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Bine aţi venit la Italian Beauty & Care Day
Astăzi sărbătorim ziua produselor cosmetice, cosmeceutice și de îngrijire personală 100% italiene.

Cu o cifră de afaceri pe întreg sectorul de 11 miliarde de euro - ce reprezintă o creștere de 4,3% față de 
anul trecut, Italia are un rol cheie în industria cosmetică internațională. Activitățile de cercetare și inovare 
continuă fac ca produsele “made in Italy” să se bucure de un mare succes în România, ca de altfel, în 
întreaga lume. În anul 2017 exporturile italiene de astfel de produse au atins 4,7 miliarde de euro, în 
creștere cu peste 9% față de 2016 iar în acest an se asteaptă un avans de 5%. 

Graţie activităţii dumneavoastră de importatori și distribuitori de cosmetice profesionale și de larg 
consum, produse de îngrijire personală, reprezentanți ai lanțurilor farmaceutice și operatori din sector, 
un număr tot mai mare de români folosesc produse italiene. Dar împreună putem realiza mai mult decât 
atât. Pe piaţa României există reale posibiltăţi de creștere a consumului de produse Made in Italy, astfel 
că dumneavoastră puteţi fi încă o dată protagoniști. 

De aceea, Agenția ICE București a decis să organizeze a treia ediție a evenimentului Italian Beauty & 
Care Day, pentru a facilita, întâlnirea dintre cererea și oferta produselor “autentic italiene” realizate cu cele 
mai inovatoare tehnologii din domeniu.

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

Luca Gentile
Director ICE – Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior

Producători italieni:

B-SELFIE  - PHASETECH SRL
GYADA COSMETICS 
KORFF - BIOCLIN SRL
MAXXelle 
NATURALIDEE
OZONOMATIC SYSTEM SRL
PHYSIO NATURA - PDT COSMETICI SRL
PRO PHARMA MEDICA SRL - DuESA PHARM SRL PRO 
PHARMA MEDICA SRL - PALADIN PHARMA SPA 
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B-SELFIE 
PHASETECH SRL
Passaggio Canonici Lateranensi 1, 24121, Bergamo (BG)
Tel./Fax.: 0039 035 690560
E-mail: info@bselfie.it 
www.bselfie.it

Reprezentant la eveniment:
Marco Di Iulio – Director Executiv, 
Resul Haciogullari – Export Manager

Phasetech produce cosmetice pentru frumusețe și mai ales pentru 
ten. În martie 2018 a participat la COSMOPROF de la Bologna unde 
a avut un mare succes. Firma italiană dorește să se extindă și în 
țările europene.
Produce fillere împotriva ridurilor cu acid hialuronic care se aplică la 
fel ca un plasture. O soluție revoluționară anti-îmbătrânire în măsura 
să elimine ridurile peri oculare și de expresie lăsând pielea netedă 
și tonică în doar 2 ore. Produsele sunt nealergice, fără parfum și 
testate dermatologic.

Produse prezentate:

B-SELFIE Eye - Produce fillere pentru ridurile din jurul ochilor

B-SELFIE Volume - Produce fillere cu efect de volum pentru buze

B-SELFIE Smooth - Produce fillere pentru ridurile din zona buzei 
                                 superioare 

B-SELFIE Ageless - Produce fillere pentru ridurile din zona naso-labială.

Distribuitor pentru România:
TRADE MARKETING SERVICE SRL
Aleea Barajul Lotru 11 Bl. M4 A1 Sc.1, parter, 
Ap. 4, sector 3, 032746, București
Tel. +40 745 30 30 84
E-mail: robertoseverini@futurejobagency.ro 
Contact: Roberto Severini si Andreea Braga
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GYADA COSMETICS 
Via dei Belfiore 71, 95028 – Valeverde (CT)
Tel: 0039 39 28 11 03 39
E-mail: info@gyadacosmetics.com
www.gyadacosmetics.com

Reprezentant la eveniment:
Dario Salvatore Recupero - Administrator, 
Antonino Lo Faro - Administrator

Produse prezentate:

Produse cosmetice ecobio pentru păr și fată. 

GYADA COSMETICS - produse pentru tratarea și îngrijirea părului – 
crema modelatoare onduleuri, măști nutritive, cristale lichide, spray 
anti încrețire cu luciu, spray de volum, spumă pentru păr, șampon 
pentru volum, anti încrețire, purificator, ultra delicat, balsam de 
volum și anti încrețire.

GYADA COSMETICS - produse pentru îngrijirea tenului – apă 
micelară purificatoare, apă micelară cu proprietăți lenitive, apă 
micelară anti age, gel detergent micelar purificator, cu proprietăți 
lenitive și anti age.

Gyada Cosmetics este un brand de cosmetice Eco-Bio, Vegan și 
Cruelty Free. Misiunea firmei este simplă și clară: să ofere cosmetice 
de înalta performanță utilizând formule exclusiv naturale. Înalta 
eficacitate și calitate a produselor este susținută de formulele 
integral naturale pe bază de extracte vegetale și biologice. 

Produsele Gyada Cosmetics nu conțin BHT - BHA - Coloranți - EDTA 
- PEG - PARABENI - PETROLATI - SLES - SLS - SILICOANE, sunt 
“Nickel Tested” și nu sunt testate pe animale.

Avem 300 de distribuitori în Italia și distribuitori în Albania, Republica 
Ceha și Slovacia.
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KORFF
BIOCLIN SRL
Via Brianza 1, 20098 - San Giuliano Milanese (MI)
Tel: 0039 02 5357 0459
E-mail: s.ferrario@ganassini.it 
www.korff.it 

Reprezentant la eveniment:
Alessia Mulè – Consumer Marketing Manager

Produse prezentate:

Produse pentru ingrijirea pielii si a corpului. 
KORFF Cure Make Up: produse de machiaj speciale cu Acid Hialuronic 
și Vitamina E care îngrijesc pielea în timp ce acoperă imperfecțiunile;

KORFF Skin Care: produse pentru toate tipurile de ten cu soluții 
anti rid care pe lângă corectarea efectelor îmbătrânirii pielii oferă o 
satisfacție senzorială deosebită.

KORFF Sun Secret: produse pentru îngrijirea pielii sub efectul 
soarelui, transformă bronzul în tratament de înfrumusețare. Hrănește 
și tratează pielea datorită formulelor exclusive anti-îmbătrânire. 
Piele cu o culoare intensă, sănătoasă și de durată cu ajutorul 
intensificatorilor de bronz și a loțiunilor specifice „după plajă”. 

“Frumusețea ca inspirație și aspirație”. KORFF creează soluții 
științifice inovatoare caracterizate de texturi, parfumuri și culori 
satisfăcătoare, pentru o piele sănătoasă și minunată. Garantează 
rezultate eficace și dovedite, îmbinându-le cu experiențe extrem de 
senzoriale.

In Korff frumusețea începe cu știința.
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MAXXelle
WAL TOUSH SNC di Feliziani Massimo & C.
Via Emilio Betti 2, Z.I. Fonte Moreto Est, 62020
Belforte del Chienti (MC)
Tel: 0039 733 904 373 | Fax: 0039 733 903 464
E-mail: info@maxxelle.com 
www.maxxelle.com 

Reprezentant la eveniment:
Massimo Feliziani – Director Executiv

Produse prezentate:

Cosmetice pentru îngrijirea părului: 

MAXXelle - cosmetice pentru colorare, permanent, întindere, 
șampoane, măști, uleiuri și seruri, produse de styling, tratamente anti 
cădere, tratamente pentru hrănirea părului și pentru reconstrucție. 

MAXXelle, brand italian tânăr și dinamic, se distinge pe piața 
cosmeticelor de păr profesionale prin puternica sa conotație “verde”. 
Produse 100% Made in Italy care au la bază principii naturale active 
de înalta calitate, ambalaj certificat compostabil, continuă inovare. 
Echilibrul perfect între natură și tehnologie.
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NATURALIDEE
PHYTO GFA SICILIA SRLS
Viale della Fiera Franca 33, 95024 - Acireale (CT)
Tel: 0039 34 93 41 64 74
E-mail: info@naturalidee.com
www.naturalidee.com

Reprezentant la eveniment:
Fabrizio Medulla – Director General,
Gianluca Caramazza – Director Comercial

Produse prezentate:

NATURALIDEE, EXENTIAE, AUTHENTIC SICILIAN ESSENCE 
cosmetice pentru ingrijirea pielii și pentru wellness & SPA: uleiuri 
esențiale „Made in Sicily”, uleiuri vegetale și pentru masaj. Olipur – 
uleiuri 100% vegetale obținute prin presare la rece care au proprietăți 
cosmetice de restabilire a echilibrului pielii.

Lenitim - antibacterian natural, 

Elipso - ulei spray pentru piele uscată, 

Intiment - detergent intim, 

Opuntia - gel pe bază de pulpă de smochine indiene, gel pe bază 
de suc de aloe, 

Elixin - linia pentru ten cu extract de melc sicilian,

Creme eudermice, Detergenți naturali Duș-Sport, soluții împotriva 
țânțarilor și insectelor. 

Naturalidee este o linie de cosmetice Eco-bio realizate cu ajutorul 
unei filiere de aprovizionare 100% “Made in Italy” care include ferme 
din Sicilia și tineri profesioniști care au ales să nu își abandoneze 
meleagurile ci dimpotrivă au ales să investească în ei înșiși și în 
teritoriile lor. Farmaciști, botaniști, cosmetologi și agronomi au lucrat 
împreuna pentru a da viată unor produse 100% autentice Made in Italy 
fiind concepute, formulate și produse exclusiv din materii prime printr-
un sistem de aprovizionare controlat și cu trasabilitate deplină. Lanț 
de aprovizionare controlat înseamnă economie circulară, de aceea 
putem oferi formule bogate în principii active 100% naturale la un 
preț corect și transparent pentru toată lumea asigurând trasabilitatea 
de pe câmpul de cultură până în laboratorul de cosmetică.

0%

Information reserved for professionals.

During steam distillation of aromatic species, 
hydrolates are produced, aqueous solutions 
naturally saturated in essential oil. Thanks to the 
low concentration of essential oil, they are widely 
tolerated and can be used daily and at any age 
to intervene in multiple situations with excellent 
results.

100% PURE SICILIAN 
FLORAL WATERS

(*) From certified organic farming
100% Made in Italy chain

Chemotyped Essential Oils

LAVANDER
100ml  €8,90

WHAT IT CONTAINS
Lavender EO * 0.5 - 1%
in aqueous solution

USE
Soothing and disinfiammante for the 
face ed the body, facial tonic, refreshing,
widespread redness.

WILD THYME
100ml  €8,90

WHAT IT CONTAINS
Coridothymus capitatus EO* 0.5 -1% 
in solutionaqueous

USE
In all cases of fungal infections 
especially in the preventive phase of
subjects considered at risk.
The minimum concentration of 
essential oil naturally dispersed makes 
the product highly tolerable, it is an 
excellent remedy preventive in cases of 
pediculosis, it is used as an adjuvant of 
mite prevention, 100% natural usable on 
surfaces as a sanitizing.

ROSEMERY
100ml  €8,90

WHAT IT CONTAINS
Rosmarinus officinalis EO* 0.5 - 1% in 
aqueous solution

USE
Astringent and sebum-regulator, ideal 
on impure skin with acne tendency with
production of sebum.

970441768

970441794

970441782

Information reserved for professionals.

0%

INTIMENT ACTIVE
250ml  €9,90

WHAT IT CONTAINS
Aloe Vera*, Lactic Acid, Piperitim*
(Active complex of essential oils),
Olive leaves and Opuntia extract.

SHOWER GEL
250ml  €9,90

WHAT IT CONTAINS
Aloe Vera *, Red orange, Lavender* 
EO, Oregano * EO, Lemon * EO.

INTIMENT DELICATE
250ml  €9,90

WHAT IT CONTAINS
Aloe Vera*, Chamomile*, Marigold*,
Menthol, organic Sage Extract *,
organic Lavender extract *, Acid
Lactic, Olive leaves and Opuntia 
extract.

A973350832 971724277

A973350844

(*) From certified organic farming
100% Made in Italy chain

Chemotyped Essential Oils

INTIMENT ACTIVE is an intimate detergent, based
of natural surfactants, leaves the skin protected,
soft and hydrated. With PIPERITIM*, the new
and exclusive 100% active complex of natural and 
biological origin based on particular essential oils
with antifungal and antibacterial activity.

INTIMENT DELICATE is an intimate detergent, a
base of natural surfactants, leaves the skin 
protected, soft and hydrated. The anti-inflammatory 
and calming properties of Chamomile*, Aloe* and 
Marigold* with the normalizing ones of Lactic 
Acid, protective of the Sage* and Lavender* and 
refreshing of the Menthol, make the product 
delicate and fresh.

The formulation based on organic essential 
oils and Aloe Vera* from the SHOWER GEL, is 
particularly indicated to prevent skin changes of 
bacterial and fungal nature. It nourishes the skin, 
protecting it from external attacks.

PERSONAL CARE
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OZONOMATIC SYSTEM SRL
Via Francesco Paolo Bonifacio 52, 00156 – Roma (RM)
Tel. 0039 06 41 22 88 41 | Fax. 0039 06 41 22 70 20
E-mail: paolo@ozonomatic.it 
www.ozonomatic.it 

Reprezentant la eveniment:
Telinoiu Ciprian – Importator

Produse prezentate:

OZONRELIVE - pentru păr: șampon ozonizat, Barba oil - ulei pentru 
barbă igienizant și antibacterian

OZONRELIVE - pentru mâini și picioare: OZO NAIL ulei ozonizat 
vitaminizat

OZONRELIVE - pentru față și corp: cremă de față clasică cu 
vitamina E, cremă Plus cu acid hialuronic, secreție de melci ozonizată, 
apă micelară ozonizată, ser pentru ten, elixir pe bază de caviar de 
melci, cremă pentru corp anti celulită, ulei spray clasic, ulei spray 
plus, SPORT 1 gel pre-sport ozonizat, SPORT 2 MED gel după sport 
ozonizat, Ulei spray 20 ml pur, clasic și plus.

OZONRELIVE - pentru igienă orală: pastă de dinți, ulei „pulling” 
pliculeț monodoză.

OZONOMATIC - aparatură pentru centre de înfrumusețare: 
Jolly Med pentru hidroterapie ozonizată.

Ozonomatic System srl este o societate leader în tehnologia cu 
ozon care dezvoltă, produce și comercializează dispozitive medicale, 
sisteme de hidroterapie și hidromasaj ozonizat, aparatură pentru 
purificarea mediului și a apei și dermatocosmetice pe bază de ulei 
de măsline ozonizat.

Grija pentru detalii și selecția materiilor prime, de cea mai înaltă 
calitate, ne ajută să continuăm pe drumul până acum parcurs. 
Încrederea ne este confirmată zi de zi de către toți clienții noștri care 
aleg să trăiască o viață mai bună mulțumită produselor noastre.

Distribuitor pentru România:
BIOLIFE SHOP SRL
Calea Văcărești, nr. 342, sector 4, 040069, București
Tel. 0040 743 02 77 77
E-mail: ciprian.telinoiu@outlook.com 
Contact: Ciprian Telinoiu
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PHYSIO NATURA
PDT COSMETICI SRL
Viale Cavalieri del Lavoro 45 -47, Z.I., 70017 - Putignano (BA)
Tel: 0039 080 493 15 04 | Fax. 0039 080 405 55 81
E-mail: info@pdtcosmetici.it 
www.pdtcosmetici.it

Reprezentant la eveniment:
Maria Antonietta Plantone – Administrator

Produse prezentate:

PHYSIO NATURA EMOLIA -cremă pentru mâini și picioare, mânuși 
și șosete, creme exfoliante, gel pentru gambe și picioare.

PHYSIO NATURA ARMONIA - cremă pentru față și corp, seruri și 
măști pentru față.

PHYSIO NATURA ITALIAN SPA - produse pentru wellness & SPA: 
nămoluri și săruri, Terra Rossa, creme exfoliante, creme pentru 
masaj, creme anti oxidante.

PHYSIO NATURA BRONZEA - creme solare pentru față cu acid 
hialuronic, cremă și lapte solar, ulei de protecție, gel de duș.

PHYSIO NATURA și PHYSIO NATURA BIO sunt brandurile PDT 
Cosmetici. Furnizăm tratamente profesionale și produse naturale și 
biologice certificate (CCPB, Natrue și Vegan Ok).  

Cu o experiență de 22 de ani în producția de cosmetice, PDT 
COSMETICI oferă produse de înalta calitate “Made in Italy” conform 
Certificării SGS ISO: 9001 și ISO 21716.
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PRO PHARMA MEDICA SRL
Distribuitor pentru România:

Str Pădurii, nr. 24, Arad, Jud Arad, Romania
Tel. 0040 743 833 487
E-mail: info@pro-pharma-medica.ro 
www.pro-pharma-medica.ro 

Reprezentant la eveniment:
Salvatore Trimboli

ORGANIC SKINCARE FROM ITALY

DuESA PHARM SRL
Via Giardini, 76, 38122 – Trento (TN)
Tel. 0039 0461 98 21 77
E-mail: info@duesapharm.com
www.duesapharm.com 

Produse prezentate:

NOVATERRA - produse biologice certificate ECOCERT;

BIAUTENTIQUE - o colecție de creme naturale pentru față și corp 
pentru toate tipurile de piele

BIAUTENTIQUE GRINFITCARE - dispozitive medicale naturale 
pentru îngrijirea picioarelor

BIOALPE - produse absolut naturale pentru uzul cotidian. 
DuESA Pharm este o societate de import export tânără dar în 
expansiune, specializată în cercetarea și dezvoltarea de medicamente 
și dermatocosmetice, orientată către cosmetica naturala și bio, 
fitoterapie și tratamente termale. Toate produsele DuESA Pharm 
sunt cruetly free, nu sunt testate pe animale, nu conțin ingrediente 
sau conservanți sintetici și de sinteză și sunt potrivite pentru o 
viată sănătoasă, utilizând cel mai bine fructele pe care pământul le 
dăruiește.

Pro Pharma Medica S.r.l. 

Pro Pharma Medica S.r.l. 

Pro Pharma Medica SRL reprezintă în România aceste două societăți 
italiene cu o lungă experiență în producția de cosmetice, integratori 
alimentari testați dermatologic și medicamente. Forța noastră este 
natura și pentru a o respecta încercăm să extragem maximum din 
puterea de tratare, protecție și regenerare a acesteia.
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Pro Pharma Medica S.r.l. 

PALADIN PHARMA SPA
Via Vincenzo Monti 12/A, 10126- Torino (TO)
Tel. 0039 011 65 655 | Fax. 0039 011 65 656 00
E-mail:  info@paladinpharma.it
www.paladinpharma.it 

Produse prezentate:

FITOCOSMETCI DI MONTAGNA șampon pentru îngrijirea părului  

D.CO ULRICH, BEAUTY COSMESIS, FITOCOSMETICI DI 
MONTAGNA -produse pentru îngrijirea pielii: creme pentru față, 
mâini și corp, seruri pentru ten, detergenți pentru față și corp.

TRUDI - protecție solară: creme și spray SPF 30+ si 50+ și loțiune 
după plajă pentru copii.

Paladin Pharma este o societate farmaceutică din Torino care de 
peste 30 de ani apără sănătatea și starea de bine în farmacie prin 
realizarea de produse de foarte înaltă calitate în domeniul cosmeticii, 
suplimentelor alimentare și dispozitivelor medicale. Mărcile produse 
sunt: DRENAX, SANAVITA, TRUDI, KALO, FITOCOSMETICI DI 
MONTAGNA, EQUO, ENTEROLIFE și D.CO ULRICH. 

Pro Pharma Medica S.r.l. 

PRO PHARMA MEDICA SRL
Distribuitor pentru România:

Str Pădurii, nr. 24, Arad, Jud Arad, Romania
Tel. 0040 743 833 487
E-mail: info@pro-pharma-medica.ro 
www.pro-pharma-medica.ro 

Reprezentant la eveniment:
Salvatore Trimboli

Pro Pharma Medica SRL reprezintă în România aceste două societăți 
italiene cu o lungă experiență în producția de cosmetice, integratori 
alimentari testați dermatologic și medicamente. Forța noastră este 
natura și pentru a o respecta încercăm să extragem maximum din 
puterea de tratare, protecție și regenerare a acesteia.



21  |  www.festivalitalian.ro

A

|  20Italian Beauty & Care Day

ICE – Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior este agenţia guvernamentală cu sarcini în 
promovarea, facilitarea și dezvoltarea schimburilor comerciale între Italia și restul lumii, 
sprijinind internaţionalizarea societăţilor italiene, îndeosebi a celor mici și mijlocii, și 
implementarea activităţii acestora pe pieţele externe. Agenţia, care are sediul central la 
Roma și un birou regional la Milano, dispune de o reţea externă alcătuită din 65 birouri și 14 
puncte de corespondenţă. 

Agenţia ICE culege informaţii cu privire la pieţele externe și la oportunităţile de schimburi comerciale printr-o monitorizare 
permanentă a pieţelor, a fluxurilor comerciale și de investiţii, activitate desfășurată de către birourile sale din străinatate. 
Pentru a permite un acces simplu și imediat, întregul patrimoniu informaţional al ICE este în prezent disponibil online la 
adresele de internet www.ice.gov.it, www.italtrade.com.

Biroul din București al Agenţiei ICE, care operează în România din 1969, desfășoară activitatea de informare, asistenţă și 
promovare pentru firmele italiene ce doresc începerea sau extinderea unei activităţi în România, precum și pentru firmele 
sau instituţiile/autorităţile românești interesate să stabilească relaţii de colaborare cu parteneri italieni. Biroul din București al 
Agenţiei ICE este acreditat în România ca secţie de promovare schimburi, a Ambasadei Italiei și colaborează în strânsă sinergie 
cu aceasta.

Note:



 

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

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

Aducem Italia aproape de tine
www.festivalitalian.ro

Parteneri media


