
SIKELIA





O gamă de produse corporale extrem de eficientă, ce combate, în cel mai inovativ mod, 
inestetismul cutanat cauzat de lipsa tonusului corporal, grație ingredientelor active naturale, 

unice și excepționale.

Sikelia este răspunsul pentru inestetismul corporal la orice vârstă:

• lipsa de elasticitate, tonifiere, vitalitate; 

• efect de mărire a sânilor prin creșterea țesutului adipos; 

• previne și tratează semnele;

• Remodelează silueta și minimalizează disconfortul cutanat cauzat de menopauză după 

50 de ani.

Adiție excelentă a sistemului corporal Vagheggi Phytocosmetics

SIKELIA



ULTIMELE STUDII

Studiile demonstrează mecanismul din spatele pierderii 

elasticității pielii: când această situație își face apariția, ADN-ul 

produce o cantitate mare a proteinei progerină și scade 

producția enzimei LOXL. Prima este cunoscută pentru 

capacitatea de încetinire a fibroblastelor în ceea ce privește 

producția de colagen și elastină; ultima, care este de regulă 

un stimulator al fibroblastelor, îi scade activitatea.



Biopsia pielii: enzima LOXL, reprezentată cu mov, dispare odată cu vârsta



SIKELIA – INGREDIENTE PRINCIPALE

EXTRACT DE MĂRAR

PEUCEDANUM GRAVEOLENS
Extractul de mărar este cunoscut pentru scăderea producției proteinei de 

progerină și crește funcționalitatea enzimei LOXL a fibrei elastice, pentru 

prevenirea pierderii tonusului corporal și lăsarea pielii.



CHINOTTO, CLEMENTINĂ ȘI BERGAMOTĂ
Sikelia promovează o sinergie exclusivă, unică, bazată pe extractul de Bergamotă, 

Clementină și Chinotto, citricele fiind recoltate doar în timpul lunii ianuarie, când activii lor 

au cea mai mare concentrație. Bogată în vitamine, minerale și acizi alfahidroxili, ce 

purifiază, având proprietăți antioxidante asupra corpului.

SIKELIA – INGREDIENTE PRINCIPALE



SIKELIA – THE LINE

SIKELIA

BREAST

SIKELIA

STRETCH MARKS

SIKELIA

AGE 50+

SIKELIA

SKIN TONING



SIKELIA ȘI TONIFIEREA PIELII



CONCENTRAT PENTRU TONIFIERE CORPORALĂ

Concentrat bazat pe mărar ideal pentru lipsa tonusului pielii, 

cauzat de o variație în greutate, mai degrabă decât din 

cauza stresului și a îmbătrânirii. Masați zilnic cu mișcări de jos în 

sus, până la absorbția completă, apoi adăugați Gelul 

tonifiant pentru corp. Sugerăm tratamentul de două ori pe 

săptămână. Acasă, aplicați dimineața și seara, timp de 10 

zile, consecutiv. Repetați periodic.

Ingrediente active: Extract de mărar, chinotto, clementină, 

bergamotă, alantoină. 

SIKELIA ȘI TONIFIEREA PIELII: tratament profesional

SIKELIA CREMĂ PENTRU MASAJ

Emulsie profesională pentru masajul corporal, excelent cu 

tehnologia.

Ingrediente active: Ulei de cocos, citrice, hialuronat de sodiu.



GEL TONIFIANT PENTRU CORP

Un gel învăluitor cu note de bergamotă, clementină și portocală amară, bogat în mărar, tonifiază, 

oferă fermitate, hidratând pielea în profunzime pentru a-i oferi vitalitate. Masați produsul cu mișcări 

circulare, până la absorbția completă. Pentru rezultate optime, utilizați-l cu Tonifiantul Concentrat 

pentru corp, pe care îl veți aplica înainte de cremă, masând până la absorbția completă.

Ingrediente active: extract de mărar, chinotto, clementină, bergamotă, ulei de orez. 

SIKELIA ȘI TONIFIEREA PIELII: tratament pentru acasă

TONIFIANT CONCENTRAT PENTRU CORP

Concentrat pe  bază de mărar ideal pentru pielea fără tonus, cauzată mai degrabă de variațiile în 

greutate, decât de stresul cutanat și îmbătrânire. Masați zilnic cu mișcări de jos în sus, până la 

absorbția completă, apoi aplicați Gelul Tonifiant pentru corp. Recomandăm tratamentul de două ori 

pe săptămână. Acasă, aplicați dimineața și seara, pentru 10 zile, consecutiv. Repetați periodic.

Ingrediente active: extract de mărar, chinotto, clementină, bergamotă, alantoină. 



SIKELIA pentru VERGETURI



VERGETURILE

Vergeturile apar la aproape 50% din populația feminină tânără, dar 
poate uneori să afecteze și bărbați, în special sportivi.

Vergeturile sunt leziuni ale pielii, ce urmează direcția liniilor de 
tensiune ale pielii și corespund reacțiilor pielii la întindere, dar mai 

întâi de toate, reacțiilor inflamatorii.

Clinic vorbind, ele se prezintă sub formă lineară sau striații fusiforme 
între 0.5 cm și câțiva cm lungime, de 1 mm sau chiar 1 cm lățime. 

Suprafața vergeturilor reent formate este netedă și catifelată, în 

raport cu aspectul crăpat, în cazul vergeturilor mai vechi.

De culoare violet-roșiatică, acestea capătă treptat un aspect 

albicios.

These elastin fibers can stretch up to 1.5 

times their length



AFINE NEGRE

EMPETRUM NIGRUM
Sucul de afine negre (Empetrum nigrum) este obținut prin presare la rece. Ajută 

la prevenirea deteriorării țesutului pielii, ce duce la apariția vergeturilor; 

stimulează tonusul pielii și microcirculația.

SIKELIA pentru VERGETURI– INGREDIENTE PRINCIPALE



SIKELIA pentru VERGETURI: tratament profesional

CONCENTRAT PENTRU VERGETURI

Concentrat profesional cu conținut de Afine Negre și extract de 

mărar pentru combaterea inestetismului cutanat al vergeturilor, 

hrănește și tonifiază pielea. Aplicați produsul direct pe vergeturi și 

zonele de risc, masând până la absorbția completă. Aplicați apoi 

Crema pentru vergeturi.

Pentru primele 10 zile, utilizați ambele produse, zilnic.

Pentru următoarele 20 de zile, aplicați fiola, de cel puțin 2 ori pe 

săptămână și crema în fiecare zi.

Ingrediente active: Extract de mărar, chinotto, clementină, 

bergamotă, Empetrum nigrum.
SIKELIA CREMĂ PENTRU MASAJ

Emulsie profesională pentru masajul corporal, 

excelent cu tehnologia.

Ingrediente active: ulei de cocos, citrice, 

hialuronat de sodiu.



SIKELIA pentru VERGETURI: produse pentru acasă

CONCENTRAT PENTRU VERGETURI

Concentrat profesional, ce conține extracte de Afine Negre și mărar pentru combaterea inestetismului cutanat al 

vergeturilor, hrănind și tonifiind pielea. Aplicați produsul direct pe vergeturi și zonele de risc, masând până la absorbția 

completă. Completați cu aplicarea Cremei pentru vergeturi.

Pentru primele 10 zile, utilizați ambeșle produse, zilnic.

Pentru următoarele 20 de zile, aplicați fiola de cel puțin 2 ori pe săptămână, iar crema în fiecare zi.

Ingrediente active: extract de mărar, chinotto, clementină, bergamotă, Empetrum nigrum.

CREMĂ PENTRU VERGETURI

Cremă, bogată în extract de Afine Negre, ce hidratează, hrănește, netezește și redă pielii, un tonus mai omogen, 

favorizând prevenția și apariția vergeturilor, specifice adolescenței, sarcinii sau variațiilor de greutate. Pentru rezultate 

optime, utilizați-p cu Concentratul pentru vergeturi, masând până la absorbția completă, înainte de aplicarea cremei.

Ingrediente active: extract de mărar, chinotto, clementină, bergamotă, Empetrum nigrum, vitamina E, unt de shea, 

karitè, ulei de orez. 



SIKELIA pentru SÂNI



SÂNUL

Cantitatea de grăsime determină mărimea și forma 

rotundă a sânului.

Acțiunea cosmetică asupra sânilor funcționează prin:

• Îngrijirea pielii, a tonusului și a densității acesteia

• Creșterea țesutului de grăsime și a ligmaentelor ce 
asigură susținerea și forma sânilor, îmbunătățindu-le 

volumul.



ALGAE DICTYOPTERIS
Sunt alge maro, recoltate într-un mod sustenabil, denumite de asemenea și «parfumul din Hawaii», grație 

notelor aromatice caracteristice, oferind anumitor golfuri din Hawaii, o mireasmă a mării, datorită 
prezenței dictyopterene pheromones.

Dictyopteris stimulează proteinele implicate în nutriția adipocitelor sepcifice: Transferaza acizilor grași (FAT) 

facilitează transportul de acizi grași în interiorul celulei și Adiponutrinul, care susține depozitarea 

trigliceridelor de către adipocite.
Aceastp stimulare acționează asupra nutriției lipidice și acumulează volumul pentru a oferi un efect de 

mărire a volumului sânilor.

SIKELIA pentru SÂNI – INGREDIENTE PRINCIPALE



TEST IN VIVO: în 28 de zile, 63% dintre femeile testate au 
observat o îmbunătățire în ceea ce privește volumul.

O creștere în volum cu 0.8 până la 2% a fost observată.

TEST IN VITRO : introducerea noilor adipocite. Captura
lipidelor de către Dictyopteris 

Fără Dictyopteris Cu Dictyopteris



SIKELIA pentru SÂNI: tratament profesional

CONCENTRAT pentru SÂNI

Concentrat profesional pentru tonifiere și 

sculptare, ce contribuie, prin proprietățile sale 

hidratante, la stimularea naturală a țesutului 

adipos din piele.

Aplicați concentratul și apoi masați cu Serul 

Tonifiant pentru sâni, pe aceștia și pe decolteu.

Ingrediente active: ulei de Dictyopteri, extract de 

mărar, chinotto, clementină, bergamotă,

pantenol, beta-glucan, hialuronat de sodiu, aloe 

vera.
SIKELIA CREMĂ PENTRU MASAJ

Emulsie profesională pentru masajul corpului, excelentă pentru 

uz tehnologic.

Ingrediente active: ulei de cocos, citrice, hialuronat de sodiu.



SIKELIA pentru SÂNI: produse pentru acasă

CONCENTRAT pentru SÂNI

Concentrat profesional pentru tonifiere și sculpate, ce contribuie, prin proprietățile sale 

hidratante, la stimularea naturală a țesutului adipos din piele.

Aplicați concentratul, apoi masați Serul Tonifiant, pe sâni și decolteu.

Ingrediente active: ulei de Dictyopteri, extract de mărar, chinotto, clementină, bergamotă,

pantenol, beta-glucan, hialuronat de sodiu, aloe vera.

SER TONIFIANT pentru SÂNI

Cel mai inovativ ser, ce conține extract de alge Dictyopteris, cu o aromă plăcută, specifică 

plajelor din Hawaii, susține fermitatea naturală a sânilor. Extractele de clementină, 

portocală amară și bergamotă hidratează pielea decolteului, făcând- mai elastică și mai 

fermă. Potrivit pentru toate tipurile de piele, în special după o pierde semnificativă în 

greutate sau după o perioadă de alăptare. Pentru rezultate optime, utilizați cu 

Concentratul pentru sâni, masând până la absorbția completă, înainte de aplicarea 

serului.

Ingrediente active: ulei de Dictyopteri, extract de mărar, chinotto, clementină, bergamotă.  



SIKELIA AGE 50+ MENOPAUZA



Menopauza este un proces biologic natural. Scăderea și eventual stoparea producției de 

estrogen duce la apariția diverselor simptome în timpul menopauzei, afectând fiecare 

femeie în mod diferit.

În timpul menopauzei, aproximativ 50% dintre femei pot experimenta luarea în greutate: 
fluctuațiile hormonale pot duce la depozitarea crescută a grăsimii (mutându-se de pe 

șolduri și coapse, pe abdomen) și la un metabolism mai încet. Ca rezultat al scăderii nivelului 

de estrogen, pielea devine mai uscată și lipsită de elasticitate.

O dietă sănătoasă și echilibrată o să vă ajute să preveniți depozitarea de grăsime, să 

reduceți riscurile bolilor cardiovasculate și să aveți o absorbție normală de vitamina D și 
calciu, pentru a preveni apariția osteoporozei.

În timpul menopauzei, nivelul de hormoni ai femeilor, scad cu rapiditate, accelerând 

procesul de îmbătrânire a pielii, prin urmare este important să ne concentrăm pe 
îmbunătățirea grosimii și elasticității pielii, menținând un strat echilibrat hidrolipidic, pentru a 

asigura protecția.

MENOPAUZA



Există două tipuri de țesut adipos, țesut adipos alb 
(specializat în depozitarea energiei ca grăsime) și țesut 

adipos maro (specializat în arderea grăsimii pentru a 
produce căldură, ex. Termogeneza). În ultima vreme, s-
a observat prezența adipocitelor bej cu un tipar expresiv 
al genei, diferit față de țesutul alb sau maro.

Prin stimularea potrivită, adipocitele bej trec printr-un 
proces de „schimbare a culorii” în maro, acest lucru 
însemnând că devin active metabolic, termogeneza 
este activată, prin urmare arderea acizilor grași este 

accentuată.

De asemenea, s-a observat că masa și activitatea 
țesutului adipos bej scade odată cu creșterea indicelui 

de masă corporală sau pe măsură ce îmbătrânim, 
cauzând acumularea de grăsime corporală. Prin 
urmare, activitatea țesutului adipos bej este extrem de 

importantă, deoarece contribuie la reducerea grăsimii 
corporale.



Ingredientul activ este extras din Tisochrysis lutea, un tip de micro-alge,
inducând transformarea în adipocite maro, activând termogeneza, atât în 

adipocitele albe, cât și în cele bej.

Drept consecință, se obține:

• Arderea efectivă a grăsimii
• Remodelarea siluetei

• Pierderea volumului corpului
• Efect tonifiant și îmbunătățirea elasticității pielii



LIPOACTIV SIKELIA AGE 50+

O formulă profesională hrănitoare, care grație acțiunii 

tonifiante a Tysochrysis lutea, menține la distanță punerea în 

greutate pe talie și coapse, zone care în timpul menopauzei 

devin destul de critice.

Masați produsul pe tot corpul, apoi clătiți la duș pentru a 

obține o emulsie netedă, ce oferă un efect revigorant. 

Aplicații apou Untul de corp modelator age 50+ pe zonele 

afectate și masați până la aborbția completă.

Ingrediente active: Micro-alge Tisochrysis.

SIKELIA AGE 50+

SIKELIA CREMĂ PENTRU MASAJ

Emulsie profesională pentru masajul corporal, excelent 

pentru uzul tehnologic.

Ingrediente active: Ulei de cocos, citrice, hialuronat de 

sodiu.



UNT DE CORP MODELATOR 50+

Cel mai inovativ unt pentru tonifierea și slăbirea corpului, lasă pielea hrănită, fermă, întinerită, în special în zona taliei 

și a brațelor, mai predispuse inestetismului cutanat în timpul menopauzei. Prospețimea citricelor combinată cu 

puterea Micro-algelor Thysocryis susțin elasticitatea și tonusul pielii. Pentru rezultate optime, folosiți cu Tonifiantul 

corporal 50+, apoi clătiți sub duș pentru a obține o emulsie netedă.

Ingrediente active: Micro-alge Tisochrysis, Unt de Shea, Unt de Cupuacu, ulei de cocos, vitamina E, chinotto, 

clementină, bergamotă, hialuronat de sodiu, cafeină.

SIKELIA AGE 50+: produse pentru acasă

LIPOACTIV SIKELIA AGE 50+

O formulă profesională hrănitoare, care grație acțiunii tonifiante a Tysochrysis lutea menține grăsimea departe de 

șolduri și coapse, în special în timpul menopauzei, când situația este critic.

Masați produsul pe tot corpul, apoi clătiți sub duș, pentru a obține o emulsie netedă, cu efect revigorant. Aplicați 

apoi Untul de corp modelator Age 50+ pe zonele afectate și masați până la absorbția completă.

Ingrediente active: Micro-alge Tisochrysis.



PIRAMIDA OLFACTIVĂ
Note: verzi, florale, lemnoase

Bergamotă

Mure negre, Smochine, Floare de 

lotus

Mosc, Vetiver, Cardamom, Mosc 

de stejar



Produs delicat pentru curățare, îmbogățit cu clementine, chinotto și 
extract de bergamotă pentru o piele netedă, catifelată cu note 

olfactive speciale:

NOTE DE PORTOCALĂ AMARĂ

NOTE DE MENTĂ

NOTE DE CHINOTTO

Pregătește pielea pentru o absorbție mai bună a Gelului Tonifiant.

SIKELIA GEL DE DUȘ TONIFIANT


