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EMOZIONI PLUS



EVOLUȚIE

2000

52%
Persoane care credeau că 

au probleme cu pielea 
sensibilă

Susa:  Mintel Cosmetica Italia, 27/04/2018;  Sensitive Skin s Syndromes, Second Edition (martie 2017) sur la femme, octombrie 2017

2009

70%
Creștere radical a femeilor 
cu probleme cauzate de 

pielea sensibilă

2018

80%
Cazuri studiate 

asupra pielii 
sensibile, reactive 
și doar în Italia...



TENDINȚE

Produsele anti-îmbătrânire pentru pielea sensibilă vor fi unul dintre elementele cheie, 
pe viitor. Acest lucru, combinat cu trenul de prevenire (originar din țările asiatice), va 
ocupa un loc din ce în ce mai important pe piața cosmeticelor. Asta înseamnă, de 

asemenea, că procesul de îngrijire a pielii va beneficia de pași mai simplu, soluții 
integrate și produse hiperfuncționale, dedicate unor probleme specific ale pielii, la fel 

în cazul formatului și al ambalajului. 

În ultimii ani, popularitatea cosmeticelor funcționale și analiza 
ingredientelor a crescut în mod uimitor, plasând atenție consumatorilor 
către o nouă generație de produse multifuncționale, cu proprietăți de 
refacere și prevenire, prioritizând transparența și utilizarea produselor 

naturale.

Utilizarea activilor botanici, a extractelor de plante și așa-zisa 
„hrană pentru piele”, de la alge la fructe, continua să crescă.

Consumatorii au devenit din în ce mai informați cu privire la îngrijirea pielii și din ce în ce 
mai multe personae au declarant că au probleme cu pielea sensibilă.

Sursa:  Mintel Cosmetica Italia, 27/04/2018;  Sensitive Skin s Syndromes, Second Edition (martie 2017) sur la femme, octombrie 2017

Sursa:  donna.it  2018 Beauty tendencies



Conform cerințelor studiilor de 
piață pentru pielea sensibilă 
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AMBALAJUL



Pipetă pentru punerea în 
lumină a excelenței  
produsului cosmetc

Redactare nouă în 
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cerințele consumatorilor
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În ultimii 200 de ani, modernizarea a
influențat profund viețile oamenilor:

- Calitate crescută a vieții
- Trai mai confortabil

Dar noi condiții au fost introduse:

- Probleme legate de mediu în termeni 
de poluare, încălzire globală și 
degradare a naturii

-   Stil de viață stresant



EVOLUȚIA OMULUI

=

PRESIUNILE MAJORE 
ALE VIEȚII MODERNE

Trafic

Stres Tulburări de alimentație

Stil de viață conectat

Poluare

Stilul de viață

Lipsa de somn



Din cauza evoluției rapide a vieții și a industrializării, pielea sensibilă, 
intolerantă, fragile, cu roșeață vizibilă și capilare sparte a devenit din ce 

în ce mai răspândită.

Fenomen 
frecvent: 

afectează 80% 
odin populatia 

europeană*

Plângerile contra 
pielii sensibile 

reprezintă 25% 
din plângerile 

totale legate de 
probleme ale 

pielii**

Fenomenul 
afectează 

fiecare grup 
etnic

* C. Saint-Martory, Sensitive skin is not limited to the face
** Mintel

Piele sensibilă 
mâncărimi, 
înțepături,

 arsuri,
roșeață



STILUL DE VIAȚĂ ARE CONSECINȚE ASUPRA PIELII!

Piele normală Piele iritată

Agresori:
Externi: condițiile 
meteorologice, 
raze UV, poluare, 
aer condiționat, 
etc. 

Interni: stil de 
viață, dietă, stres, 
lipsa somnului, etc. 

iritație mâncărime

Zone de 
iritație și 
roșeață



Aceste condiții specifice pielii sensibile apar în absența unei sensibilităti specifice și a unor alergii serioase. 
Ele par a se afla în legătură cu iritanți slabi si rănile cumulate, fiind o posibilă expresie a unei dermatite 

atopice latente.

Pielea sensibilă, intolerantă si iritabilă nu este un 
tip de piele, nu în adevăratul sens al cuvântului, 
dar în ultimii ani a fost definită ca fiind o reală 
problemă.

Sensibilitatea poate afecta atât pielea grasă, cu 
tendinte acneice a adolescentilor, cât si pielea matură, 
uscată.

Un lucru pe care îl au în comun toate tipurile de piele 
sensibilă este reacția excesivă la stimulii inofensivi, veniti, 
spre exemplu, din mediul înconjurător.

Dar ce face pielea sensibilă să fie într-adevăr unică este 
modul în care evoluează de-a lungul timpului: într-o oră, 
o zi, un an sau de-a lungul întregii vieti, factorii mediului 
încojurător si cei hormonali având capacitatea de a 
schimba felul în care arată pielea sensibilă.

Schimbările de temperatură, umiditatea, poluarea, 
cafeina, mâncărurile picante, soarele, stresul, sportul, 
alcoolul pot crește disconfortul pielii sensibile.

 



Cei mai comuni factori declanșatori pot fi grupați în 3 categorii:

Mediul înconjurător (59.8%): schimbările bruște de temperatură sau 
umiditatea pot cauza un discomfort intens, la fel si expunerea la soare, 
ceată, alergeni sau polen

Tratamente de piele (55.1%): unele cosmetic conțin substante cu potential 
irritant, precum parfumul sau vopseaua.. 

Cea de-a treia categorie este reprezentată de factorii interni: stresul 
psihologic (34.7%) și obiceiurile nesănătoase, cum ar fi: fumatul, consumul 
de alimente foarte picante sau alcoolul, toate fiind capabile să 
declanșeze o reacție a pielii, care să includă roșeață și disconfort.

Există diverse tipuri de sensibilitate:

 - Pielea se roșește brusc ca reacție la anumite mâncăruri, alcool sau schimbări de temperatură.
 - Deseori reacționează atât la produse cosmetice, cât și la factori din mediul înconjurător.
 - Tinde să prezinte condiții de uscare și disconfort.
 - Tinde să reacționeze la anumiți alergeni.

Încă de la nastere, în fiecare secundă, în fiecare zi, pielea noastră actionează ca o barieră protectoare. Ne 
protejează de factorii externi iritanti si diverse substanțe periculoase din mediul înconjurător. Cu toate 

acestea, tindem să nu apreciem în totalitate rolul fundamental pe care îl joacă pielea în viața noastră.



Această manifestare clinică, în principiu, este cauzată 
de deteriorarea microcirculatiei cutanate, fragilitatea 
capilarelor si cresterea permeabilitătii vasculare, cu o 
modificarea consecventă a echilibrului hidro-salin, 
existent în conditii fiziologice între sânge si tesuturi.

Predispozitia genetică, stresul psihic, abuzul de mâncare, 
schimbările tractului gastrointestinal, hipertensiunea, 
expunerea la soare si căldură sunt factori contribuabili la 
acest eveniment; de fapt, elastoza actinică este, deseori, 
evidentă în tesut. Tuluburarea este comună în rândul 
ambelor sexe, cu piele deschisă, fiind mai des întâlnită între 
30 si 50 de ani.

Roseata ocazională a pielii este un fenomen normal. Dar când ocazional devine permanent, iar mici capilare 
dilatate încep să apară, uneori acompaniate de mici pete pigmentare, am putea lua în considerare existent 

cuperozei sau chiar a rozaceei. Această conditie afectează în jur de 10% din populatie, în special femeile cu piele si 
ochi de culori deschise. Diverse solutii dermatologice sunt disponibile pentru tratament, dar este întotdeauna nevoie 

de o sustinere cosmetică potrivită.

Cuperoza este o stare de eritem permanent si „vene de 
păianjen”; acestea din urmă sunt expansiuni permanente 
ale capilarelor si ale venelor mici din zonele de interes. 
Aceasta este rozaceea de tip 1.

Tratamentul cosmetic are ca scop, pe lângă reducerea roșeței 
și a congestiei vasculare a tenului , prevenirea iritațiilor pielii  și 
a senzațiilor deranjante.



La suprafată, pielea sensibilă are o barieră delicate anume, ce o face vulnerabilă împotriva pătrunderii agenților patogeni si 
o expune la factorii climatici si de mediu. Când o anumită situație sau o anumită substanță sunt considerate o amenințare, 

corpul emite semnale de alarmă (citochine, histamine…). Acestea declansează o reacție în lant, ce cauzează dilatatia 
vaselor din piele.

Factori biologici individuali (vârstă, 
dermatită, fragilitate capilară)
Factori de mediu (UV, stres, poluare)
Factori comportamentali (tutun, dietă)

Citokine cu acțiune 
inflamatorie

Mastocite (celule imune)

Histamina (favorizează permeabilitatea
vascular) - poate crea o senzație de 
mâncărime

 Celulele peretelui capilar
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Cheratinocite

Hiperproliferarea 
keratinocitelor, 
vasodilatație, eritem

Molecole pro- infiammatorie

Molecole pro- infiammatorie

Proteinasi

Efect și senzații percepute: roșeață vizibilă și căldură la suprafața pielii, însoțită de mâncărime sau senzație de furnicături.



Inflamația cronică la nivelul pielii duce la deteriorarea fibroblastelor și pierderea 
elasticității, prin urmare, la apariția îmbătrânirii premature!



Roșeața, senzațiile de arsură și înțepăturile nu sunt nimic mai mult 
decât semnale de alarmă trimise de piele.

Terminațiile nervoase ale pielii sensibile sunt hipersensibile și transmit din 
ce în ce mai multe semnale de alarmă decât cele ale pielii normale.

 

  

Un centimtru cub de piele  conține în jur de un metro de fibră nervoasă. Sectiunile finale ale 
fibrei nervoase de la suprafată sunt reprezentate de receptorii corpusculi (termal, presiune) 

care sunt responsabili de atenționare corpului și a creierului de cee ace se întâmplă în afară: 
schimbări climatice repetitive, socuri si substante dăunătoare prezente în mediul înconjurător.

Chiar și stările emoționale se refelctă asupra pielii.

Terminațiile nervoase cutanate sunt responsabile de senzațiile pe care le percepem: 
arsuri ușoare la suprafața pielii, acompaniate de senzație de mâncărime sau înțepături.



PIELEA NE REFLECTĂ EMOȚIILE

Nu este surprinzător că pielea și 
creierul provin din același strat 
embrionar, ectoderma.



Creierul și pielea sunt conectate prin axa hipotalamico-pițuitaro-adrenală. Stresul cronic 
cauzează eliberaraea excesivă a hormonilor de stres, precum cortizolul.

 Cortizol 
Hormon primar al stresului

STRESS 

Homeostază / 
Echilibru al pielii

• Impact negati asupra sistemului imunitar 
• Infamare excesiiă a pielii 
• Proliferarea celulei
• Degradarea matrixului extracelular (colagen, elastnă)
• Alterarea barierei epidermei



NOUA ABORDARE COSMETICĂ A PIELII SENSIBILE: COSMETICA EMOȚIILOR

Pielea este organul primar sensibil, cel mai expus la stimuli externi și poate prezenta semne fizice ale 
stresului psihologic, dat fiind faptul că mintea noastră și pielea sunt interconectate; pielea reflectă 

ceea ce "simțim" și poate fi influențată în mod negativ sau pozitiv. A fost demonstrat că stresul 
poate să crească semnificativ nivelul de cortizol, având efecte serioase asupra homeostazei, 

hidratării, inflamației și menținerea pielii în stare bună. Pe lângă stresul temporar, câteva tipuri de 
piele sunt "genetic" predispuse la a deveni sensibile și/ sau intolerante și trebuie să fie tratate, luând 

în considerare particularitățile fiecăreia, cu produse specifice, special formulate.

NOUA ABORDARE COSMETICĂ A PIELII 
SENSIBILE: COSMETICA EMOȚIILOR

Abordarea holistică: atentă la cauzele 
emoționale, interacțiunea socială, stres 
asociat cu condiții de neuro-inflamație 
(deshidratare, mâncărime, dermatită 

atopică, arsuri).

MOLECULA INOVATIVĂ



1. Curcuma longa

Plantă tropicală și subtropicală caracterizată de existența unui rizom 
ramificat și portocaliu, care este o rădăcină modificată, ce acționează ca 
un organ de resistență și depozitare. Crește fără limită și are proprietăți 
excelente regenerative, antioxidante și anti-inflamatorii. Bogată în principiu 
în curcumină , the Curcuma longa este cea mai studiată plantă 
biomedicală, având un potențial enorm.

Informație tehnologică
Cu o tehnologie eco-sustenabilă, extragem metabolomul plantei, setul 
tuturor metaboliților acesteia , incluzând molecule bio-active și molecule 
semnalizatoare, ce previn și blochează iritația pielii cauzată de stres, 
îmbunătățind activitatea emolientă, regenerantă și protectivă a plantei.

Molecula inovativă



Un sistem de extracție eco-responsabil inovativ este realizat 
de către celulele totipotente de turmeric, care sunt presate 

pentru a obține metabolomul plantei, ce previne și 
blochează iritația pielii și alte reacții specifice pielii sensibile. 

Această plasmă concentrată conține nu doar 
molecule comveționale anti-inflamatoare, dar și 

molecule mesager, precum și enzime care oferă o 
hidratare mai rapidă și mai eficace.

Previne pielea uscată, 
inflamarea și 
descuamarea

Îmbunătățește homeostaza 
(echilibrul) apei din piele pentru a 

preveni deteriorarea, pierderea 
elasticității, alterarea barierei 

epidermei, prevevnind reducerea 
capacității de apărare de care 

pielea dispune.



Procesul de obținere
Plasmă bogată în factori celulari (PRCF)

CONTROLUL STRESULUI

Instalarea 
stresului

Liza celulei

Concentrat 
celular

l



Comparație între cele două tpuri de extracție

PRCF 

Plasma bogată în factori 
celulari™ 

Metaboliții secundari 

Molecule bio-active (lipide, 

zaharuri, antioxidanți, 

vitamine, proteine, etc.)

Molecule de semnal

Extract vegetal tradițional 
Fără GMO 

Fără pesticide, ierbicide



Test de eficacitate

TEST CLINIC IN VITRO
1. Actiitate antiinfamatorie testată pe celulele monocite 

actiate: până la -97%
(Detectată pe niielul marcator al celulelor infamate TNFiALFA după 24 ore)

2. Accelerarea procesului de vindecare 

până la + 72% după 24 ore: test de 
zgârieturi pe fibroblaști dermici umani cultivați.

O rană a fost generată pe cultura monostratului de 
fibroblast.

Monitorizarea procesului de iindecare prin microscopie 
cu contrast de fază comparati cu celule netratate.

Celule 
netratate

Celule tratate 
cu o bază 
hrănitare

Celule tratate 
cu PRCF de 
Curcuma

TEST PE EPIDERMIDĂ STRESATĂ RECONSTRUITĂ

Pe lângă activitatea anti-inflamatorie, turmericul protejează colagenul și elastina de la degradare: până 
la 80% în primul caz și până la 88% în cel de-al doilea. Acest lucru spre deosebire de 
hidrocortizon, care are o acțiune anti-inflamatoare, dar are ca efect secundar, degradarea colagenului 

până la -53%.



2. Zanthoxylum bungeanum (piper Sichuan)

Zanthoxilena este o plantă perenă nativă a regiunii 
subtropicale din Sichuan. Din fructele sale, se extrage un 
condiment, numit piper Sichuan, care are o aromă specifică și 
proprietăți senzoriale, ce pot fi percepute ca o ușoară 
furnicătură. Este folosit de obicei pentru a tempera 
condimentele foarte picante.

Din fructe și arbuști este obținut, prin extracția de CO2, un activ 
lipofilic patentat capabil să calmeze senzațiile de disconfort 
ale pielii sensibile.

Mecanism de acțiune: produsul are o acțiune tranzitorie asupra 
transmisiei neuromusculare sinaptice; această activare duce 
rapid la epuizarea neurotransmițătorului și în acest fel 
blochează semnalul electric,executând o activitate inhibitorie 
a sensibilității termale și tactile.

Molecula inovativă



PROCESUL DE EXTRACȚIE

• 1. Patent granted EP 1 096 944, Patent granted US 6,419,950

TEST IN VIVO EST

67,5%  din voluntari au observat o scădere 
semnificativă a senzației de mâncărimeease in 
itching sensation

100% din voluntari au observat o scădere 
semnificativă a senzației de arsură.

ZANTHOXYLUM activ



EFECTUL EMOLIENT ÎN DERMATITA ERITEMATOASĂ (rezultate ale unui subgrup de 20 
de copii cu vârste cuprinse în 3 și 12 ani)

Eritem         Pete       Scuame         Exfoliere      Vezicule          Prurit            Leziuni provocate de zgârieturi  



PIELE MICROBIOTĂ

Pielea este cel mai mare organ uman. 

De la naștere, suprafața sa este colonizată de 
microbiot: o floră formată din bacterii, drojdii, fungi 
și viruși. 

Acest microbiot invizibil, dar abundent poate 
atinge un milion de microrganisme pe cm².

Compozția microbiotului continuă să evolueze 
de-a lungul vieții, depinzând de condiția pielii 
(apă, pH, lipide, proteine) sau mediul pielii 
(temperatura, expunerea la soare).

Since the recent advances in genomics have 
allowed us to unravel the mysteries of its 
composition, we are only now beginning to see 
the beneficial role of this cutaneous microbiote 
and to establish a link with the health of our skin.



Microbiotul cutanat este caracterizat de:

Bacterii comensale 
Agenți patogeni oportuniști

Sănătatea pielii este bazată pe acest ecosistem viu și 
dinamic. Bacteriile comensale corspund florei rezidente 
care trăiește în armonie cu celulele pielii fără a le 
deteriora (arpoximativ 300 de specii bacteriene). Aceste 
bacterii au rolul benefic de a oferi protecție eficientă 
împotriva colonizării puelii de către patogeni oportuniști.

Patogenii oportuniști sunt, de asemenea, prezenți pe 
suprafața pielii, dar în manieră tranzitorie. Prezența lor 
alterează compoziția florei comensale și determină 
inflamția pielii.

Echilibrarea ecosistemului nu înseamnă doar favorizarea bacteriei comensale în 
locul patogenilor, dar, totodată, protejarea bacteriiei de factorii mediului 
înconjurător și controlarea comportamentului populării bacteriene (biofilm).

De asemenea, particulele de poluare (PM 2.5) induc 
citotoxicitatea bacteriilor comensale, permițând 
colonizarea patogenilor oportuniști. Pielea devine 
inflamată și devină reactivă la soare.



SCUT ACTIV ANTI-POLUARE

O piele bine hidratată arată mai tânără și joacă un rol important ca o bareieră, 
protejând-ne corpul de factorii poluanți ai mediului înconjurător.

 Poluarea afectează frumusețea pielii, calitatea și sănătatea acesteia. Induce uscarea 
tenului, precum și îmbătrânirea prematură, piele fadă și iritații. Este responsabilă, de 

asemenea, de schimbarea compoziția microflorei.

• Pielea supusă factorilor din mediul urban suferă, 
în general, de deshidratare: scutul acționează 
atât ca strat protector (împotriva poluării și a 

pierderii apei) cât și ca o rezervă de hidratare.

• Pielea deshidratată este un subiect pentru 
colonizarea bacteriilor patogene oportuniste: 
scutul previne formarea acestui biofilm nociv 

pentru a menține frumusețea pielii.

TEST IN VITRO

Efect protector împotriva poluării  + 43%

Normalizarea barierei-scut în 48 ore

Colonizarea bacteriilor nocive -33%

O SINERGIE unică a 3 polizaharide cu proprietăți de 
formare a peliculei și un complex de hidratare

MOLECULA INOVATIVĂ



Așa a luat Emozioni Plus naștere; o gamă de produse, proiectate sepcial pentru toate 
tipurile de piele sensibilă, intervenind cu strategii inovative asupra mannifestărilor 

imperfecțiunilor dată fiind legătura dintre minte și piele.

Pielea este organul primar sensibil, cel mai expus la factorii mediului înconjurător și 
poate uneori să prezinte semne fizice ale stresului psihologic; mintea noastră și 

pielea sunt interconectate, pielea refelctând ce "simțim și poate fi infleunțată în 
mod negativ sau pozitiv. A fost demonstrat că stresul crește semnificativ nivelul de 

cortizol, ducând la efecte evidente asupra homeostazei, hidratării, inflamației și 
întreținerea generală a unei stări de bine a pielii.

În plus, pe lângă stresul tranzitoriu, diverse tipuri de piele sunt predispuse 
genetic la a deveni sensibile și/ sau intolerante și trebuie tratate, luându-se în 

considerare aceste particularități, cu produse specifice, special formulate. 

  „Relaxează emoțiile pielii tale”

Piele sensibilă și intolerantă



CUI I SE ADRESEAZĂ GAMA EMOZIONI PLUS?

Unui procent aflat în creștere, de oameni, a căror pele este normală, dar receptivă la 
schimbările de vreme, obiceiurilor cotidiene (ceață, aer condiționat, schimbări bruște de 

temperatură, folosirea incorectă a cosmeticelor, stresul, alimentația nesănătoasă, fumatul, etc.)

Tipuri de piele curată și fină, „genetic" predispusă la a deveni sensibilă și/ sau intolerantă, 
cu o fragilitate capilară naturală, condiționată de factorii mediului înconjurător 

(schimbări bruște de temperatură, vânt, soare, frig, căldură, poluare). 

Tipuri de piele predispusă la roșeață, temporară sau definitivă, care în timp se poate 
transforma în cuperoza sau chiar rozacee.

Tipuri de piele, care deseori sau periodic, nu tolerează contactul cu agenți externi sau cu 
anumite cosmetice și se află într-o condiție lipsită de confort.  

Tipuri de piele care în anumite condiții de stres manifestează o hiper-reactivitate însoțită 
de furnicături și mâncărimi.

Tipuri de piele deshidratate de tratamente agresive.

Tipuri de piele cu tendință atopică (personae cu sistem imunitar, ce reacționează cu 
ușurință la diverși stimuli; alergie nonspecifică).

 Tipuri de piele care au nevoie de acțiune calmantă pentru diverse cauze iritante, cum 
ar fi: acneea, utilizarea îndelungată de medicamente.



MANIFESTĂRI ALE IMPERFECȚIUNILOR

Uscăciune, reactivitate, capilare dilatate, micro-imperfecțiuni și pierderea uniformității pielii, senzații 
subiective, precum: mâncărime, furnicături și disconfort, ce apare continuu sau periodic. O 
problemă caracterizată de un prag foarte scăzut de toleranță, cauzată de un răspuns exagerat al 
delicatului sistem nervos cutanat, un strat subțire cornos, cu permeabilitate afectată și o producție 
anormală de radicali liberi, care cauzează micro-inflamarea țesuturilor. Manifestări, care în timp, se 
pot transforma în cuperoză (primul stadiu al rozaceei) și evoluția sa succesivă va duce către 
îmbătrânirea prematură.

ACȚIUNE

SOLUȚIA EMOZIONI PLUS

Întărește barier peilii, ajută la protejarea capilarelor, controlează fenomenul oxidativ și reface 
starea de bine a pielii.

Curăță și exfoliază cu grijă, cu refacerea și întărirea barierei pielii. Ajută la protecția 
capilarelor și protejează împotriva radiațiilor UV.

 Previne și controlează roșeața, iritația și sensibilizarea.  
Controlează fenomenul oxidativ și netezește.

Ajută la refacerea stării de bine a pielii, ameliorând senzațiile deranjante.



Extract de afine organice
din care obținem 
antiocianine, ce 

acționează asupra 
peretuelui vaselor de 
sânge, îmbunătățind 

resistența. permeabilitatea 
și elasticitatea. Acțiune 

antioxidantă.

Pin maritim sau pinaster

Se găsește în zona ideală, lângă 
țărmurile Mării Mediteraneene și 

ale Oceanului Atlantic. 
Extarctele sale au putere 

anti-oxidantă, capabilă să 
neturalizeze radicalii liberi, pe 

lângă proprietățile sale moliente, 
protecoare și elastice. 

Apă distilată de mușețel 
compusă în principiu din 

flavonoide precum apigenina, 
luteolina, quercetina, rutina și 
glicozidele lor, responsabile 

pentru efectele de calmare. 
Component de bază al întregii 

formule a gamei.

 Rodie 

Nativă a regiunii dintre 
Persia și India de Nord, 

acest fruct a fost cultivat în 
zona medieraneeană, încă 

din Antichitate. Numele 
genului provine din Punica, 

numele roman al 
Cartaginei. Este o sursă 

importantă de taninuri și 
enzime, având acțiune 

exfoliantă. 

Alte ingrediente actie care completează sinergia moleculelor inoiatie: 
Curcuma longa, Zanthoxylum bungeanum (piper Sichuan) și scutul acti Antipoluare



UNT DE SHEA
Obținut din semințele arborelui de shea din savanele 
Africii de vest. Are proprietăți emoliente, hrănitoare și 
hidratante, precum și antioxidante, grație conținutului 

de vitamina A și E.

COMPONENTE LIPIDICE

ULEI DE JOJOBA
Originar din deșerturile din California și Mexic, obținut 

prin presarea la rece a semințelor, hrănește și 
hidratează pielea. Este bogat în vitamina E - 

antioxidant natural - F și minerale care ajută la 
calmare, hidratare, netezire și regenerare.

ULEI DE COCOS

Este obținut prin presarea la rece a pulpei de cocos 
proaspătă sau uscată la soare. Este solid la temperatura 
camerei, se absoarbe ușor în piele și este un ulei stabil, 
prezența acidului lauric îl face similar pielii; conține, de 

asemenea, vitaminele A și E.



MINERALE

MAGNEZIU

Ajută la restabilirea rolului unei bariere impermeabile a 
stratului cornos prin creșterea hidratării și controlul 

asupra reactivității pielii.

ZINC

Proprietăți emoliente și protectoare.

MICROPUDRĂ VERDE SOF-FOCUS  

Ultima generație de activi pentru netezirea pielii cu un 
efect iluminator satinat, ce ajută la reducerea roșeței. 

VITAMINE

PRO VITAMINA B-5
Pantenol

Acționează asupra vaselor de sânge, 
îmbunătățindu-le resistența, 

permeabilitatea și elasticitatea.

VITAMINA E
Tocoferol acetat

Forma utilizată de vitamina E este 
tocoferolul care, la nivelul pielii, 

hidrolizaează și eliberează α-tocoferoli ; 
are o activitate anti-oxidantă crescută, 
deoarece neutralizează radicalii liberi, 
blocând situațiile, ce determină stresul 
oxidativ, responsabil de deteriorarea 

celulelor. Îmbunătățește hidratatea pielii 
la nivelul cornos al epidermei și redă 

abilitatea de menținere a apei în 
straturile pielii.



HIALURONAT DE SODIU

Acidul hialuronic este una dintre componentele fundamnetale ale țesutului 
conjunctiv; lipsa acestuia fetermină inabilitatea pielii de a reține apa, lucru ce duce 
la formarea de riduri și imperfecțiuni. Concentrația sa în țesuturile corpului tinde să 

scadă odată cu avansarea în vârstă. Acidul hialuronic este capabil să rețină foarte 
multă apă, de aici și proprietatea de hidratare intensă a acestui compus.

De asemenea, are acțiune de netezire asupra ridurilor mici și oferă un aspect 
catifelat pielii.

BETA-GLUCAN

Beta-glucanul este o glucoză polizaharidă lineară obținută prin extracție 
din peretele celulei de drojdie (Saccharomyces cerevisiae). Are 

proprietăți hidratante, stimulează proliferarea fibroblastelor și intervine în 
procesul de vindecare: prin urmare, dispune de proprietăți regeneratoare 

și anti-rid excelente. Protejează împotriva agenților oxidativi cauzați de 
radiațiile UV. Este, de asemenea, folosit ca un adjuvant activ în 

vindecarea rănilor și se recomandă, cu precădere, pielii sensibile.



Tipuri de piele sensibilă și intolerantă

 PRODUSE PENTRU RITUALUL 
DE ÎNGRIJIRE DE ACASĂ



Nu îndepărtați bariera proectoare a pielii prin 
utlizarea produselor agresive. Redați lipidele 

pe suprafața pielii pentru a stimula reînnoirea 
stratului hidrolipidic, aplicând o cremă 

specifică acestui tip de piele.

Alcoolul dilată vasele de sânge ale pielii, 
accetuând roșeața. În plus, deshidratează 

epiderma, slăbind bariera deja slăbită a pielii 
sensibile, prin expunerea la factorii de stres. 

Anumite alimente pot produce micro-inflamație.

Atenție la schimbările de temperatură și la 
aerul condiționat.

Un stil de viață echilibrat și tratamente 
dermatologice specifice ajută la 

restabilirea confortului și al stării de bine a 
pielii.

        

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA PIELII SENSIBILE/ INTOLERANTE



Cremă de curățare 150 ml
Textură fină, dar densă, bogată în turmeric și extract de afine, ce permite o 
curățare atentă și profundă a pielii, fără a o suprasolicita.
Utilizare: aplică o cantitate mică pe față, gât și decolteu și masează pielea 
cu vârfurile degetelor, apoi clătește cu apă. Fără alcool sau coloranți. 
Testat sub control dermatologic. Testat pentru nichel.  

Cremă emolientă  50 ml  
Cremă inovativă 24h, soluția pentru diverse cauze de combatere a 
agresorilor pielii. Îmbogățită cu extract de turmeric și zantoxilum, unt de 
shea și beta-glucan. Utilizare: aplicați pe față, gât și decolteu, netezește, 
răsfață și reface pielea. Fără coloranți. Testat sub control dermatologic. 
Testat pentru nichel. Uz extern. Evitați contactul cu ochii și membranele 
mucoase.



Stresul și emoțiile intense cauzează dilatarea 
vaselor de sânge din piele, delanșând atât 

apariția roșeței, cât și a senzației de 
disconfort. Multe femei își găsesc un aliat 
bun în mediație sau tehnici de relaxare 

pentru a-și menține pielea într-o zonă „zen”.

Serumurile sunt aliații perfecți 
când vine vorba de a oferi 

hidratare imediată și o 
reîmprospătare a pielii.

Un spray, similar cu un nor răcoros, plin de 
ingrediente active, pentru care, a atinge 

maximul de confort al pielii în orice moment al 
zilei, este esențial.



Spray esențial calmant  100 & 200 ml
Concentrat calmant pe bază de apă distilată de mușețel, a se aplica 
pentru o senzație imediată de calmare a oricărui disconfort resimțit pe 

piele; afinele organice și extractul de turmeric revigorează și 
calmează pielea sensibilă pe față și pe corp. Utilizare: aplicați pe față, 

gât, decolteu de mai multe ori pe zi, chiar și peste machiaj. Fără 
alcool sau coloranți. Testat sub control dermatologc. Testat pentru 

nichel. Uz extern. Evitați contactul cu ochii și membranele mucoase.  

Serum revitalizant 30 ml
Oferă o reîmprospătare imediată și netezește pielea în orice situație de 
disconfort, oferindu-i un aspect catifelat, grație extractului de turmeric, a 
plantei Zanthoxylum Bungeanum și acidului hialuronic. Micro-pudră- soft 
focus- nuanțe verzi. O bază excelenă pentru machiaj. Utilizare: aplicați 
pe față, gât și decolteu, înainte de crema de față sau după pentru a 
accentua efectul său corector. Fără coloranți. Testat sub control 
dermatologic. Testat pentru nichel. 



 Iritația pielii, roșeață și disconfort.
• Pot apărea: dilatarea vaselor de sânge și transmiterea 

semnalelor de durere către terminațiile nervoase.
•Deshidratarea straturilor superficiale ale pielii, slăbirea peliculei 

protectoare și expunerea la agresorii externi.
•Efectul particulelor poluante se adaugă la acțiunea razelor UV, 

având drept consecință intensificarea stresului oxidativ și 
manifestarea disconfortului pielii.

• Sensibilitate crescută a pielii și decolorarea acesteia ca 
rezultat al expunerii pe termen lung la razele UVA în prezența 

oricăror fenomene meteorologice.

Razele UV cauzează stres oxidativ: introduce în 
rutina de înfrumusețare de dimineață, un 

spectru larg de protecție împotriva razelor 
UVA-UVB.

O textură fină, ușor de aplciat, dar cu protecție ridicată. A se 
evita frecarea excesivă în timpul aplicării. Un spectru larg de 

filtre UVA-UVB cu protecție împotriva poluării urbane.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR EXTERNI



Loțiune Anti-poluare  30 ml
Loțiunea ideală pentru aplicarea de dimineață: scutul activ anti-poluare 
garantează protecția împotriva poluării și agenților externi, în timp ce razele UV și 
sistemul de filtrare antioxidant, obținut din pin maritim, oferă o piele cu aspect 
omogen. A se aplica după cremă și/ sau serum. Ideală pentru orice anotimp, în 
combinație cu produsele Vagheggi pentru îngrijirea pielii. Utilizare: Agitați produsul 
înainte de utilizare și aplicați câteva picături pe față, gât și decolteu, masați cu 
grijă, după aplicarea cremei sau a serului. Fără coloranți.

Mască anti-stres pentru față  200 ml
Mască cu efect calmant, ce relaxeazp pielea în orice situație de disconfort. 
Textură fină și cremoasă, bogată în unt de shea și toate celelalte ingrediente 
active din gamă, lasă pielea reîmprospătată, omogenă, luminoasă și netedă. 
Utilizare: aplicați un strat gros pe față, gât și decolteu, lăsați să acționeze 20 de 
minute, apoi masați fața cu puțină apă, clătiți. Fără coloranți. Testat pentru 
nichel. Testat sub condiții dermatologice. 



PRODUSE PROFESIONALE

Spray esențial pentru 
calmare
200 ml

Cremă de 
curățare
500 ml



KIT PROFESIONAL PENTRU PIELE SENSIBILĂ/ INTOLERANĂ – 10 TRATAMENTE
Un sistem inovativ adresat problemelor pielii sensibile și intolerante și diverselor cauze implicate în evoluția lor 

fiziologică, emoțională, precum stresul și stilul de viață. Conține cele mai noi ingrediente ctive extrase din turmeric și 
zantoxhylum, în combinație cu moleculele tradiționale din afine organice și mușețel, acid hialuronic și beta-glucan. 

Textura sa oferă o protecție concentrată pe efectul emolient și revigorant, oferind, în același timp, o experiență 
senzorială extraodinară și o stare de bine a pielii.

Exfoliere 
enzimatică

 Hidro-exfoliant 
(alantoină) și 

enzime obținutea 
din rodie pentru 

un efect complet 
de regavere cu 

toleranță 
ridicată.

Fiole concentrate 
pentru față

Extract pur de 
turmeric și 

zanthoxylum 
într-un concentrat 
de acid hialuronic 

și beta-glucan.

Macă anti-stres 
pentru față                                               

Mască cu efect 
calamnt, ce oferă 
relaxare în toate 

situațiile de disconfort 
al pielii. Textură fină și 
densă, bogată în unt 

de shea, lăsâng 
pielea împrospătată, 

omogenă și 
strălucitoare.

Cremă emolientă
Un răspuns inovativ 
la diversele cauze 
ale stresului pielii.

Gel- masaj pentru 
față

Gel lipofilic cu ulei 
de cocos, unt de 
shea și extract de 
zanthoxylum, ce 

permite realizarea 
unui masaj blând, 

dar eficient, cu 
ajutorul „periei de 

gel” inovative.

PRODUSE PROFESIONALE



TEXTURI DE PRODUSE FORMULATE PENTRU A SUȚINE UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR, asigurând 
toleranță maximă, confortl cutanat și rezultate vizibile.

TRATAMENT INDISPENSABIL PENTRU NEVOILE PIELII SENSIBILE/ INTOLERANTE

TRATAMENT EXCELENT PENTRU CURĂȚARE A FEȚEI

GAMA IDEALĂ DE PREGĂTIRE A PIELII PENTRU ALTE TRATAMTENTE DE IMPACT

TRATAMENT PROFESIONAL PENTRU PIELE DELICATĂ/ INTOLERANTĂ

Răspuns inovativ la diversele cauze ale stresului pielii

Puneți peria pentru gel în frigider cu 
cel puțin 30 de minute înainte de 
utilizare. Grație formei sale 
ergonomice din silicon, aplicarea 
produselor va fi simplă și precisă. 
Excelentă pentru masajul facial 
conform anumitor mișcări 
specifice. Spălați și uscați peria 
după fiecare utilizare.

Un protocol tehnic complex, urmat alături de utilizarea celei mai inovative „perii pentru gel”, permite o aplicare 
blândă a gelului pe față, gât și decolteu, folosind mișcări delicate, indispensabile pentru pielea extrem de sesnibilă.



 VGH PHYTOTECH PRODUSE DOZĂ PER TRATAMENT MODO D’UTILIZZO

Curățare 
Fiziologică

 
 
 
 
 
VGH FACE PLUS
Perie
 
 
 
 
 
VGH FACE PLUS
Ecografie
 
 
 
 

Demachiant pentru ochi și 
buze
 
 
 
 
Emozioni Plus
Cremă de curățare
 
 
 
 
 
Kit Emozioni Plus
Exfoliere enzimatică
 
 
 
Emozioni Plus Spray Esențial 
Emolient 

 
3 ml

 
 
 
 

5 ml
 
 
 
 
 

5 ml
 
 
 
 
 

10 ml
 
 

Aplicați demachiantul pentru ochi și buze pe o dischetă de bumbac pentru a îndepărta machiajul cu 
ușurință.
 
 
Curățați fața, gâtul și decolteul, masând ușor produsul și apoi îndepărtați-l cu apă. Aplicați spray-ul 
Calmant Esențial. 
 
 
Aplicați produsul emolient cu peria pentru gel*** pe fa ță, gât și decolteu. Se lasă să acționeze 5 minute. 
Aplicați spray-ul Calmant Esențial pe față, gât și decolteu, îndepărtați gelull, folosind dischete 
demachiante de bumbac umezite cu apă.
 

Faza de șoc

VGH FACE PLUS
Radiofrecvență*
 
VGH RF 
Radiofrecvență *
 
 
VGH FACE PLUS
Electroporator**
Spatulă cu ultrasunete
 
VGH EPRZ**
Electroporator
 

Kit Emozioni Plus
Fiole concentrate pentru 
față

2  ml
(per/ 1 fiolă)

Aplicați concentratul din fiolă pe față, gît și decolteu, masând până la absorbția completă în piele.

Masaj de regenerare VGH ENDO
Endomasaj

Kit Emozioni Plus
Masaj pentru piele

3 ml
 

 
Aplicați și masați produsul cu peria pentru gel, pe fa ță, gât și decolteu, timp de cel puțin 15 minute. 
Îndepărtați produsul cu dischete demachiante de bumbac umezite cu apă și apoi pulverizați spray-ul 
Emolient Esențial.

Mască funcțională  
Kit Emozioni Plus
Mască Anti-Stres pentru 
Față

20 ml
 
Aplicați un strat de mască pe față, gât și decolteu, folosind pensula pentru gel***, lăsa ți să acționeze 15 
minute; clătiți cu apă. Pulverizați Spray-ul Esențial Calmant.

Procedură finală  
Kit Emozioni Plus
Cocooning Cream 
Cremă emolientă

3 ml Finalizați, aplicând un strat de cremă pe fa ță, gât și decolteu.

* Efectuați ședința de radiofrecvență înainte de a aplica fiola Echinacea Tech pentru masajul feței. 
** Diluați produsul cu Tonic Rehydra (1:1)
*** Periile pentru gel pot fi păstrate în frigider înainte de a fi folosite. 
Durata Tratamentului: 50 de minute   
NOTĂ: Tratamentul poate fi trasnformat într-un proces de curățare specifică a feței, prin introducerea fazei de clătire, după îndepărtarea Exfoliantului Enzimatic Emozioni Plus.

EMOZIONI PLUS  - Protocol pentru pielea sesnibilă și intolerantă

Integrarea cu VGH PHYTOTECH este o op țiune alternativă la protocol



Toate produsele gamei sunt:

  formulate și testate pentru a asigura toleranța maximă a pielii. Testate pentru 
verificarea conținutului de nichel.

Fără alcool, coloranți, parfum/ arome, parabeni, uleiuri minerale (petrolatum, 
parafină, glicol propilen, EDTA, BHA, BHT).

Fără conservanți.

SIGURANȚĂ ȘI EFICACITATE

Includ hidroxiacteofenon compus din natura 
identică, găsită în Lampaya hieronymi (o plantă 

nativă din America Latină) și Rubus chamaemorus 
(mure, găsite în regiunea alpină). 

Patentate cu proprietăți multifuncționale emoliente, 
antioxidante și de conservare.



Test iniiitro de ultmă oră pentru toleranța și eficacitatea pielii (realizat în funcție de partcularitățile 
fiecărui indiiid în parte, precum și în funcție de combinațiile tratamentelor)

1. Evaluarea microscopică a morfologiei celulare după tratament

2. Evaluarea potențialei sensibilizări prin analiza citofluroimetrică a antigenilor 
membranei (numărul de antigen produși în cadrul răspunsului imun)

3. Test de eficacitate pentru activitatea de calmare: control in vitro al markerilor 
inflamatorii.

1. Evaluarea morfologiei celulei: colorarea hematoxilinei/ 
eozinei

Morfologia celulei după tratamentul cu un produs cosmetic 
este evaluată, utilizând doi coloranți: hematoxilina, care 
colorează componentele celulare încărcate negativ . 
hematoxylin (acizi nucleici, proteine ale membranei) și 

eozina, care colorează în roșu/ roz, componentele 
încărcate pozitiv (citoplasma).

În plus, testele următoare indică faptul că produsele din gamă sunt hipoalergenice 
(termen ce nu mai este utilizat pe amabaj din cauza faptului că este considerat prea 

generic, nemaifiind considerat potrivit de către legislație).



Celulele HaCaT au fost incubate (timp de tratament 
24h) cu două concentrații diferite ale produsului, 
alături de un control pozitiv potrivit (celule tratate cu 
SLS) cu scopul de a idedntifica efectele potențiale 
asupra morfologiei celulei. 

Figura 5.2 prezintă imaginile în microscopia optică a 
rezultatelor legate de Amatoxilină-Eozină asupra 
serumului de răcire (dat ca exemplu). Este posibil să 
observați că niciuna din cele două concentrații ale 
produsului au dus la alterarea morfologiei celulalre 
când au fost comparate sub control netratat. 

EVALUAREA MORFOLOGIEI CELULARE

Test de citotoxicitate (realizat preliminar) 
Testul MTT test este o citotxicitate colorimetrică, ce permite 
proliferarea și viabilitatea celulelor pentru a fi testate pe 
baza eficienței respiratorii mitocondriale.





2.  Evaluarea potențialului pro-sensibilizare
Acest test este capabil să evalueze potențialul pro-sensibilizant al materialelor brute/ produselor 
finisate pentru uz medical și cosmetic. Reactivitatea imunologică a celulelor imune (monocitele) 

expusă la contactul cu substanțele de test este evaluată prin analizarea expresiei moleculelor 
co-stimulatoare.

Pielea este o sursă potențială de sensibilizare, un declanșator al alergiei, precum și un țesut 
unde simptomele pot fi vizbibile.

Celulele THP-1 au fost incubate (tratatment de 24h) cu 20 μg/ml produs de test, o concentrație la 
care produsul nu a prezentat nicio activitate citotoxică în studiul preliminar.

Orice acțiune pro-sensibilizantă a produsului în cauză, folosit în concentrație, nu prezintă 
citotoxicitate demonstrată de testul MTS, a fost evaluată de etichetarea moleculelor co-stimulatorii 

și a analizei citofluorimetrice subsecvente.

În Figura 5.2., variația procentajului 
mediu a expresiei moleculelor 
reprezentative (activitate 
pro-sensibilizantă) este prezentă în 
celulele THP-1 tratate cu un control 
pozitiv ales și cu produsul în cauză, în 
comparație cu cel controlat (celulele 
netratate).

Ca o verificare pozitivă, au fost folosite 
celule tratate cu 2-Metil-3-izotiazolinonă 
(MIT, 200 μg / ml).



3. Evaluarea activității evoliente

Acest test evaluează acctivitatea de calmarea a unui produs asupra culturilor de celule ale 
cheratinocitelor umane prin studiul asupra variației în producția unei citokine specifice 
inflamatorii în termeni ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay).

4. Evaluarea potențialului iritant al pielii cu un test plasture ocluziv timp de 48h 
 

Testul este coordonat în acord cu principiile Declarației de la Helsinki, pe 20 de voluntari, 
cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Metoda constă în aplicarea produsului The test is 

conducted in accordance with the principles of the Helsinki Declaration on 20 volunteers, 
aged between 18 and 65. The method consists in applying the product în ocluzie cu 
ajutorul camerelor finlandeze (celule de aluminiu cu un volum de aproximativ 20 de 
microlitri) pe spatele sau pe antebrațul subiecților selectați. Capacitatea iritativă a 

produsului este evaluată în momente specifice conform tipului de produs. 



VĂ MULȚUMIM.
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