


DERMATON OIL     
Compoziţie: Amestec din uleiuri naturale din: Oryza sativa seed 

(germeni de orez 85%); Hippophae rhamnoides seed (cătină 2%); 

Simmondsia chinensis seed (jojoba 1%); lecitină (3%); glicerină (5,9%); 

Lavandă (0,3%); Thymus vulgaris (cimbru 0,2%); tocopherol (vitamina E 

1%); Litsea cubeba fruits (verbină 0,30%); Cymbopogon martini herb 

(palmarosa 0,2). 

 

Dermaton oil  este un ulei de face& body natural care regenerează şi 

hrăneşte pielea. 

 

•Poate fi utilizat pentru îngrijirea zilnică a pielii sau după plajă şi 

solar. 

•Este eficient în tratarea arsurilor minore şi împotriva efectelor 

nocive ale razelor UV.     

•Previne îmbătrânirea prematură a tenului.  

 

Mod de aplicare: Se aplică în strat subţire, seara, înainte de culcare după 

duş. Pentru ten uscat se recomandă aplicarea de 2 ori pe zi. În cazuri de 

arsuri solare sau chimice neinfectate poate fi utilizat de 2 – 3 ori pe zi. 

  

 



DERMATON GEL     

Compoziție: Extrase naturale din: Aloe vera (Aloe barbadensis leaf), Rodie 

(Punica granatum), Echinaceea (Echinaceea purpurea), Ștevia, (Ştevia 

rebaudiana), Ceai verde (Camellia sinensis leaf) Acerola (Malpighia glabra 

fruit), Unt de shea (Butyrospermum parkii butter) și Ulei de jojoba 

(Simmondsia chinensis seed oil), Lecitină, Lanolină, Caprylyl Glycol, 

Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Phenylpropanol, Glyceryl 

Caprylate, Carbomer, Provitamina B5 (Panthenol), Bisabolol, Coenzima 

Q10 (Ubiquinone), Vitamina E (Tocopheryl Acetate), acid citric (Sodium 

Citrate), Aqua, Glicerin. 

     

Dermaton Gel este destinat îngrijirii pielii. Este recomandat pentru toate 

tipurile de piele, inclusiv pentru cea hipersensibilă.  

 

 DERMATON gel - Conferă efecte: de hidratante, regenerare şi antiinflamatoare. Revigorează, 

calmează pielea iritată sau arsă de soare. Gelul este cremos ușor de aplicat. Picăturile de cremă sunt 

absorbite rapid iar pielea devine moale şi mătăsoasă.  

 

Se poate utiliza 

Pentru îngrijirea zilnică a pielii. Este o cremă de corp cu efecte  de hidratare si regenerare 

În cazuri de eritem, erupții cutanate. 
Prezentare: 100 ml  

 









DOROSERIN SAPUN 
Compozitie: Extracte din plante: Pulmonaria Officinalis; Rosa 
Centifolia; Cinchona Calisaya; Sophora Japonica; Verbascum Thapsus; 
Zingiber Officinale; Cetraria Islandica; Tussilago Farfara; Galeopsis 
Segetum; Glycyrrhiza Glabra; Hyssopus Officinalis; Thymus 
Vulgaris; Aralia Cordata; Curcuma Longa; Equisetum Arvense; Origanum 
Vulgare; Plantago Lanceolata; Tropaeolum Majus; Althaea 
Rosea alãturi de ingredientele Palmitat de sodiu; Ulei saponificat din 
sâmburi de fruct de palmier; Apã; Glicerinã; Ulei de palmier; acid 
din sâmburi de fruct de palmier; Palmitat de potasiu; Pentasodium 
pentetate; Parfum, Acid ascorbic etc. 
Efecte şi recomandari: 
• consolideaza sistemul imunitar 
• previne eruptiile cutanate comune, de origine bacteriana sau virala 
• ajuta la protejarea pielii de micoze 
• accelereaza regenerarea pielii. 
Din punct de vederea al aromoterapiei are calitatea de a imbunatati forta şi 
rezistenta psihica. 



PROTEKTIN SÃPUN 
Compozitie: Extracte din plante: Fumaria Officinalis; Geranium 
Robertianum; Sophora Japonica; Galega Officinalis; Linaria Vulgaris; 
Arctium Lappa; Bellis Perennis; Calluna Vulgaris; Glycyrrhiza 
Glabra; Hamamelis Virginiana; Symphytum Officinale; Acorus Calamus; 
Anthyllis Vulneraria; Aralia Cordata; Chelidonium Majus; Scutellaria 
Baicalensis; Galium Aparine; Equisetum Arvense; Viola Tricolor, 
alãturi de ingredientele Palmitat de sodiu; Ulei saponificat din 
sâmburi de fruct de palmier; Apã; Glicerinã; Ulei de palmier; acid 
din sâmburi de fruct de palmier; Palmitat de potasiu; Pentasodium 
pentetate; Parfum, Acid ascorbic. 
Efecte şi recomandari: 
• creşte rezistenta pielii la boli micotice 
• potrivit pentru ingrijirea picioarelor 
• ajuta in cazuri de eruptii cutanate şi leziuni ale pielii insotite de sangerare 
• poate fi util in cazuri de inflamatii provocate de intepaturile insectelor 
• prezinta efecte pozitive asupra eczemelor şi asupra iritatiilor cauzate de agenti chimici. 
Din punct de vederea al aromoterapiei utilizat dimineata are efect de vitalizare asupra creativitatii şi 
interesului general. 



ARTRIN SÃPUN 
Compozitie: Extracte din plantele; Symphytum Officinale; Anethum 
Graveolens; Erigeron Canadensis; Robinia Pseudoacacia; Trigonella 
Foenum-Graecum; Zingiber Officinale; Arnica Montana; Spiraea 
Ulmaria; Glycyrrhiza Glabra; Laurus Nobilis; Solidago Virgaurea; 
Acorus Calamus; Aesculus Hippocastanum; Linaria Vulgaris; Melilotus 
Officinalis; Tropaeolum Majus, alãturi de ingredientele Palmitat 
de sodiu; Ulei saponificat din sâmburi de fruct de palmier; Apã; 
Glicerinã; Ulei de palmier; acid din sâmburi de fruct de palmier; 
Palmitat de potasiu; Pentasodium pentetate; Parfum, Acid ascorbic. 
Efecte şi recomandari: 
• calmant, relaxant, cu efect benefic de racorire 
• poate fi folosit in tratarea eczemelor 
• mentine umiditatea naturala a pielii, potrivit pentru ten uscat 
• deoarece accelereaza penetrarea sarurilor minerale prin piele,este utilizabil in cazuri de 
guta sau alte tulburari metabolice. 
Din punct de vederea al aromoterapiei este ideal pentru utilizare inainte de odihna şi 
relaxare deoarece reduce intensitatea emotionala 



CYTOVITAL SÃPUN 
Compozitie: Extracte din plantele: Rhaponticum Carthamoides; 
Zanthoxylum piperitum; Polygonatum Multiflorum; Glycyrrhiza Glabra; 
Linaria Vulgaris; Liriosma Ovata; Lavandula Angustifolia; Vanilla 
Planifolia; Zingiber Officinale; Centella Asiaticã; Pimpinella Anisum; 
Foeniculum Vulgare; Scutellaria Baicalensis, alãturi de ingredientele 
Palmitat de sodiu; Ulei saponificat din sâmburi de fruct de 
palmier; Apã; Glicerinã; Ulei de palmier; acid din sâmburi de fruct 
de palmier; Palmitat de potasiu; Pentasodium pentetate; Parfum, 
Acid ascorbic. 
Efecte şi recomandari: 
• reda elasticitatea pielii, o tonifica, avand efect antirid 
• mareşte capacitatea de auto-hidratare a pielii 
• inhiba aparitia acneii. 
Din punct de vederea al aromoterapiei are calitatea de a consolidain plan psihic simtul 
realitatii şi de a stimula capacitatea de invatare. 



RUTICELIT SÃPUN 
Compozitie: Extracte din plantele: Sanguisorba Officinalis; Melilotus 
Officinalis; Hamamelis Virginiana; Anthylis Vulneraria; Calendula 
Officinalis; Ribes Nigrum; Ruta Graveolens; Sophora Japonica; 
Symphytum Officinale; Aesculus Hippocastanum; Polygonum Fagopyrum; 
Gingko Biloba; Hypericum Perforatum; Equisetum Arvense; 
Arnica Montana, alãturi de ingredientele Palmitat de sodiu; Ulei saponificat 
din sâmburi de fruct de palmier; Apã; Glicerinã; Ulei de 
palmier; acid din sâmburi de fruct de palmier; Palmitat de potasiu; 
Pentasodium pentetate; Parfum, Acid ascorbic. 
Efecte şi recomandari: 
• poate fi utilizat ca un sapun de uz general 
• prezinta un efect de activare şi incalzire locala 
• armonizeaza functiile de organ vital ale pielii 
• are efecte pozitive in tulburarile de piele cauzate de transfuziile 
de sange 
• grabeşte refacerea pielii dupa vanatai sau alte leziuni. 
Din punct de vederea al aromoterapiei are calitatea de a consolidain plan psihic motivatia, comunicarea 
şi reda vitalitatea. 
Pentagrama de sapunuri Energy creeaza o bariera respirabilapentru piele, atragand şi permitand 
patrunderea umezelii, previnevaporarea celei interne, iar prin aportul de plante hranesc şitrateaza 
diferite afectiunii ale pielii. 





 

Şamponul Artrin este proiectat pentru toate nuanţele de păr, dar cu 

efecte mai evidente pentru nuanţele de păr închise. Este potrivit pentru 

părul uscat şi reduce apariţia firelor albe. 

     

Din punct de vedere al aromoterapiei;dacă avem o stare de teamă, 

oboseală, extrasele de plante din acest şampon  vin să ne confere o 

stare de bucurie şi dorinţă de viaţă. 
PREZENTARE: 200ml 

Şamponul Cytovital este un şampon conceput pentru toate nuanţele de păr. 

Compoziţia bine gândită susţine regenerarea părul friabil, casant şi obosit. De 

asemenea calmează şi elimină pruritul scalpului. 

     

Din punct de vedere al aromoterapiei;dacă sunteţi anxioşi, nervoşi şi despicaţi 

permanent problemele, atunci şamponul Cytovital vă ajută să vă relaxaţi. 
Prezentare: 200 ml 
 



Şamponul Protektin este conceput pentru părul cu tendinţa de 

a fi gras sau cu tendinţă de cădere. Eficient pentru persoanele 

care lucrează într. - un mediu poluant.  

     

Din punct de vedere al aromoterapiei;dacă suntem furioşi sau 

ne confruntăm cu situaţii încordate, şamponul Protektin vine în 

sprijin ca o mângâiere. 
Prezentare: 200 ml 
 

Şamponul Droserin este conceput pentru părul normal. Extrasele de plante 

din compoziţie îmbunătăţesc elasticitatea reduc căderea şi adăugă strălucire 

părului.  

     

Din punct de vedere al aromoterapiei;dacă sunteţi trişti, vă simţiţi neândreptăţiţi 

de cei din jur şi nesiguri, şamponul Droserin vine şi spăla aceea nesiguranţă.  

Prezentare: 200 ml 

 

 



Şamponul Ruticelit este potrivit în special pentru nuanţele de păr închise la 

culoare. Acesta inhibă apariția mătreţi, întăreşte rădăcina şi facilitează regenerarea 

părului. 

     

Din punct de vedere al aromoterapiei;dacă vă pierdeţi motivaţia şi forţa gândirii 

şamponul Ruticelit vine asemeni luminii soarelui să vă învioreze şi să vă alinte 

sufletul. 
Prezentare: 200 ml 

 
 



Nutritive Balsam este destinat îngrijirii părului având în compoziţie uleiuri 

special gândite care refac structura firului de păr respectiv: ulei din seminţe de 

Jojoba (Simmondsia chinensis), ulei de ungurahua (Oenocarpus bataua), ulei din 

seminţe de macadamia (Macadamia ternifolia), ulei de migdale dulci (Prunus 

amygdalus dulcis), unt de Shea (Butyrospermum Parkii), miere, proteină hidrolizată 

din grâu şi orez, cofeină, apă, panthenol, emolienţi. 

 

Nutritive Balsam contribuie la hrănirea, refacerea şi creşterea sănătoasă a părului 

 

• Conferă rezistenţă şi luciu părului tratat şi obosit. 

• Stimulează circulaţia a sângelui la nivelul scalpului. 

• Are proprietăţi antimătreaţă. 
• Se aplică pe părul proaspăt spălat masând uşor. 
• Se lasă să acţioneze minim 1-2 minute, apoi se clăteşte cu multă apă. 
Prezentare: 200 ml 
 



 Concentrate picături – Pentagramă 

 

 
   Preţ 

VIRONAL  – picături 

 

 
30 ml 115 RON 

REGALEN – picături 

 

 
30 ml 

115 RON 

RENOL – picături 

 

 
30 ml 

115 RON 

GYNEX – picături 

 

 
30 ml 

115 RON 

KOROLEN – picături 

 

 
30 ml 

115 RON 

 Creme - Pentagramă 

 

 
    

Droserin – cremă 

 

 
50 ml 59 RON 

Protektin – cremă 

 

 
50 ml 

59 RON 

Artrin – cremă 

 

 
50 ml 

59 RON 

Cytovital – cremă 

 

 
50 ml 

59 RON 

Ruticelit – cremă 

 

 
50 ml 

59 RON 

Lista  Preţuri 



 Produse unice 

 

     

Cytosan – capsule 

 

 90 buc 150 RON 

Drags Imun – picături 
 

 

 30 ml 115 RON 

Fytomineral - picături 

 

 

 
100 ml 120 RON 

 Cytosan Fomentum Gel 

 

 

 
100 ml 

 

65 RON 

 

 Suplimente alimentare – capsule şi tablete 

 

     

Vitamarin – capsule 

 

 90 buc 60 RON 

Celitin – capsule 

 

 90 buc 60 RON 

Probiosan – capsule 

 

 90 buc 65 RON 

Grepofit – capsule 

 

 135 buc 65 RON 

Revitae – capsule 

 

 90 buc 

87 RON 

 

Skeletin – capsule 

 

 135 buc  87 RON  

Peralgin – capsule 

 

 120 buc  65 RON 

Flavocel - tablete 

 

 150 buc  65 RON 

Imunosan – capsule 

 

 90 buc  125 RON 

Vitaflorin – capsule 

 

 90 buc  108 RON 



Concentrate picături – produse 

suplimentare 

 

   

  

Stimaral – picături 
 

 30 ml 
115 RON 

King Kong – picături 
 

 30 ml 
115 RON 

 Linia Verde 
 

     

Betafit - tablete 
 

 
200 buc  

        87 RON        

 Barley (orz verde) - pulbere 

 

   100 g 

 70 RON 

Chlorella - tablete 
 

 200 buc        70 RON        

Spirulina Barley – tablete 
 

 200 buc        70 RON        

 Produse pentru baie 
 

     

Biotermal – sare de baie 
 

 350 g 52 RON 

Balneol – concentrat 
 

 110 ml 65 RON 

Produse cosmetice speciale 
 

     

Audiron – picături 
 

 25 ml  69 RON 

Spiron - spray 

 

 

 
50 ml  

  52 RON 

Grepofit - spray 
 

 14 ml  46 RON 

 Dermaton - Ulei sau Gel 

 

 

 
 100 ml 

  65 RON 



Paste de dinţi 

 

 

    

Balsamio 

 

 100 ml 
 27 RON 

Diamond 

 

 100 ml 
 27 RON 

Săpunuri  

 

 

    

  

Droserin; Protektin; Artrin; Cytovital;  
 

Ruticelit; Drags Imun; Cytosan 

 

 100 g 20 RON 

Şampoane + Balsam pentru păr 

 

     

 Droserin; Protektin; Artrin; Cytovital; Ruticelit; 

Nutritive Balsam 

 

 

 

 200 ml 

 

46 RON 

 

  

Comenzi produse  
Consultant  Energy:  Elena Ribă: 0722.907.110 


