenimentului Italian Beauty & Care Day. Pentru a facilita, aşa cum este definită 
misiunea noastră, întâlnirea dintre cererea și oferta produselor "autentic italiene", prin promovarea stilului italian.

Cu speranţa ca această întâlnire cu stilul italian autentic să va fie utilă, vă doresc succes!



PRODUCĂTORI
ITALIENI



ARVAL SRL

Viale Bligny 30, 20136 Milano (MI)
Tel: +39 02 58 321 002
E-mail: luca.mazzoleni@arvalcosmetici.com
www.arvalcosmetici.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Luca Mazzoleni – Preşedinte 

De peste 60 de ani obiectivul companiei ARVAL este acela de a îmbunătăţi şi de a susţine frumuseţea şi diversele necesităţi de întreţinere a pielii 
prin cercetare şi realizarea de produse şi tratamente cosmetice specifice, de o calitate, eficienţă şi siguranţă certificate de propriile laboratoare 
elveţiene de cercetare, dezvoltare şi producţie.

Produse prezentate: 
ARVAL: produse de machiaj speciale pentru ingrijirea pielii;
Cosmetice pentru tratamentul diferitelor afectiuni ale pielii;
Tratamente antiaging si produse pentru protectia solara. 
Doua linii de cosmetice destinate protectiei si bronzarii in siguranta.



ASTRA MAKE-UP

Giufra SRL 
Via Veneto 152, Z.I. Pian Di Porto – 06059 Todi (PG)

Tel: +39 075 8987455
Fax. +39 075 8987691

E-mail: export@astramakeup.com
www.astramakeup.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Ms. Fiorenza Pellicani – Export Manager

O companie de familie: Astra s-a născut din visul chimistului farmacist Giuliano Settimi de a înfiinţa o marcă proprie de cosmetice. În 1988 ia fiinţă 
ASTRA MAKE-UP, cu Simone Settimi (actualul Director general al companiei) şi soţia sa Lucia Menghella (astazi Administrator) la conducerea 
firmei. Au fost mânaţi de o mare pasiune pentru frumuseţe, moştenită de la zona în care se afla compania: localitatea Todi, în Umbria situată în 
centrul Italiei. 
Fondată pe valori ale artei şi culturii, ASTRA este astăzi o companie internaţională în care bate o inimă în întregime italiană. Astra Make-up este 
marca italiană de cosmetice pentru machiaj care creează, dezvoltă şi distribuie produse cosmetice, testate riguros şi fabricate în Italia. Produsele 
sunt realizate direct de companie dar se foloseşte şi de colaborarea cu alti producători parteneri.

Produse prezentate: 
ASTRA MAKE-UP : Linie completă de machiaj pentru faţă şi mâini.



B e C SRL

Via Claudio Monteverdi, 47/49/51, 47122 Forlì (FC)
Tel: +39 0543 473185
Fax. +39 0543 473183
E-mail: segreteria@bec-natura.com 
www.bec-natura.com 

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Anna Muscoso - Reprezentant Legal, Luca Valgimigli - Director tehnic

B e C Natura este o societate gestionată la nivel familial, fondată în 1982 la Forli. Încă de la origini a studiat aplicarea uleiurilor 
esenţiale şi a extractelor naturale din plante în dezvoltarea produselor pentru frumuseţe şi masaj profesional. Materiile prime şi 
formulele finale sunt testate pentru a verifica absenţa toxinelor şi a substanţelor poluante. Siguranţă, Calitate şi Eficienţă sunt 
elementele de mândrie ale societăţii noastre. 100 % Made in Italy. 

Produse prezentate: 
B e C  NATURA: Produse pentru copii, fără coloranţi sau conservanţi, 99% de origine vegetală.
Produse pentru îngrijirea şi înfrumuseţarea părului, fără SLS şi SLES, dermo-compatibile şi de origine vegetală.
Produse pentru îngrijirea pielii cu rezultate active asupra încetinirii şi inversiunii îmbătrânirii pielii. 
Produse pentru SPA şi Wellness studiate pentru combaterea elementelor inestetice cele mai răspândite.
Produse solare cu protecţie UVB şi UVA, bogate în vitamina E şi oxid de Zinc. 

TERRA BIOCARE: Produse biologice certificate Eco – Cert.



COSMETERIA VERDE
HISTOMER

VALETUDO SRL
Via Ghiaie 6, 24030 Presezzo (BG)

Tel: +39 035 461634
Fax. +39 035 461070

E-mail: beretta@valetudo-lab.it 
www.histomer.it

www.cosmeteriaverde.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Sergio Beretta – Export Manager

Suntem o companie leader în domeniul cercetării dermatologice. Studiem pielea de peste 35 de ani cautând în mod constant cele 
mai bune soluţii ale problemelor cutanate. Fondatorul nostru, Dr. Vittorio Bortolin, este un cercetător în domeniul botanicii 
farmaceutice şi inventator a numeroase substanţe cosmetice şi farmaceutice. 

COSMETERIA VERDE: marca noastră de cosmetice ecologice pe bază de excelente botanice italiene, în apărarea planetei noastre şi 
pentru frumuseţea pielii tale. O gamă de cosmetice care oferă un nou mod de a avea grijă de propria piele, respectând şi apărând 
mediul înconjurator.
HISTOMER: marca nostră de cosmetice 100 % “Made in Italy” realizată special pentru centrele de estetică profesionale. Înaltă 
calitate, rezultate şi siguranţă pentru o gamă de produse care rezolvă de la rădăcină principalele aspecte inestetice ale feţei şi 
corpului, datorită substanţelor active inovative şi cu acţiunea unică a celulelor staminale de origine vegetală. HISTOMER este 
distribuit în centre estetice din circa 35 de ţări în Europa, Orientul Mijlociu şi Orientul Îndepărtat.

Produse prezentate: 
COSMETERIA VERDE (cosmetice ecologice) www.cosmeteriaverde.it, 

HISTOMER (marca profesională pentru centrele de estetică) www.histomer.it 



EQUILIBRA SRL

Via Plava 74, 10135 Torino (TO)
Tel: +39 011 6279775
Fax. +39 011 6290182
E-mail: mangosio@equilibra.it 
www.equilibra.it 

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Gian Mangosio – International Development

Equilibra este o companie gestionată la nivel familial înfiinţată în urmă cu 30 de ani. În Italia Equilibra este lider pe piaţa de 
suplimente alimentare şi cosmetice naturale exportând în 20 de ţări. În anii 2014 şi 2015 Equilibra a fost nominalizată “Campion 
National” şi a reprezentat Italia la “European Business Award” (www.businessawardseurope.com ).

Produse prezentate: 
EQUILIBRA: produse pentru îngrijirea copiilor, cu formule naturale între 97% si 99%, 
Produse pentru îngirjirea părului
Produse dermatocosmetice hipoalergenice pentru make-up, 
Cosmetice naturale pentru faţă şi corp, 
Produse pentru igiena orală, 
Produse pentru protecţie solară pe bază de aloe vera, 
Suplimente alimentare.



EXCLUSIVE BEAUTY SRLs

Galleria Strasburgo 3, 20122, Milano (MI)
Tel: +39.338.1675535

E-mail: exclusive.beauty@virgilio.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Andrea Confalonieri şi Andra Toader

Compania noastră se ocupă cu furnizarea de tehnologii şi produse cosmetice profesionale, linii de produse personalizate (Private 
Label), cursuri de formare profesională.

Produse prezentate: 
EBM: produse profesionale pentru make-up; 
YEMAYA INTERNATIONAL, YANA NAILS produse profesionale pentru manichiura si pedichiura (reconstructii unghii), 
YEMAYA INTERNATIONAL cosmetice profesionale pentru fata si corp, produse profesionale pentru protectie solara, 
EMB tehnologii pentru centrele de estetica (laser, presoterapie, vacuum, lipolaser, shock wave, radio frequency etc).



G.V.F. GROUP

Via Falcone 8, Vernate (MI)
Tel: +39 02 90 093 743
E-mail: francesco.ioppolo@itelyhairfashion.it 
www.itelyhairfashion.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Francesco Ioppolo – Export Manager

Grupul de firme G.V.F este activ în sectorul produselor cosmetice profesionale de peste 30 de ani. Constituită în anul 1987 de 
Lucio Fusaro compania îşi desfăşoară activitatea în sectorul hairdressing profesional. Produsele de colorare a părului cu marca 
ITELY HAIRFASHION sunt realizate în Milano. Tipologia produselor care sunt realizate în totalitate în Italia merg de la vopsele de 
păr, la tratamente pentru piele, la aparatură pentru centrele de estetică şi la suplimente alimentare, acestea din urma fiind 
realizate de compania Revi Pharma srl care s-a alăturat grupului GVF în 2011 cu marca REVIVRE. Pentru a completa gama de 
produse din sectorul cosmetic a fost cumpărat brandul istoric de make-up Patricia Milton. Astăzi prin rebranding se numeşte 
PATRICIAMI.

Produse prezentate: 
ITELY HAIRFASHION - produse pentru îngrijirea părului (tratamente);
PATRICIAMI – linie de make-up;
REVIVRE - produse pentru îngrijirea pielii;
REVIVRE – produse pentru Wellness &SPA;
ITELY si REVIVRE - produse pentru protecţie solară;
REVI PHARMA - suplimente alimentare;
REVIVRE – aparatură pentru centre de înfrumuseţare.



GABOR Snc di ALDO FERRANDO

Via Luigi Canepa 13/i/R, 16165 Genova (GE)
Tel: +39 010 802051

Fax. +39 010 802252
E-mail: info@gaborcosmetics.it  

www.gaborcosmetics.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Giorgio Denevi 

GABOR Snc este de 60 de ani o companie lider pe piaţa de produse cosmetice. Gabor este leader pe piaţa produselor pentru depilare 
cu marca RADIPIL, cu o producţie anuală de peste 1.500.000 roll-on şi 500.000 cutii cu ceară liposolubilă. În 2008 Gabor 
achiziţionează marca MARIO GIUSSANI, care din 1936 produce cleştişori de gene de cea mai înaltă calitate Made in Italy. Marca 
GABOR SELECTIVE caracterizează produse cosmetice inovative şi ultra performante cu un packaging foarte atractiv.

Produse prezentate: 
RADIPIL produse pentru depilare, ceară depilatoare; 
GABOR SELECTIVE creme pentru faţă şi corp, creme antirid, contur pentru ochi, cosmetice de înaltă calitate
MARIO GIUSSANI accesorii pentru estetică  



GIMAP SRL

Via Giabbio, Zona Industriale, 23834 Premana (LC)
Tel: +39 0341 818000/203
Fax +39 0341 890765
E-mail: info@gimap.com 
www.gimap.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Enrico Gianola

GIMAP este o companie italiană care produce toate tipurile de foarfece pentru manichiură şi coafură. Compania produce 
foarfece de înaltă calitate în sistemul “private label “pentru cele mai cunoscute branduri din lume şi de asemenea vinde şi 
produse cu marca GIMAP în peste  40 de ţări din întreaga lume.

Produse prezentate: 
GIMAP : Foarfeci, cleşti şi pensete.



GIOVANARDI 
FARMECEUTICI

Via Poggio Favaro 9, 16031 Bogliasco (GE)
Tel: +39 010 381651

Fax. +39 010 393248
E-mail: info@giovanardifarmaceutici.com

www.giovanardifarmaceutici.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Fabrizio Giovanardi - Administrator, 
Giulio Cataudella – Responsabil Marketing şi Comunicare.

Giovanardi Farmaceutici este o companie de familie care a luat fiinţă în anul 1947. Pe lângă liniile proprii de produse destinate 
îngrijirii părului (PREVELEND), pentru îngrijirea şi confortul mâinilor şi picioarelor (liniile ALPINO, OMNIASEPTIC şi BIOAMIDO: gel, 
pansamente -leucoplast, talonete, soluţii pentru bătături), linii pentru îngrijirea pielii (RAGADI gel dermatoprotectiv pentru mâini şi 
picioare) şi produsele pentru protecţie solară (stick pentru buze OMNIASEPTIC) realizate şi comercializate în Italia şi în alte ţări; 
compania se ocupă şi de producţia pentru alte firme italiene importante (Private Label).

Produse prezentate: 
ALPINO, OMNIASEPTIC, BIOAMIDO: produse pentru îngrijirea mâinilor şi picioarelor (gel, pansamente -leucoplast, talonete, soluţii 
pentru bătături) 
PREVELEND: produse pentru îngrijirea părului
OMNIASEPTIC : produse pentru protecţie solara (stick pentru buze).



ISTITUTO GANASSINI SpA 
di RICERCHE BIOCHIMICHE

Via P. Gaggia n.16, 20139 Milano
Tel: +39 02 5357041
Fax. +39 02 534106
E-mail: at.export@ganassini.it 
www.ganassinicorporate.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Alessandra Tavecchio – Export Area Manager

Istituto Ganassini SpA a luat naştere în 1935 ca o companie farmaceutică şi s-a specializat în sectorul dermocosmetic cu o gamă 
largă de produse pentru sectorul dermatologic, ginecologic şi pediatric. Astăzi Ganassini este un top player pe piaţa 
dermocosmeticelor pentru farmacii.
Prin parteneriatele sale internaţionale, compania este prezentă şi activă în circa 60 de ţări.

Produse prezentate: 
RILASTIL produse pentru copii: tratamente pe bază de oxid de zinc, prevenirea şi tratarea dermatitelor; 
BIOCLIN produse pentru îngrijirea părului; 
RILASTIL make-up: linie completă de machiaj pentru piele sensibilă; îngrijirea pielii, tratamente dermatologice, tratamente pentru 
corp; 
RILASTIL SUN SYSTEM produse de protecţie solară; 
VIDERMINA produse pentru îngrijirea intimă;
TONIMER LAB soluţii complete şi specializate pentru tratarea principalelor patologii ale căilor respiratorii.



NOUBA
PROFESSIONAL MAKE-UP

Via S. Barbara16, Albano Sant'Alessandro (BG)
Tel: +39 035 581607

Fax. +39 035 4521099
E-mail: info@nouba.it 

www.nouba.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Anna Fendrich – Export Manager

Produse prezentate: 
NOUBA : Produse de make-up pentru ochi, faţă, buze, mâini.

Nouba este arta frumosului. Nouba este arta vieţii. O poveste italiană ce durează de 40 ani. Nouba este machiajul dedicat tuturor 
doamnelor, care dintotdeauna a anticipat tendinţele şi care fascinează consumatoarele cu produse iconice şi inovatoare. Linia 
profesională Made in Italy care combină performanţa şi înalta toleranţă cutanee. Produse multifuncţionale uşor de utilizat, pline de 
culoare şi bogate în pasiune. Inovaţie, creativitate, culori unice şi surprinzătoare …dintotdeauna pasiunea italiană în slujba 
frumuseţii fiecărei femei.



LISTA PARTICIPANŢI

ARVAL SRL
ASTRA MAKE UP (Giufra SRL)

B e C SRL
COSMETERIA VERDE – HISTOMER (Valetudo SRL)

EQUILIBRA SRL
EXCLUSIVE BEAUTY SRLs

G.V.F. GROUP SPA
GABOR SNC
GIMAP SRL

GIOVANARDI FARMACEUTICI 
ISTITUTO GANASSINI SpA 
NOUBA by MATISSE SRL
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NOTE



ICE - Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior - Sediul Central
00144 Roma, Via Liszt 21 - Tel: 06 59921

www.ice.gov.it

ICE - Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior - Biroul din Bucureşti
Str. Clucerului 35, Sector 1, 011363

Tel: +4 021 211 42 40, Fax: +4 021 210 06 13
E-mail: bucarest@ice.it

www.ice.gov.it/paesi/europa/romania


