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1000737
DR. C. Tuna Pferde gel concentrat
pentru masaj cu castane 500ml

Ideal pentru un masaj relaxant. Îmbogăţit 
cu extract de castane, sunătoare, mentă, 
mentol și uleiuri esenţiale, relaxează 
musculatura. Extractele de arnică și 
rozmarin hidratează și hrănesc pielea.

2 1000738
DR. C. Tuna Balsam concentrat
cu paprika şi chili 500ml

Ideal pentru un masaj revigorant.
O combinaţie puternică de chili roșu, 
ghimbir, urzică, mentol și uleiuri esenţiale 
pentru a calma corpul după o zi lungă.

48RON

48RON

Geluri pentru Masaj
500ml

Dragi Farmasieni
Luna AUGUST, ultima lună a verii, vine cu soare, energie bună, dar și cu multe surprize! 

Portofoliul FARMASI se îmbogăţește cu o serie de produse excepţionale – gama 
anticelulitică Dr. C. Tuna, noul balsam pentru buze Dr. C. Tuna cu SPF15, iar gelurile 
pentru masaj revin în atenţia voastră în noua variantă de 500ml, într-un ambalaj premium, 
mult mai elegant.

În AUGUST continuăm cursa pentru excursia din Cappadocia și ne dorim să pornim 
împreună în această nouă aventură, către o destinaţie nouă, atât de fascinantă și 
spectaculoasă. 

Numeroase alte oferte și promoţii vor face subiectul unor campanii de succes și în luna 
AUGUST, iar noi vi le vom dezvălui la momentul oportun. 

Ne dorim să încheiem vara cu rezultate extraordinare, sărbătorind în fiecare zi frumuseţea 
și continuând să schimbăm vieţile oamenilor, rămânând loiali principiilor Farmasi.

Sezgin Cömert
General Manager
Farmasi România & Ungaria

https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-pferde-gel-concentrat-pentru-masaj-cu-castane-500ml?pid=1000737
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-balsam-concentrat-cu-paprika-%C8%99i-chili-500ml?pid=1000738


Gel & Scrub
Anticelulitic

Vanillyl Butyl Ether: 

Ingredient cunoscut pentru senzaţia termică pe care o oferă în momentul aplicării.

Ulei esenţial de Wintergreen: 

Uleiul esenţial de Wintergreen este derivat din frunzele unei tufe căţărătoare din zonele de conifere. 
Componenta chimică principală din Wintergreen, salicilatul de metil, este utilizată în creme pentru 
masaj, datorită proprietăţilor sale calmante. Împrospătează pielea și relaxează corpul datorită aromei 
sale calmante de mentol.

Ingrediente Cheie

Extract din frunze de Eucalipt: 

Are proprietăţi purifiante, antifungice și antibacteriene, curăţând pielea de particulele de praf, bacterii 
și celule moarte.

Extract din frunze de rozmarin: 

Stimulează circulaţia sângelui, fiind un bun aliat împotriva celulitei. Perfect pentru îngrijirea pielii mature 
deoarece înlătură iritaţiile și redă fermitatea pielii.

Tinctură de cimbru: 

Ajută la stimularea circulaţiei sângelui pentru a oferi un aspect de piele fermă și întinerită.

https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-gel-anticelulitic-200ml?pid=1000836
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-scrub-anticelulitic-200ml?pid=1000865


Scrub Anticelulitic
200ml

1000865
Scrub Anticelulitic 200ml oferă fermitate pielii în zonele cu 
probleme, având un efect exfoliant. 
Ajută la înlăturarea stratului de celule moarte de la suprafaţa pielii. 
Curăţă pielea și îi oferă un aspect neted și catifelat.
Formulă eficientă îmbogăţită cu extracte naturale din plante precum 
cimbru și sâmburi de caise.

40RON

1000836
Gel Anticelulitic 200ml oferă fermitate pielii și reduce aspectul inestetic de 
coajă de portocală. 
Formulă eficientă îmbogăţită cu extracte naturale din plante precum rozmarin, 
cimbru și eucalipt. 
Se aplică pe zonele dorite și se masează în piele folosind mișcări circulare.
Poate apărea o senzaţie termică pentru 15-30 minute.

40RON

Gel Anticelulitic
200ml

https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-scrub-anticelulitic-200ml?pid=1000865
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-gel-anticelulitic-200ml?pid=1000836


Mod de Utilizare
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PASUL 1: Scrub

Aplică scrub-ul pe zonele cu probleme și 
masează-l în piele folosind mișcări 
circulare. Lasă-l să acţioneze timp de 
10-15 minute și clătește-l cu apă călduţă.

2 PASUL 2: Gel

Aplică o cantitate suficientă de produs pe 
zonele afectate și masează ușor pielea 
folosind mișcări circulare. Pe durata 
aplicării poţi resimţi efectul termic al gelului 
timp de 15-30 minute. Spală-te pe mâini 
după aplicare.

Balsam de Buze
SPF 15 15ml

1000833 DR. C. Tuna Balsam de Buze 

Fă cunoștinţă cu cel mai nou membru al gamei de 
produse cu protecţie solară! 

Îţi protejează buzele de efectele dăunătoare ale 
razelor UV datorită factorului de protecţie 15.

Hrănește și hidratează buzele datorită formulei 
sale cu uleiuri de Shea și Olus. 

Uleiurile de Shea și Olus provin din plante și 
netezesc, hrănesc și hidratează buzele.

Formulat cu ingrediente vegane. Ceara de albine 
sintetică a fost utilizată în compoziţia produsului, 
ca alternativă pentru ceara de albine 
tradiţională. 

Nu conţine parafină.

38RON

https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-gel-anticelulitic-200ml?pid=1000836
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-scrub-anticelulitic-200ml?pid=1000865
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-balsam-de-buze-cu-spf-15-15ml?pid=1000833
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32RON

40RON

1

Bucură-te de vară
cu produsele Dr. C. Tuna
cu protecţie solară!

-20%
DR. C. Tuna
Gel hidratant cu aloe după 
expunea la soare 110ml

DR. C. Tuna
Loţiune cu protecţie solară 
pentru faţă și corp SPF 50 
150ml

2

DR. C. Tuna
Loţiune cu protecţie solară 
pentru faţă SPF 50
75ml

3

54,40RON

68RON

31,20RON

39RON

4 DR. C. Tuna
Ulei cu protecţie solară SPF 6 
115ml

DR. C. Tuna
Loţiune cu protecţie solară 
pentru faţă SPF 50
50ml

5

DR. C. Tuna
Unt de corp cu protecţie 
solară 15 SPF
250ml

6

24RON

30RON

38,40RON

48RON

48RON

60RON

1000769 10001591000303

*Preţurile reduse nu includ discountul de consultant.

https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-gel-hidratant-cu-aloe-dup%C4%83-expunea-la-soare-110-ml?pid=1000301
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-lo%C8%9Biune-cu-protec%C8%9Bie-solar%C4%83-pentru-fa%C8%9B%C4%83-spf-50-50ml?pid=1000769
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-lo%C8%9Biune-cu-protec%C8%9Bie-solar%C4%83-pentru-fa%C8%9B%C4%83-%C8%99i-corp-spf-50-150ml?pid=1000770
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-lo%C8%9Biune-cu-protec%C8%9Bie-solar%C4%83-pentru-fa%C8%9B%C4%83-%C8%99i-corp-spf-50-75-ml?pid=1000302
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-ulei-cu-protec%C8%9Bie-solar%C4%83-spf-6-115-ml?pid=1000303
https://farmasi.ro/product/detail/dr-c-tuna-unt-de-corp-cu-protec%C8%9Bie-solar%C4%83-15-spf-250-ml?pid=1000159


PK00564

PK00565

întreaga vara!Păr frumos și sănătos,

*Preţurile reduse nu includ discountul de consultant.

64,97RON

89,97RON

80RON

110RON

https://farmasi.ro/product/detail/set-keratin%C4%83?pid=PK00564
https://farmasi.ro/product/detail/set-reviving?pid=PK00565


răsfaţă-te
Vara asta

 cu seturile de îngrijire personala!
PK00566

PK00567

PK00568

*Preţurile reduse nu includ discountul de consultant.

44,97RON

62,97RON

44,97RON

62,97RON 44,97RON

62,97RON

https://farmasi.ro/product/detail/set-de-%C3%AEngrijire-personal%C4%83-1?pid=PK00566
https://farmasi.ro/product/detail/set-de-%C3%AEngrijire-personal%C4%83-2?pid=PK00567
https://farmasi.ro/product/detail/set-de-%C3%AEngrijire-personal%C4%83-3?pid=PK00568


sau un
machiaj intens?

O vară
cu un look natural

PK00569 PK00570

*Preţurile reduse nu includ discountul de consultant.

62,97RON

82,97RON

42,97RON

58,97RON

https://farmasi.ro/product/detail/set-pentru-un-look-natural?pid=PK00569
https://farmasi.ro/product/detail/set-pentru-machiaj-intens?pid=PK00570


la o comandă de minim 
30 de puncte

1000535

DR. C. TUNA Reviving șampon revitalizant
cu extract de usturoi și capixyl 500ml

Gratuit

la o comandă de minim 
60 de puncte

Produsele trebuie adăugate manual în coșul de cumpărături.

1107533

TONTERIA Apă de parfum
pentru EA 45ml



În luna august,
Kit-ul de Bun Venit

are un pret special*!,

Bucură-te de prima 
ta întâlnire cu 

produse 
extraordinare și 

pornește în propria 
călătorie de succes, 
alături de Farmasi!  

*Oferta este disponibilă doar pentru consultanții nou-veniți, la prima comandă.

PREZENTAREA
SETULUI DE BUN VENIT 

Dr. C. Tuna Șampon Revitalizant 225ml

Dr. C. Tuna Cremă de față cu ulei din Arbore 
de Ceai 50ml

Farmasi Pastă de dinți cu efect de albire 25gr

Dr. C. Tuna Pferde Balsam 150ml

Farmasi Ruj lichid mat Au Natural 203 4ml

Ghid de îngrijire a tenului

Ghidul culorilor

Broșura de oportunitate 

6 mostre parfumuri

CE CONȚINE:



www.farmasi.ro




