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O gamă de cosmetice, cu conținut bazat pe extractul de semințe de 
cânepă (Cannabis sativa), formulat astfel încât să întrunească toate 

nevoile pielii, date fiind stilul de viață și obiceiurile cotidiene, ce pot avea 
efecte negative asupra acesteia.

Texturi inovative, plăcute la atingere. Garantează hidratarea, protecția și 
ajută la menținerea pielii catifelată și elastică. Oferă protecție totală 

împotriva factorilor agresivi din mediul înconjurător, incluzând nu doar 
agenții atmosferici (poluarea urbană), dar și pe cei specifici stilului nostru 

de viață (lumina albastră emisă de dispozitivele electronice).

Această nouă abordare în cosmetică este menită să mențină stratul 
hidrolipidic și microbiotic în condiții optime pentru o piele revigorată și  

energizată.
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CÂNEPA

Istoria cânepei este strâns legată de 
destinul și evoluția omului.
Cunoscută din Antichitate, atât în Est, 
cât și în Vest, a fost folosită în China 
încă din perioada preistorică la 
fabricarea funiilor și materialelor textile, 
și de asemenea, a fost folosită cu mai 
mult de 2000 de ani în urmă la crearea 
primei foi de hârtie.
În zona mediteraneană, fenicienii 
obișnuiau să construiască pânze de 
cânepă pentru bărcile lor și încă de pe 
vremea romanilor, această plantă a 
fost cultivată în Valea Po, în scopul 
obținerii de fibră textilă.



În ceea ce privește utilizarea sa în scopuri recreaționale, 
cannabis-ul a fost consumat de secole, chiar și în cadrul 
ritualurilor religioase, date fiind proprietățile de modificare a 
percepției; medicina chinezească a inclus cânepa în 
farmacopee, chiar și astăzi, cuvântul "anestezie" în limba 
chineză, fiind alcătuit din 2 caractere (ideograme), care 
înseamnă „cannabis” și „intoxicare”

Numeroase mișcări migratorii ale popoarelor nomade din 
Asia s-au răspândit în Orientul Mijlociu, în zona mediteraneană 
și în Vestul Europei. Consumul de cannabis ca substanță 
psihoactivă este destul de recent în Europa: datează din 
secolul al XIX-lea, grație lui Napoleon, care a fost interesat de 
capacitatea acestei plante de a reduce durerea, precum  și 
de efectele sale sedative.

Cânepa, cu cele 50.000 de variații (de la plastic 
biodegradabil la combustibil curat, de la hârtie la fibră textilă, 
de la materiale de construcție la vopsea nepoluantă, de la 
cosmetice naturale până la mâncăruri echilibrate), este 
capabilă de a înlocui multe dintre produsele de consum, 
transformându-le în unele ecologice și sănătoase. 
Randamentul ridicat, în ceea ce privește cantitatea de 
cânepă, face din această plantă candidatul ideal pentru 
producția de combustibili de biomasă. THC-ul a fost, de 
asemenea, reevaluat și proprietățile sale terapeutice au fost 
recunoscute, printre ele numărându-se capacitățile sale de: 
analgezic, antiemetic și adjuvant în tratamentul multor boli, în 
special cele terminale.



CÂNEPA: ACȚIUNE COSMETOLOGICĂ

Grație unei tehnologii exclusive, ce include 
biolichefierea semințelor de cânepă, care 
eliberează fitocomplexul complet al plantei, un 
ingredient activ de mare preț a fost dezvoltat, 
influențând în mod pozitiv microbiota pielii, calmând 
pielea iritată, crescând nivelul de hidratare și 
îmbunătățind elasticitatea.

TEST IN-VIVO 
Determină hidratarea pielii +15,4%
Reduce descuamarea pielii -22,7%
Reduce asprimea pielii -7,7%
Crește elasticitatea pielii +49,7%



Mohawk este o proteină găsită în celule, responsabilă 
de factorul de transcriere din ADN a colagenului, fiind 
principala responsabilă de fiziologia pielii. În special, se 
ocupă de sinteza colagenului de tip I, III și IV într-o 
manieră foarte bine organizată, pentru a asigura, astfel, 
-tensiunea biologică  perfectă și ,nu în ultimul rând, 
menținerea în stare bună a structurii pielii. Anatomia și 
fiziologia pielii se află, de fapt, în strânsă legătură cu 
textura subtilă, ce oferă structură nu doar pielii, ci și 
proprietăților sale dinamice. Acestea sunt definite în 
mod direct de moștenirea genetică personală.

Pe parcursul studiilor asupra proteinei Mohawk, a fost 
descoperită o nouă proprietate definitorie pentru 
frumusețea tuturor tipurilor de piele ale diferitelor grupuri 
etnice.

Studiile despre Mohawk, un factor de transcriere ADN, 
au condus către obținerea tetrapeptida-7 palmitoyl, o 
peptidă naturală care ajuta la construirea biodinamică 
a anatomiei și fiziologiei pielii. Principala funcție a 
proteinei Mohawk este să sintetizeze colagenul de tip I și 
III într-un mod care nu afectează sănătatea pielii.

PEPTIDA «MOHAWK LIKE»



TEST IN VITRO 
Peptida Mohawk stimulează:

producția proteinei Mohawk + 81%
producția de colagen tip VI + 41%

densitatea și cantitatea de colagen pentru pielea îmbătrânită + 28%

TEST IN VIVO - 44 PERSOANE (VARSTA 45-60) 
Aplicarea produsului: de 2 ori pe zi

Adâncimea ridurilor din zona ochilor: -15,6% (pentru 1 luna) -20% (pentru 2 luni)
Volumul ridurilor din zona ochilor: -25% (pentru 14 zile) -64% (pentru 2 luni)



Marile aglomerații urbane duc inevitabil către poluarea aerului din cauza 

concentrației foarte mari de ozon, oxid de nitrogen și particule (PM 2.5); 

expunerea la aerul poluat este corelată cu semnele de îmbătrânire, care pot 

crește până la 20% din cauza distrugerii colagenului și a cheratinei. 

Pielea pare, de asemenea, deshidratată și cu multe semne de îmbătrânire.

Expunerea îndelungată la lumina albastră, în special pentru oamenii 

«conectați» la tehnologie, generează niveluri crescute de radicali liberi care 

pot produce deteriorări oxidative.

De asemenea, încălzirea cauzată de expunerea excesivă la monitoarele 

digitale accentuează deshidratarea și producția de radicali liberi, implicați în 

procesul de îmbătrânire.

SCOP: 
PIELE - MEDIU ÎNCONJURĂTOR - STIL DE VIAȚĂ



∙Apa de mare energizată este un ingredient activ care 
luptă împotriva efectelor adverse cauzate de 
poluare. Este generată de microalgele care cresc 
natural în apa mării și care eliberează biopterin în 
apă când există condiții precare de vreme. Aplicată 
pe piele, rămâne la suprafață și funcționează ca o 
mască subțire și invizibilă care împiedică impuritățile 
să pătrundă în piele.

TEST IN-VITRO :

+78% creștere pentru protecția împotriva pielii 
lăsate

+20% creștere în sinteza de ATP: reactivarea 
polimerizării filamentului de actină.

APĂ DE MARE ENERGIZATĂ



Cacao Theobroma este o formă premium, rară de 

“Criollo Porcellana”, un tip de cacao premiat 

pentru calitate și gust superior, care este cultivată 

de mai bine de 3000 de ani în Alto Piura, Perù. 

Extractul obținut dintr-o sursă sustenabilă este bogat 

în peptide, zaharide și polifenoli care stimulează 

producția de colagen, syndecan și elastină.

TEST IN-VITRO:
scăderea producției de radicali liberi din celulele 
expuse stresului oxidativ din cauza luminii albastre

TEST IN VIVO :
Îmbunătățirea elasticității pielii + riduri mai puțin 
vizibile

CACAO THEOBROMA



Pentru a imbunatatii 
hidratarea, energizarea, 
acțiunea antioxidanta si 
calmanta, în conținutul 
formulei se găsesc mai 

multe ingrediente active, 
precum: acidul hialuronic, 
beta-glucanul, vitamina E, 

alpha-bisabolol, 
pantenolul, aloe vera și 

uleiul de cocos
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SCOP: 
REDEFINIREA NEVOILOR PIELII BĂRBĂTEȘTI



Pielea bărbătească are câteva caracteristici comune: 
dispune de numeroase glande sebacee și un conținut 

ridicat de colagen, dar este predispusă la scăderea bruscă, 
a acestuia.

De fapt, dintr-o perspectivă cosmetologică contemporană, 
atunci când alegem un produs cosmetic, aceste 

caracteristici sunt, de regulă, ignorate și inlocuite de 
necesitatea de a lua în considerare, în schimb, diferențele  

care există între tipurile de piele, indiferent de gen- cu toate 
că pot fi datorate genelor, mediului în care trăim și 

obiceiurilor noastre.

SCOP: 
REDEFINIREA NEVOILOR PIELII BĂRBĂTEȘTI



TENDINȚE PE PIAȚA COSMETICĂ PENTRU BĂRBAȚI

SIMPLITATEA 
 rutină de infrumusetare rapidă și ușoară

ISTEȚIME
 15 minute maxim
 Produse multifuncționale

BENEFICII 
 Eficiență combinată cu o rutină 

caracterizată de o senzație  de energie 
și vitalitate.

STIL DE VIAȚĂ
 Sport 
 Natural 



Atypical
 reprezintă o nouă abordare cosmetologică, potrivită pentru toate tipurile 

de piele, ce are ca scop menținerea unui strat hidrolipidic optim și a 
microbiotei cutanate pentru o piele proaspătă și energizată.

Este o gamă ce va fi aleasă,nu în funcție de gen, ci de stilul de viață 
contemporan.

Această linie este un răspuns la trendul subversiv pentru frumusețea 
transversală, răspuns dedicat tuturor tipurile de piele și grupurilor etnice.

Reprezintă o abordare cosmetologică contemporană care este potrivită 
pentru orice tip de piele, în funcție de capacitatea moștenirii genetice 
personale de a face față factorilor externi pentru obținerea unei îngrijiri 

complete.
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Produsele destinate ingrijirii tatuajelor 
trebuie să protejeze însuși tatuajul de 
razele solare și să prevină decolorarea. 
Trebuie să conțină un spectrum larg de 
filtre solare cu protecție ridicată și un 
amestec de antioxidanți.

Produsele trebuie să fie hidratante și să 
protejeze suprafața pielii pentru a 
asigura, astfel, menținerea strălucirii 
culorilor de-a lungul timpului.

Tatuajele sunt făcute pe viață și ar trebui, 
prin urmare, să fie protejate de toți 
factorii agresivi ai mediului înconjurător, 
mai ales de poluare.

ÎNGRIJIREA TATUAJELOR



Tatuajul este o "pictură" realizată pe o pânză biologică 

(pielea), deci pentru păstrarea lui în cea mai bună formă este 

esențial să avem grijă de piele, hidratând-o și protejând-o de 

toxinele și factorii agresivi ai mediului înconjurător.

Bogat în extract de semințe de cânepă, acest produs 

hidratează și protejează pielea tatuată de razele UVA și UVB. 

Revitalizează pielea și scoate culorile în evidență.

Ingrediente active: biozaharide, hialuronat de sodiu, beta glucan, 
extract de semințe de cânepă, filtre UVA și UVB.

ÎNGRIJIREA TATUAJELOR
Cremă de corp SPF 30 UVA – 100 ML



Utilizat dimineața și seara, netezește pielea și o curăță în 

profunzime fără să fie agresiv, grație detergenților de origine 

vegetală și a pudrei de bambus.

Aplicați produsul pe pielea umedă, masați, evitați contactul cu 

zona ochilor și clătiți pentru a obține o piele revigorată, 

netedă, curățată în profunzime fără a fi deshidratată, și 

pregătită pentru a face față provocărilor zilnice. Poate fi 

utilizat, de asemenea, în duș. Acest gel exfoliant netezește 

pielea cu blândețe și o curăță în profunzime, eliminând 

efectele poluării urbane.

INGREDIENTE ACTIVE: surfactanți vegetali, extract de semințe 

de cânepă, bambus micronizat.

Gel exfoliant pentru curatare 
100 ml



CUM SĂ ALEGI AFTERSHAVE-UL IDEAL?

Fără un aftershave de calitate, pielea tinde să se usuce, iar 

foliculii se dilată. Printre proprietățile unui aftershave le regăsim 

pe cele astringente, dezinfectante și hrănitoare. Un aftershave 

este necesar după bărbierire pentru a  readuce pielea la 

normal.

Ce produse pot fi găsite pe piață:

Loțiuni

Este formula tipică a aftershave-urilor tradiționale sau  

produselor care conțin alcool. Principala caracteristică a 

loțiunilor este puterea lor astringentă, care permite închiderea 

rapidă a foliculilor pielii; prezența alcoolului poate cauza 

deshidratare și mâncărimi ale pielii. 

Creme și balsamuri

Texturi inovatoare și plăcute la atingere, realizate, în principiu, 

din dorința de hidratare a pielii și refacerea acesteia după 

bărbierire, din grijă pentru fiziologia pielii.



Serum aftershave care netezește, hidratează și 

revigorează pielea, grație extractului de semințe de 

cânepă. Când este aplicat pe întreaga fața, relaxează, 

hidratează și protejează împotriva poluării urbane și a 

luminii albastre, mulțumită peptidei “Mohawk”.

Nu este doar un aftershave, ci și un ser hidratant..

INGREDIENTE ACTIVE: pantenol, hialuronat de sodiu, 
beta-glucan, peptida «Mohawk», extract de semințe de 
cânepă, extract de semințe de cacao albă, apă de mare 
energizată, alantoină,  aloe, alfa-bisabolol, vitamina E.

SERUM AFTERSHAVE HIDRATANT 2:1
50 ml



Hidrateaza 24 de ore, protejând și îndepărtând orice semn de oboseală de 

pe față, grație extractului de semințe de cânepă. Utilizată cu regularitate, 

ziua și seara, micșorează porii și netezește ridurile, mulțumită peptidei 

Mohawk, care susține stimularea de colagen de tip I și III.

După rutina de curățare efectuată dimineața și seara, aplicați produsul pe 

față și gât, evitând zona ochilor. Această formulă inovativă, bogată în 

vitamine și substanțe revitalizante, asigură un surplus de energie țesuturilor și 

ajută la prevenirea procesului de îmbătrânire a pielii. În fiecare dimineață, 

după utilizarea aparatului de ras și după fiecare curățare a feței, aplicați 

crema prin atingeri ușoare, până este absorbită. Pentru un proces complet 

de combatere a procesului de îmbătrânire, utilizați crema alături de 

serumul hidratant aftershave 2:1 cu extract de semințe de cânepă și acid 

hialuronic.

INGREDIENTE ACTIVE: ulei de cocos, panthenol, hialuronat de sodiu, 
beta-glucan, peptida Mohawk, extract de semințe de cânepă, vitamina E.

CREMĂ REGENERANTĂ DE FAȚĂ
50 ml



Plasturi pentru ochi

Soluția pentru ochi obosiți și umflați sunt plasturii 
pentru ochi, măști sub formă de semilună, care se 
aplică în zona de sub ochi. De obicei, plasturii sunt 
făcuți din material hidrofilic, îmbibați în umidificatori, 
ce sunt eliberați treptat. Oferă o pauză de relaxare, 
pentru un look proaspăt.

Sunt perfecți pentru albirea zonelor vineții care se 
formează sub ochi din cauza microcirculației 
încetinite, deci sunt perfecți împotriva cearcănelor 
și pentru imbunatatirea elasticitatii pielii. Atenuează 
ridurile de expresie și pungile de sub ochi.

Sunt ideali ca tratament de ultim minut  înainte de 
o ieșire în oraș sau pentru o zi aglomerată. Se lipesc 
cu ușurință sub ochi pentru obținerea unui efect 
decongestionant și de lifting.

Conturul ochilor este cea mai expresivă zonă a feței. Pielea este fină, 
delicată, vulnerabilă, dat fiind faptul că ne mișcăm pleoapele de 
aproximativ 10.000 de ori pe zi. Schimbările de temperatură, stresul, 
schimbarea anotimpurilor, hidratarea precară, lipsa odihnei și 
alimentația incorectă creează condițiile optime pentru apariția 
cearcănelor și a feței obosite.



Plasturii sunt din ce în ce mai căutați,

în  comparație cu tradiționala cremă de ochi.

Extrem de confortabili, de unică folosință și

îmbibați cu ingrediente cosmetice active, 

oferă rezultate de top, regenerând, netezind 

pielea și oferind acel aspect de ten odihnit, 

făcând fața să arate ca după 8 ore de somn..

Popularitatea acestei versiuni moderne de 

plasture cu hidrogel pentru tratarea zonei 

ochilor devine din ce în ce mai mare.

Plusul acestor produse se bazează pe faptul 

că ele conțin o concentrație ridicată de 

ingrediente active, ce oferă un rezultat mai 

ușor de atins.



Produsul conține hidrogel, polizaharide algale, apă de 

albăstrele, peptide și flavonoide. O textură unică și 

revigorantă, cu o formă ideală pentru zona de sub ochi. 

Utilizare: aplicați la nevoie, pentru un efect de 

„îndepărtare a oboselii”; folosiți zilnic, acești plasturi 

netezesc cearcănele și pungile de sub ochi, relaxând 

zona sensibilă. Cum se utilizează: îndepărtați una dintre 

cele două folii de protecție, luați plasturele și lipiți-l în zona 

de sub ochi. Apăsați cu blândețe pentru a se lipi corect 

pe piele. Respectați aceeași pași și pentru celălalt ochi. 

Lăsați să acționeze 15 minute.

ACTIVE INGREDIENTS: pantenol, extract de rădăcină de 
Amorphophallus Konjac, peptida Mohawk, apă de floare 
Centaurea Cyanus, Hesperidină metil calconă, Extract de 
Hamamelis.

PLASTURI DE OCHI ANTI-OBOSEALĂ
MASCĂ PENTRU CEARCĂNE ȘI PUNGILE DE SUB OCHI 
Conține 6 plicuri de unică folosință - 6 aplicări



Extract de rădăcină Amorphophallus Konjac

Konjac-ul este o plantă originară din zona subtropicală 

a Asiei de Est. Este, de asemenea, cunoscut sub 

denumirea de crin voodoo sau limba diavolului. 

Conține un nivel ridicat de glucomanan, o polizaharidă 

naturală de origine vegetală. Glucomananul are 

proprietatea de a se umfla în contact cu apa, 

crescând în volum. Din acest motiv, din konjac este 

creată o făină, care este adesea folosită în diete 

pentru slăbit, ca un înlocuitor pentru paste, din moment 

ce este redus în carbohidrați, dar are o capacitate 

mare de sațietate (tăiețeii tipici japonezi conțin konjac).

Grație abilității sale de a absorbii cantități mari de apă, 

crescând în volum, atunci când intră în contact cu 

umiditatea pielii, o hidratează instant, oferindu-i un 

efect de netezire.

Prin urmare, Konjac-ul are o proprietate extraordinară 

de a reduce ridurile în mod natural.

PLASTURI DE OCHI: INGREDIENTE ACTIVE



Hesperidin Metil Calcona, extrasă din citrice, stimulează și protejează 
microcirculația, reduce pungile de sub ochi și aspectul de oboseală

Peptida naturală Palmitoil Tetrapeptida-7, "Mohawk", specifică gamei 
Atypical, ajută la stimularea proteinei Mohawk pentru crearea unui 
strat biodinamic cutanat care să incetineasca procesul de îmbătrânire.

Caragenanii
Creează o peliculă din gel care permite pătrunderea facilă a 
ingredientelor active.

Centaurea Cyanus (Albăstreaua)
Calmează, acțiune astringentă, regenerează. Stimulează si conferă strălucire 
tenului, ideală pentru pielea ternă

Hamamelis
Relaxează și stimulează microcirculația

Pantenol 
Hidratant și emolient



PIRAMIDA OLFACTIVĂ
Proaspăt, Citric, Ferigă, Lemnos

Conceput și formulat ca o aromă unisex

Grapefruit
Lemon

Mint
Cinnamon

Ginger
Jasmine

Labdanum

Cedar wood
Vetiver
Incense

White musk



Toate produsele sunt testate dermatologic

Cutiile sunt realizate cu hârtie reciclată de înaltă calitate, din  
fibre de cânepă.

100% PRODUS IN ITALIA



• LINIE DE COSMETICĂ ESENȚIALĂ ȘI EFICACE PENTRU O FRUMUSEȚE FĂRĂ DIFERENȚE DE GEN

• RUTINĂ DE ÎNFRUMUSEȚARE RAPIDĂ, PRACTICĂ ȘI MULTIFUNCȚIONALĂ

• SUBSTANȚELE ACTIVE PREȚIOASE PRECUM EXTRACTUL DE SEMINȚE DE CÂNEPĂ ȘI PEPTIDA 

MOHAWK COMBINĂ CUNOȘTINȚELE ANTICE ALE PUTERII NATURII CU ULTIMELE DESCOPERIRI ÎN 

DOMENIUL CERCETĂRII GENETICE

• SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU HIDRATAREA ȘI PROTEJAREA ÎMPOTRIVA FACTORILOR EXTERNI, 

POLUARE ȘI EFECTELE LUMINII ALBASTRE EMISE DE DISPOZITIVELE DIGITALE, PRECUM ȘI 

ASIGURAREA EFECTULUI ANTI-OBOSEALĂ, A NETEZIRII PIELII ȘI A REDUCERII RIDURILOR.

•  PLASTURII DE OCHI ATYPICAL SUNT PRIMA PROPUNERE A BRAND-ULUI VAGHEGGI ÎN LUPTA 

IMPOTRIVA STRESULUI ȘI A CEARCĂNELOR.

• ACȚIUNE DE "ÎNGRIJIRE A TATUAJELOR“,  ÎN VEDEREA MENȚINERII ȘI ÎNGRIJIRII ZONELOR DE PIELE 

CU TATUAJE

• CONFORM ULTIMULUI STUDIU AL COMISIEI EUROPENE, 60 DE MILIOANE DE EUROPENI AU UN 

TATUAJ, 21% DINTRE AMERICANI AU CEL PUȚIN UN TATUAJ, IAR CEL MAI MARE PROCENT ESTE 

DEȚINUT DE PERSOANELE CU VÂRSTE ÎNTRE 30-39 DE ANI.

ATYPICAL
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