
Presentazione Tecnica

GAMA ORGANICĂ BIO+



Înainte de anul 2002, nu exista nicio lege cu privire la fabricarea 
produselor biologice.  

De atunci, mai exact între 2010 și 2016, un organism certificat independent 
a creat o standardizare comună; COSMOS a impus ca fiecare produs 
cosmetic biologic nou să primească certificarea Cosmos, care este 

recunoscută la nivel  mondial.

Nu mai este nevoie să știm cum să citim etichetele pentru a fi siguri ca 
fiecare component din produs este de origine naturală.

Certificarea solicită ca toate materialele biologice, brute utilizate să provină 
dintr-o cultură biologică, la fel și întreg procesul de producție și 

transformare. 

Trebuie să se conformeze tuturor regulilor și reglementărilor adoptate și să 
întrunească toate condițiile de producție ale unui produs organic și biologic.

CREAREA UNEI GAME BIO?



Una dintre cele mai mari probleme la vremea actuală constă în 
faptul că există o mulțime de produse biologie pe piață, care nu 
au nicio certificare, folosind materiale procesate pentru care nu a 

fost dovedită niciun fel de eficacitate.

Într-un final, noile standarde controlează și verifică dacă 
materialele biologice, brute sunt într-adevăr de origine naturală și 

garantează eficacitatea acestora, contrar cu orice alt tip de 
produse non-biologice de pe piață. 



Dorința de a contribui activ la dezvoltarea durabilă a influențat 
în mod evident domeniul esteticii unde a luat naștere 

angajamentul de a defini, în mod clar, standardele Europene 
și Internaționale de cosmetice naturale.

STANDARDELE COSMOS

Aceste standarde își propun să asigure tranziția în cadrul 
posibilităților de proces tehnologic, de azi și de mâine, cu 
scopul de a promova dezvoltarea durabilă a produselor 

cosmetice, care au devenit preponderent naturale și 
biologice; începând cu producția de materiale brute până 

la distribuirea produselor finale. 

SUCCESUL CERTIFICĂRILOR



Standardele Cosmos Organic se aplică tuturor produselor cosmetice 
comercializate, naturale și biologice, precum și tuturor ingredientelor 

biologice pe care le conțin.
Pentru a primi certificarea, produsele trebuie să se supună unor criterii 

riguroase, precum:
 

Originea și transformarea materialelor brute

  
Componentele totale ale produselor

       Fabricarea și depozitarea

Managementul controlat al mediului

 Etichetarea și comunicarea

Inspecția, certificarea, controlul



2 NIVELE DE CERTIFICARE

COSMOS NATURAL
Pentru produsele cosmetice ale căror 
ingrediente sunt de origine naturală și 
pentru care nicio obligație nu este 
solicitată, în afară de conținutul minim de 
ingrediente biologice.

Nivel superior

COSMOS ORGANIC
NIVEL RIDICAT DE CERTIFICARE PENTRU 
CARE 95% DIN INGREDIENTE

TREBUIE SĂ FIE DE ORIGINE NATURALĂ ȘI 
CEL PUȚIN 20% DIN PRODUCȚIA TOTALĂ SĂ 
FIE PRODUSE BIOLOGICE (10% PENTRU 
CLEANSERE ȘI LOȚIUNILE PE BAZĂ DE APĂ)

 

FĂRĂ TERMENI NESIGURI



Formula cosmetică a liniei BIO+  
este compusă din ingrediente 
„vegane”.

Certificarea unui produs cosmetic 
vegan este acordată în conformitate 
cu principiile vieții vegane, în special 
un control riguros, care confirmă, nu 
doar originea non-animală a 
materialelor brute, ci exclude, de 
asemenea, orice urmă lăsată de 
procesul de recoltare a ingredientelor 
enumerate.

CERTIFICARE COSMETICE „VEGANE”



Vagheggi a răspuns cererii mari de produse 
cosmetice biologice, creând o linie valoroasă 

caracterizată prin consistență și funcționalitate!

O linie versatilă (hidratează, hrănește, echilibrează tonul feței, 
netezește) pentru toate vârstele și tipurile de piele!

Texturi unice personalizate pentru orice vârstă!

PRODUSE UNISEX

Femei- Bărbați- Copii

CHEIA SOLUȚIEI: BIO+



VAGHEGGI BIO+

PLANTE DIN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ȘI INGREDIENTELE 
LOR ACTIVE



Pentru materiile prime, am folosit plante locale selectate pentru a reduce 
impactul asupra mediului și emisiile de CO2, care se află în strânsă legătură 

cu depozitarea și transportul.  

În schimb, ne găsim materia primă în țări îndepărtate, susținând 
comerțul echitabil și dezvoltarea durabilă a comunităților locale, 

respectând biodiversitatea.

Am folosit ingrediente din agricultura organică, crescute conform 
reglementării 834, unde impactul este cu mult micșorat, contrat agriculturii 

convenționale. 

Am armonizat formulele pentru a fi siguri că ingredientele active alese au 
fost supuse toleranței cutanate și testelor de eficacitate.

SELECTAREA INGREDIENTELOR BIO+ 



Acest extract este obținut într-o manieră 
sustenabilă, evaluând fiecare aspect al 
producției pentru a ne asigura că atât 

produsul în sine, cât și procesul de 
fabricare sunt compatibile cu mediul 

înconjurător.
    Este un ingredient activ al gamei BIO+, 
fiind găsit în aproape fiecare produs, date 

fiind proprietățile sale excepționale de 
hidratare și tonifiere asupra pielii.

EXTRACT DE PELIN

TEHNOLOGIA BIOLICHEFIERII MOLECULARE® 

O tehnologie patentată, dezvoltată de Departamentul de chimie industrială și a 
materialelor, a Universității din Bologna! 

Această lichefiere enzimatică permite refacerea 100% a componentelor vegetale 
bioactive ale planetelor în lichidul activ pe bază de apă.



ULEI DE MĂSLINE
Bogat în acizi grași și 
vitamina E, acest ulei 
este obținut prin presare 
la rece, are proprietăți 
hrănitoare și 
anti-oxidante, care ajută 
la prevenirea procesului 
de îmbătrânire.

ULEI DE ȘOFRAN
Acest ulei, obținut din 
presare la rece, este un 
excelent hidratant și este 
special adaptat pentru 
pielea sensibilă. Are 
proprietăți regenerante, 
hrănitoare și emoliente. 
De asemenea, ajută la 
menținerea elasticității și 
delicateții pielii.

ULEI DE AFINE ROȘII
Extractul rece al semințelor 
de afine roșii produce un 
ulei bogat în omega 3-6 și 9, 
nutrienți excelenți pentru 
piele, datorită capacității lor 
de retenție a apei, oferind 
pielii hidratarea optimă. 
Procentul ridicat de 
tocoferoli, carotenoizi și 
fosfolipide deține o 
proprietate anti-oxidantă 
extraordinară. Întărește 
bariera cutanată și susține 
regenerarea și tonifierea 
pielii.



     ULEI DIN SEMINȚE DE LIN
.

INGREDIENT ACTIV PATENTAT

Certificat Cosmos Organic, uleiul este 
obținut printr-un proces de extragere 
controlat, bazat pe hidroliză, din 
semințe care au o mare concentrație 
de oligozaharide bioactive, ce 
stimulează producția de colagen și 
acid hialuronic pentru un efect anti-
îmbătrânire și anti-riduri, restabilind 
frumusețea pielii.



Odată cu vârsta, apar diverse schimbări structurale:
Epiderma devine mai subțire

Legătura derm/epidermă se atrofiază

ACȚIUNE ASUPRA PROCESULUI DE ÎMBĂTRÂNIRE- 
EXTRACTUL DIN SEMINȚE DE LIN

        EPIDERMA DERMUL

GROSIME +43% PROLIFERAREA FIBROBLASTELOR +34%
IDIFERENȚIEREA INVOLUCRINEI +69%  MIGRAREA FIBROBLASTELOR +18%
 
PROTEINELE DE AGREGARE A FILAMENTELOR +39% COLAGEN TIP 1 +56%/ COLAGEN TIP 3 +63%

COLAGEN TIP 4 +90% LUMICAN +257%

                            GAG +130%

                                     HIALURONIDAZĂ -32%
      HEPARINAZĂ -69%

    

Testele clinice au dovedit o creștere cu 13.8% a densității și elasticității pielii după 28 de zile de utilizare.

 Inabilitatea țesuturilor de a se regenera oferă pielii un aspect fad și uscat.



Untul de shea 
biologic, din comerțul 
echitabil,are 
proprietăți hrănitoare 
și hidratante, 
esențiale în 
tratamentele de 
îngrijire a pielii. 

Este un excelent 
antioxidant, grație 
conținutului de 
vitamine A, D, E și F.

  SUSȚINEREA COMERȚULUI ECHITABIL



Acest fruct biologic obținut din comerțul 
echitabil, certificat Cosmos, este bogat în 
alfa-hidroxi-acizi, precum: acidul citric, 
malic și tartaric, ce stimulează 
metabolismul celular și minimizează 
imperfecțiunile pielii cu acțiunea sa de 
lifting și revitalizare.

Extractul este, de asemenea, bogat în 
vitamine, în special în vitamina C, în 
minerale și multe flavonoide. Este un 
antioxidant natural și un protector UVA 
pentru piele.

Iluminează aspectul pielii și îi oferă un 
ton uniform.

EXTRACT DE POMELO



APĂ DISTILATĂ DE 
ZMEURĂ 

ACEST FRUCT ESTE BOGAT ÎN 
MINERALE ȘI VITAMINELE A, C, E, K, 
J, CHIAR ȘI ÎN GRUPUL DE VITAMINE 
B, LUTEINĂ, ALFA ȘI BETA-CAROTENI.

REVITALIZEAZĂ.
ENERGIZEAZĂ.
REVIGOREAZĂ.

APĂ DE FLOARE DE 
PORTOCAL DISTILATĂ

BOGATĂ ÎN VITAMINE ȘI 
MINERALE

PROPRIETĂȚI:

EMOLIENT
TONIFIANT
HIDRATANT

REGENERANT
REVITALIZANT

Această apă 
biologică este 

distilată imediat 
înainte de a fi 
adăugată în 

formula produselor. 
Pe lângă acțiunea 

sa hidratantă, 
aduce o notă de 

prospețime 
produselor din 

gama BIO+.



-100% DIN SURSE BIODEGRADABILE ȘI REGENERABILE

-EXTREM DE COMPATIBILĂ CU PIELEA

-EXFOLIANT NATURAL

-OXIGENEAZĂ ȘI NETEZEȘTE PIELEA

.

PUDRĂ EXFOLIANTĂ DIN LITCHI ȘI 
AFINE ROȘII

HIALURONAT DE SODIU
MOLECULĂ PREȚIOASĂ DE HIALURONAT DE 
SODIU CE MENȚINE UN NIVEL PROPRIU DE 
APĂ, PERFECT PENTRU HIDRATAREA PIELII

ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

_______________________________________

VITAMINA E
ANTIOXIDANT EXCEPȚIONAL 

NEUTRALIZEAZĂ RADICALII LIBERI

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE HIDRATAREA STRATULUI 
CORNOS AL EPIDERMEI

_________________________________________

ERYTHRITOL
SURSĂ NATURALĂ DE ZAHĂR (PEPENE, MIERE, 

STRUGURE)

HIDRATARE OPTIMĂ A PIELII



Provine din descompunerea rocilor 
sedimentare, apă și predominant din 
climatul originii sale.

Este compus din particule mărunte de 
dioxid de siliciu și alte micro-elemente, 
cum ar fi: titaniul, fierul și cuprul.

Are proprietăți mineralizante și emoliente.

Excepțional pentru pielea sensibilă și 
delicată.

DIN COMERȚ ECHITABIL DURABIL

LUT ROZ



PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE FORMULEI GAMEI BIO+

EFICACITATE MAXIMĂ GARANTATĂ DE FORMULELE ULTIMEI 
GENERAȚII

GAMA BIO+, LA FEL CA TOATE CELELALTE PRODUSE VAGHEGGI, 
ESTE 100% FĂCUTĂ ÎN ITALIA

FORMULA GAMEI BIO+ NU ESTE FĂCUTĂ DOAR DIN INGREDIENTE SELECTE ȘI 
MATERIE PRIMĂ CERTIFICATĂ, DAR ESTE, DE ASEMENEA, REZULTATUL ATENȚIEI 

DEOSEBITE ACORDAT RESPECTULUI FAȚĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, OAMENI 
SAU ANIMALE, INCLUZÂND ÎN TOTALITATE CONCEPTUL DEZVOLTĂRII DURABILE.

TOATE INGREDIENTELE PROVIN DIN AGRICULTURA BIOLOGICĂ

TOATE PRODUSELE AU FOST TESTATE DERMATOLOGIC ȘI DIN PUNCT DE VEDERE AL 
EFICACITĂȚII LOR.



AMBALAJUL



ALEGEREA AMBALAJULUI BIO+

-HÂRTIE DIN ALGE SHIRO CARTA; ecologică, reciclabilă și biodegradabilă
- făcută din fibra de celuloză a algelor din laguna venețiană.

CERTICAT FSC

FĂRĂ VOPSEA- FĂRĂ LIPICI
FĂRĂ ETICHETĂ

SUPRAFAȚĂ CE PERMITE RESCRIEREA
TRANSPARENȚĂ MAXIMĂ A INFORMAȚIEI

RECIPIENT DE STICLĂ „ULTRA-SUBȚIRE”
IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
________________________________________________

RECIPIENT TUB
TUB DIN BIOPLASTIC PRODUS DIN PLANTE (trestie de zahăr) 

CERTIFICAT „ECO-GREEN”



Apa nu este considerată un 
ingredient biologic.

*Dovada originii agriculturii 
biologice a ingredientelor de 
același fel.
Celelalte ingrediente sunt 
agro-transformate.

*Produs 
hipoalergenic

*Trebuie să existe 
un conținut mai 
mare de 95% de 
ingrediente 
certificate Cosmos 
organic.

*Ingredientele 
biologice 
(transformate 
non-minimal) 
trebuie să existe 
în procent mai 
mare de 20%.

*Certificare 
Cosmos 
Organic *Certificare a 

managementului 
durabil

*Certificare 
VEGANĂ

*Indică durata 
de valabilitate a 
materiei prime 
din moment ce 
produsul este 
desfăcut.



Plastic vegetal 
obținut din trestie 

de zahăr

Reducere 
considerabilă 

a emisiei de 
CO2

Certificare 
ECO GREENSticlă 

ultra-subțire

Impact minim asupra mediului 
înconjurător

Reciclabil

Sticlă 
ultra-subțire

RECIPIENTE



PRODUSELE GAMEI BIO+



Complex 
hidratant de 
zmeură

Cremă delicată și fină pentru curățarea pielii și îndepărtarea machiajului feței 
și ochilor. Un demachiant tonifiant pentru netezirea feței cu o senzație de 

prospețime.

Ulei de semințe 
de in
Proprietăți emoliente, 
protective și 
antioxidante

Unt de Shea
Emolient, hidratant, hrănitor. 
Conține vitaminele A, E și D. 
Creează un strat protector 
pentru piele.

DEMACHIANT TONIFIANT PENTRU FAȚĂ 
2 IN 1 CU APĂ DE ZMEURĂ



SCRUB PENTRU FAȚĂ
cu afine și litchi

100% din surse regenerabile și biodegradabile

Extract de pelin
Hidratant, tonifiant

Emulsie hrănitoare, ideală pentru exfolierea tuturor tipurilor de piele, chiar și pentru 
cel mai delicat tip. Lasă pielea oxigenată și radiantă.

Pudră exfoliantă 
din litchi și afine 
roșii
Ideală pentru exfolierea 
precisă și uniformă a pielii

Apă distiliată 
biologică de 
floare de portocal
Tonifiant, emolient, 
regenerator, hidratant, 
revitalizant și revigorant. 
Indicat în mod special 
pentru pielea sensibilă.

Ulei de semințe 
de in
Proprietăți emoliente, 
protective și 
antioxidante



CREMĂ DE FAȚĂ HIDRATANTĂ 24H
cu extract de pelin

Complex 
protector de 
unt de Shea

Extract de pelin: 
hidratant, 
tonifiant

Cremă de zi și de noapte care hidratează și protejează o zi întreagă. Ideală 
pentru întreaga familie. Potrivită pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru 

cea sensibilă. 
Perfectă în combinație cu esențele din linia BIO+.

Ulei de măsline:
hrănitor, antioxidant, 
previne efectele 
procesului de îmbătrânire.

Complex 
hidratant de 
zmeură



ESENȚĂ ANTIOXIDANTĂ PENTRU FAȚĂ
cu extract de pomelo

Extract de pelin
Hidratant excepțional 
cu acțiune tonifiantă.

Netezește și regenerează pielea, lăsând-o oxigenată, radiantă și omogenă. Porii devin 
micșorați și pielea capătă un aspect mat. Aplicați pe față, gât și decolteu înainte de 

crema hidratantă 24h.
EXCELENT PENTRU A FI FOLOSIT CA BAZĂ DE MACHIAJ!

Hialuronat de 
sodiu
Acțiune hidratantă, 
anti-îmbătrânire, 
lăsând pielea netedă 
și radiantă.

Extract de pomelo
Stimulează regenerarea 
celulelor, minimizând 
imperfecțiunile pielii cu 
proprietățile sale 
iluminatoare, hidratante, 
revitalizante și antioxidante.

Apă distiliată 
biologică de floare 
de portocal
Proprietăți tonifiante, 
emoliente, regeneratoare, 
revigorante și revitalizante.



ESENȚĂ HRĂNITOARE DE FAȚĂ
cu extract de măsline și ulei de șofran

Ulei din semințe 
de in
Emolient, protector și 
antioxidant

Soluția completă pentru sănătatea pielii deshidratate.. 
ACESTE ULEIURI SUNT EXCLUSIV OBȚINUTE PRIN PRESARE LA RECE PENTRU A GARANTA CEA 

MAI BUNĂ CALITATE CONFORM STANDARDELOR COSMOS.

Aceste uleiuri pot fi folosite pentru acțiunea lor de hrănire profundă sau combinate cu 
crema Bio+ 24h pentru a o transforma într-un tratament intensiv de noapte pentru toate 

tipurile de piele.

Ulei de șofran
Hidratant perfect pentru 
pielea sensibilă. 
Restructurează și 
hrănește. Menține 
elasticitatea pielii.

Ulei de măsline
Proprietăți hrănitoare 
și antioxidante pentru 
prevenirea efectelor 
procesului de 
îmbătrânire.



ESENȚĂ REDENSIFICATOARE PENTRU FAȚĂ
cu extract din semințe de in

Extract de pelin
Hidratant excepțional 
cu acțiune tonifiantă.

Ingredientele active unice ale acestei esențe o transformă într-un elixir care 
hidratează pielea, având efect de redensificare, netezire și relaxare.

Aplicați pe față, gât și decoltei înainte de crema de față 24h.

Hialuronat de 
sodiu
Acțiune hidratantă, 
anti-îmbătrânire, 
lăsând pielea 
netedă și radiantă.

Extract din semințe 
de in patentat
Stimulează producția de 
colagen și acid hialuronic 
pentru restructurare și o 
acțiune anti-îmbătrânire și 
anti-riduri.

Apă distilată 
biologică de floare 
de portocal
Proprietăți tonifiante, 
emoliente, regeneratoare, 
revigorante și revitalizante.



FACE MASSAGE 
with linseed oil

100% compus din uleiuri naturale, bogate în omega 3. Textura sa facilitează 
mișcările pentru un masaj profesionist al feței.

Extract din 
semințe de 
in patentat
Proprietăți 
emoliente, 
protective și 
antioxidante

Uleiuri complexe 
de origine 
naturală

Ulei de șofran
Hidratant perfect pentru 
pielea sensibilă. 
Restructurează și 
hrănește. Menține 
elasticitatea pielii.



MASCĂ DE FAȚĂ REECHILIBRANTĂ
cu ulei de afine roșii

Mască cu efect hrănitor și de netezire, care regenerează pielea prin proprietățile sale 
de hidratare, uniformizând tonul pielii și oferindu-i strălucire.

Ulei de afine roșii
Bogat în omega 3-6-9, 
întărește bariera 
cutanată, susține 
refacerea, regenerarea 
și tonifierea pielii.

Unt de Shea
Emolient, hidratant, 
hrănitor. Conține 
vitaminele A, E și D. 
Creează un strat 
protector pentru piele.

Extract de pelin
Hidratant excepțional cu 
acțiune tonifiantă.

Lut roz
100% din alge naturale. Are 
proprietăți mineralizante și 
emoliente.



CUTII DE TABLĂ RECICLABILE



CUTIE DE TABLĂ PENTRU MINI GRĂDINA TA!

Recipient special fără emisii de ftalați sau BPA. Reutilizabile pentru 
depozitarea mâncării, a obiectelor mici sau a plantelor și semințelor.

Întotdeauna pe aceeași lungime de undă cu filosofia 
stilului de viață „verde” Vagheggi.


