


Citrice
Neroli

Flori de apă
Cuișoare

Trandafir
Ylang
Bujor

Plumeria

Cocos
Vanilie 
Mosc

PIRAMIDA OLFACTIVĂ
Note: florale, citrice, flori albe, mosc 



INTENSE
Intense, răspunsul la factorii care expun pielea stresului zilnic

Timpul
Studiile recente au demonstrat că îmbătrânirea neuronilor afectează direct comunicarea 
dintre nervi și fibroblaste, declanșând o scăderea a vitalității fibroblastelor și o scădere a 
sintezei de colagen și elastină (lucru ce cauzează apariția ridurilor).T

ORAȘUL
Aglomerările urbane duc inevitabil la poluarea aerului, iar acest lucru devine o 

problemă și pentru pielea noastră. Expunerea zilnică la poluare poate accelera 
procesul de îmbătrânire a pielii cu până la 20%. O

COMPUTERUL
Expunerea îndelungată la «lumina albastră» emisă de dispozitivele electronice, 
telefoane, tablete sau PC poate accelera procesul de îmbătrânire a pielii.C

STILUL DE VIAȚĂ CONECTAT
Stilul de viață schimbător al consumatorulor într-o lume hiper-conectată a fost asociat 

cu stresul oxidativ și deteriorarea celulelor pielii, ducând eventual la îmbătrânirea 
prematură, pe care o putem considera o îmbătrânire digitală. S



INTENSE: O ABORDARE GLOBALĂ A COMBATERII PROCESULUID DE ÎMBĂTRÂNIRE

Noua gamă Intense de la Vagheggi 
este un tratament facial de ultimă generație, 

unde, combinația dintre 
materialele brute specifice

și formula unică 
oferă pielii un aspect neted, 

vizibil mai tânăr, 
chiar radiant, 

iar ridurile și liniile fine 
par diminuate.



TIMPUL: NOUA ERĂ A NEUROCOSMETICELOR

Studiile recente au demonstrat că 
îmbătrânirea neuronilor afectează direct 
comunicarea dintre nervi și fibroblaste, 
declanșând o scăderea a vitalității 
fibroblastelor și o scădere a sintezei de 
colagen și elastină (lucru ce cauzează 
apariția ridurilor). Îmbătrânire neurologică 
susține îmbătrânirea fibrelor.



LAMINARIA HYPERBOREA, INGREDIENTELE ACTIVE CE LUPTĂ ÎMPOTRIVA 
ÎMBĂTRÂNIRII NEUROLOGICE A PIELII

Acidul guluronic și acidul manuronic sunt obținuți din 
algele maro Laminaria hyperborea. Aceștia stimulează 
eliberarea neuroprotectorilor sAPPalfa, ce previn și reduc 
neuro-îmbătrânirea prin restabilirea unei comunicări 
sănătoase între nervi și fibroblaste, protejând, prin urmare, 
celulele dermale de îmbătrânirea prematură. În aceste 
condiții, sinteza de colagen și elastină este reactivată, 
ridurile adânci sunt diminuate, iar textura pielii este mai fină.



TEST DE EFICACITATE
Test in vitro: efect asupra sintezei de neuroprotector sAPPalfa

After 6 H After 24H
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Neuroni cultivați cu 
ingredient activ



 NEURONI SĂNĂTOȘI vs NEURONI SUPUȘI NEURO-ÎMBĂTRÂNIRII

Cultură de neuroni 
sănătoși

Cultură de neuroni supuși 
neuro-îmbătrânirii cu ingredient 

activ

Cultură de neuroni supuși 
neuro-îmbătrânirii



 REZULTATELE TESTULUI IN VITRO

Acțiunea protectoare Neuroguard asupra viabilității 
neuronilor este eficientă când este utilizat înainte de 
începerea neuro-îmbătrânirii, dar și la apariția primelor 
semne ale acesteia.

•34 % CREȘTERE A PROTECȚIEI când ingredientul activ 
este folosit după ce a început procesul de neuro-
îmbătrânire.

•45 % CREȘTERE A PROTECȚIEI când ingredientul activ 
este folosit înainte ca procesul de neuro-îmbătrânire să 
înceapă.

•52 % CREȘTERE A PROTECȚIEI când ingredientul activ 
este folosit înainte ca procesul de neuro-îmbătrânire să 
înceapă.

+40% COLAGEN III
 
+17% ELASTINĂ

+29% SINDECAN

 +31% LAMININĂ IV 
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TEST IN VIVO – VIZUALIZAREA EFICACITĂȚII ASUPRA RIDURILOR ADÂNCI

EFECT ASUPRA VOLUMULUI
ridurilor tip „laba gâștii”

 după 28 de zile:
-11 % în medie și până la 85%.
După 56 de zile de tratament:
-25 % în medie și până la 87%.

EFECT ASUPRA ZONEI
ridurilor tip „laba gâștii” 

după 28 de zile:
-8 % în medie și până la 70%.

După 56 de zile de tratament:
-14 % în medie și până la 71%.

EFECT ASUPRA PIELII ASPRE
după 28 de zile:

-3 % în medie și până la 29%.
După 56 de zile de tratament:
-11 % în medie și până la 39%.



ORAȘUL

I palazzi diventano grigi, la pelle diventa opaca

Aglomerările urbane mari duc inevitabil la 
poluarea  aerului  din  cauza  concentrației 
ridicate de ozone, oxid de nitrogen și 
particule  (PM  2.5);  expunerea  la  poluarea 
aerului este corelată cu semnele de 
îmbătrânire, ce pot fi accentuate cu până 
la 20% din cauza deteriorării colagenului și 
elastinei. 

Pielea pare deshidratată, cu mai multe 
semne de îmbătrânire.
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ORIGINEA FACTORILOR POLUANȚI



CE SUNT HIDROCARBURILE AROMATICE POLICICLICE (PAH)?

PAHs sunt o clasă de compuși organici produși de procesul de combustie 
incompletă, după cum urmează:



CUM CONTRIBUIE POLUARE, 
nu doar la agresarea pielii, ci și la procesul de îmbătrânire

Particulele se folosesc de foliculii din păr ca un 
pasaj de pătrundere către straturile mai adânci.

PM sunt acoperiți cu hidrocarburi aromatice 
policiclice și sunt eliberați în piele, ajungând la 
ADN-ul celular.
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Care sunt consecințele la nivelul pielii?

• STRESUL OXIDATIV
• DETERIORAREA COLAGENULUI
• PUNCTE NEGRE
• INFLAMAȚIE

Rezultat: pielea pare aspră, deshidratată, iritată, 
cauzând mâncărime.
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POLIMERIZAREA ACTINEI

Actină (cu verde în reprezentația schematică) este o fibră 
citoscheletică, ce asigură capacitatea de contracție a fibroblastelor. 

Polimerizarea fibrelor de actină necesită ATP (energie).

Filamente de actinăNucleU



Poluarea aerului reduce producția de ATP și cauzează o scădere vizibilă în 
polimerizarea actinei.

Polimerizarea actinei cu verde După expunerea la poluare



APĂ DE MARE ENERGIZATĂ: ingredientul activ care luptă împotriva 
efectelor adverse ale poluării

∙ Aplicată pe piele, rămâne la suprafață și funcționează ca o 
mască subțire și invizibilă, ce absoarbe impuritățile pentru a evita 
penetrarea în piele.

∙ Conține BIOPTERINĂ, care se evidențiază ca un factor auxiliar în 
creșterea sintezei de ATP.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Microalgele cresc natural în apa de mare. Sub condiții 
meteorologice severe eliberează biopterină în apă. Microalegele 
sunt apoi eliminate prin filtrare, lăsând apa mării energizată de 
acești metaboliți.
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TEST DE EFICACITATE ASUPRA APEI DE MARE ENRGIZATE

TEST IN-VITRO (crearea unui mediu poluat)
-  20% creștere a sintezei de ATP: reactivarea polimerizării filamentului de actină

 - cu până la 78% creștere a protecției împotriva pielii lăsate

TEST IN-VIVO
După 28 de zile (evaluarea pielii zonei din jurul ochilor):

•Reducerea asprimii de la 14 până la 36%
•Reducerea ridurilor de la 11% până la 39%

TEST DE AUTOEVALUARE
După 28 de zile

40% dintre consumatori au observat o îmbunătățire a look-ului (pare mai puțin obosit)
50% dintre consumatori au observat o îmbunătățire a look-ului lor (pare mai întinerit)



TEST DE EFICACITATE 
ASUPRA PUNGILOR DE SUB OCHI ȘI ASUPRA RIDURILOR

Extractul de apă de mare energizată are 
acțiune dublă: reduce pungile de sub ochi și 
ridurile.

Reducere imediată a pungilor de sub ochi cu 
până la 16%.

După 28 de zile:

• Reducere cu până la 33% a pungilor de sub 
ochi.
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COMPUTERUL ȘI STILUL DE VIAȚĂ HIPERCONECTAT

Pielea persoanelor, care trăiesc în orașe hiperdigitale și poluate, îmbătrânesc cu 10% 
mai rapid decât oricare altă persoană ce trăiește în apropierea naturii.

Folosirea excesivă a dispozitivelor electronice, a telefoanelor, tabletelor, a PC-ului și 
expunerea la luminile LED, supune pielea la poluarea «luminii albastre».

Lumina albastră face parte din spectrul vizibil de lumină, iar expunerea îndelungată la 
această, în special în cazul oamenilor «conectați», generează creșterea producției de 

radicali liberi, ce poate cauza deteriorarea oxidativă.

De asemena, căldura emanată de supra-expunerea la monitoarele digitale crește 
deshidratarea și producția de radicali liberi implicați în procesul de îmbătrânire.



CE ESTE „LUMINA ALBASTRĂ”

Lumina albastră (HEV) este o culoare din „spectrul 
luminii vizibile” între 400 și 500 nm, ce poate fi observată 
cu ochiul liber.

• Lumina albastră are o lungime de undă scurtp, prin 
urmare, producând o cantitate mai mare de energie 
similară cu UV.

• În forma sa naturală, corpul folosește lumina albastră 
de la soare pentru a regla ciclul de somn și trezire. 
Acesta este cunoscut și ca ritm circadian. Lumina 
albastră ajută, de asemenea, la stimularea timpului de 
reacție alertă, reglează stările și crește sentimentul de 
bunăstare.

• Tehnologia tratamentului cu lumină albastră a devenit 
din ce în ce mai populară în rândul tratamentuelor 
pentru acnee, psoriazis, etc.



EFECTELE NEGATIVE ALE LUMINII ALBASTRE

Majoritatea dintre noi tindem să ne verificăm telefoanele încă din primele momente ale zilei. 
Studiile sugerează cu 60% din oameni petrec mai mult de 6 ore pe zi în fața unui dispozitiv digital.

•Surse de lumină albastră includ soarele, ecranele digitale (TV-urile, computerele, laptopuri, 
telefoane și tablete), dispozitive electronice și lumină fluorescentă și LED.

• Expunerea îndelungată la lumina albastră a fost asociată cu tulburările de somn și poate cauza 
deterioarea retinei, contribuind la degenerarea maculară specifică vârsteo, ce poate duce 

pierderea vederii.

• Protecția împotriva poluării luminii albastre este foarte importantă și ajută la reducerea 
îmbătrânirii premature.



CACAO THEOBROMA, INGREDIENTUL ACTIV CARE 
MINIMALIZEAZĂ EFECTELE NEGATIVE ALE «LUMINII ALBASTRE»

Cacao Theobroma este o variatate rară de “Criollo 
Porcellana”, un tip de cacao premiat pentru gust superior 
și calitate, fiind cultivată de mai mult de peste 3000 de 
ani în Alto Piura, Perù.

Extractul obținut printr-o sursă sustenabilă este bogat în 
peptide, zaharide și polifenoli, stimulând producția de 
colagen, sindecan și elastină.

Ingredientul activ crește elasticitatea pielii și ajută la 
combaterea poluării luminii albastre (cauzată de 
utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice).



TEST DE EFICACITATE

Test in vitro: scăderea producției de radicali liberi din cadrul celulelor expuse la stresul oxidativ cauzat de 
lumina albastră.

Test ex vivo: îmbunătățirea vizibilă a rețelei din fibre de elastină.

Test in vivo
Îmbunătățirea elasticității pielii
Riduri mai puțin vizibile

Fibroblaste tinere
Fibroblaste 
îmbătrânite

Fibroblaste îmbătrânite 
tratate cu ingredient activ

Test In vitro: creșterea sintezei de colagen



 BUJORUL ALB, STRĂLUCIRE ȘI NETEZIRE

Bujorul alb: o floare nativă din Asia, cu o mireasmă delicată, cunoscut 
de asemenea si sub denumirea de „regina florilor”. Bogat în terpenoide 
și polifenoli, are proprietăți antioxidante și acționează pentru obținerea 
strălucirii și uniformității pielii.

Test asupra uniformității și strălucirii pielii:
După aplicarea cremei cu extract de bujor vs placebo pentru 28 
de zile. 

Skin 
uniformity brightness

Cremă cu extract de bujor

Placebo
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PRODUSE PROFESIONALE

1.  Gel exfoliant
2.  Masaj facial intensiv
3.  Concentrat șoc
4.  Mască pentru zonele sesnibile
5.  Mască pentru zona “T”

SMART! PRODUCT!!

 Each strip is a complete 

treatment with the correct 

quantity allowing an 

extremely 

easy use

 16 benzi de câte 5 x 5 ml fiole, fiecare pentru un tratament facial complet

TRATAMENT INTENSIV 
ÎMPORTIVA PROCESULUI 

DE ÎMBĂTRÂNIRE
Tehnici diverse de masaj pentru 

un tratament unic anti-
îmbătrânire, ce asigură o culoare 
omogenă, în timp ce pielea va 
deveni mai strălucitoare și mai 

catifelată.



PASUL 1
Soluție de curățare pentru față și 

ochi (pentru îndepărtarea 
machiajului și curățarea pielii)

PASUL 2
Gel exfoliant – fiola 1 (se lasă 5/10 minute înainte 

de a fi îndepărtat cu apă)

Un peeling enzimatic care exfoliază și luminează 
pielea în doar câteva momente, grație sinergiei 

perfecte dintre papaya și mango.1

Ingrediente active: enzime din papaia și 
mango, extract de bujor alb, betaină.

TRATAMENT PROFESIONAL



PASUL 3
Masaj facial intensiv – fiola 2

2

Are o textură extraordinară, ideală pentru un masaj 
calmant și relaxant, care se poate extinde și către brațe. 

După masaj, îndepărtați excesul de produs cu apă.

Ingrediente active: ulei de migdale, ulei de jojoba, vit E.

3

PASUL 4
Concentrat Șoc – fiola 3 

Aplicați fiola prin presopunctură pe față, gât și decolteu până 
la absorbția completă în piele.   

Ingrediente active: extract de bujori albi, hialuronat de sodiu, Laminaria Hyperborea.

TRATAMENT PROFESIONAL



PASUL 5
Mască pentru zone sensibile – fiola 4

4 Ingrediente active: ulei de migdale, ulei de jojoba, crambe abyssinica, 
vit E.

5

PASUL 6
Mască pentru zona „T” – fiola 5 

 Mască cu textură cremoasă, ce va acoperi doar obrajii, asigurând acțiunea 
regenerantă, hrănitoare și calmantă.

Prin utilizarea a 2 pensule, aplicați Masca pentru zona „T” uniform, pe 
toată fața, pe gât și decolteu. Fața va fi acum relaxată, omogenă în 

ceea ce privește culoarea, iar pielea va deveni strălucitoare și catifelată.

Ingrediente active: pudre minerale, extract de bujor alb, Vit. E, Laminaria.

TRATAMENT PROFESIONAL



PRODUSE PENTRU ACASĂ

SMART PRODUCT!
One product acting as 

cleanser, make up remover 
and toner (3 in 1)

Soluție de curățare completă pentru față și ochi
Doar câteva picături de soluție de curățare, 
demachiant și toner (3 in 1) aplicate pe o 
dischetă de bumbac sunt suficiente pentru 
curățarea ochilor, a feței și a gâtului, lăsând 
pielea fină și radiantă. Un ritual zilnic 
indispensabil! Delicatețea untului de shea în 
combinație cu apa de mare energizată, oferă o 
curățare și o purificare a pielii, în timp ce o 
protejează împotriva efectelor poluării, iar 
seara, îndepărtează reziduurile de machiaj. 
Agitați sticla înainte de utilizare. A se păstra la 
temperatura camerei pentru a preveni 
solidificarea naturală a untului de shea.

Ingrediente active: apă de mare energizată, 
extract de bujor alb, unt de shea, pantenol.



Produse must-have

Soluție completă de curățare pentru 
față, ochi, demachiant și toner (3 in 1)

 
Mască pentru somn – Mască 
relaxantă pentru față

PRODUSE PENTRU ACASĂ



Loțiune completă de curățare 
pentru față și ochi

Doar câteva picături din loțiunea de curățare, 
demachiant și toner (3 in 1) pe o dischetă de 
bumbac sunt de ajuns pentru curățarea 
ochilor, feței și gâtului, lăsând pielea fină și 
radiantă. Un ritual zilnic indispensabil! 
Delicatețea untului de shea în combinație cu 
apa de mare energizată, aplicate dimineața, 
curăță și purifică pielea, în timp ce protejează 
pielea împotriva efectelor poluării și, pe timp 
de noapte, îndepărtează reziduurile de 
machiaj. Agitați sticla înainte de utilizare. A se 
păstra la temperatura camerei pentru a 
preveni solidificarea naturală a untului de 
shea. 

Ingrediente active: apă de mare energizată, extract 
de bujor alb, unt de shea, pantenol. 

SMART PRODUCT!

One product acting as 

cleanser, m
ake up remover 

and toner (3 in 1)

PRODUSE PENTRU ACASĂ



SMART PRODUCT!!!
Complete action for day 

and night

Serum iluminator pentru față

Un serum care oferă instant pielii un aspect catifelat, 
neted și strălucitor. De asemenea, o protejează 
împotriva agresării zilnice a «luminii albastre», emisă de 
dispozitivele tehnologice. Aplicați în funcție de 
necesitate înainte de cremă.

Ingrediente active: Laminaria hyperborea, extract din 
semințe de cacao, hialuronat de sodiu, pantenol.

Cremă relaxantă de față

O cremă cu efect de 24H, grație echilibrului magnific 
dintre natură și ingredientele neurocosmetice, care 
oferă pielii o senzație fabuloasă de bine și relaxare.  
cream that, thanks to brilliant equilibrium between 
nature and neurocosmetic ingredient gives the skin a 
fabulous feeling of well-being and relaxation. O nouă 
radianță a pielii stresate de ritmul urban.

Ingrediente active: Laminaria hyperborea, apă de 
mare energizată, pantenol, betaglucan, ulei de cocos.

PRODUSE PENTRU ACASĂ



Balsam pentru conturul ochilor
Fin ca o spumă, hrănește și regenerează zona din jurul ochilor, 
reduce apariția cearcănelor, a inflamației, lăsarea pleoapelor și 
pungile de sub ochi.  De asemenea, protejează împotriva poluării și 
efectelor «luminii albastre» asupra dispozitivelor tehnologice.
 
Utilizare: aplicați o cantitate mică de produs cu o spatulă specifică.

Ingrediente active: Laminaria hyperborea, apă de mare energizată, 
vitamina E, hialuronat de sodiu, unt de shea, unt de cupuacù.

Mască pentru somn – Mască relaxantă pentru față
Mască de ultimă generație, care odată aplicată pe față, gât și 
decolteu, după curățare și după menținerea o noapte întreagă, fără 
clătire- regenerează pielea aspră cu aspect obosit, în timpul 
somnului. La trezire, pielea este radiantă și uniformă. Aplicați 1-2 ori, 
pe săptămână. Chiar și atunci când este aplicată doar timp de 5 
minute, va oferi o revigorare instantă pielii, grație beneficiilor algelor 
hyperborea laminaria algae.

Ingrediente active: Laminaria hyperborea, apă de mare energizată, 
vitamina E, hialuronat de sodiu, extract de bujor alb.

SMART PRODUCT!!!
Intensive mask

Practical and convenient, 
no need to rinse it off

PRODUSE PENTRU ACASĂ
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