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TEN GRAS, 
CU PROBLEME 

TEN  
MIXT 

TEN  
USCAT 

TEN  
NORMAL 

TEN 
SENSIBIL 

TEN 
MATUR

Tenul este oglinda oricărei femei, așadar cu toții dorim să 
ne menținem sănătatea și aspectul tânăr al pielii cât mai 
mult timp posibil.

Frumusețe prin forța naturii ! - Solanie a creat produse 
cosmetice care îmbină puritatea și înțelepciunea naturii 
cu cele mai noi tehnologii ale dermatocosmeticii.

A fi frumoasă mereu înseamnă să ai grijă de tine în fieca-
re zi! - Menține întotdeauna o atitudine pozitivă față de 
trecerea timpului, deoarece tinerețea nu are vârstă!

Pictogramele de mai jos te vor ajuta să selectezi cu 
ușurință produsul potrivit pentru tenul tău.

2
COMENZI TELEFONICE:

0770-106403



SOLN-236

SOLN-233
SOLN-226

SOLN-352

Ține sub control sebumul! Produsele au proprie-
tăți de calmare și antiinflamatorii, matifiază pielea 
și ameliorează acneea asociată cu tenul gras. 
Produsele se completează reciproc într-un ritual 
ușor de urmat care nu agresează pielea / lasă 
pielea să se simtă confortabil.

Set de îngrijire pentru a pregăti pielea pentru 
absorbția mai eficientă a cremelor și măștilor. 
Extractele naturale alese cu grijă curăță delicat, 
lasă pielea curată și radiantă.

Aceste produse blânde cu proprietăți calmante 
permit îngrijirea deplină și sigură a tenurilor 
deosebit de fragile, predispuse la vasodilatație. 
Calmează pielea iritată și sensibilă, previn apariția 
inflamațiilor, întăresc pereții vaselor sangvine, 
inhibă aspectul și persistența înroșirii.

Combate semnele de îmbătrânire prin stimularea 
producției de colagen, oferind totodată fotopro-
tecție pielii. Crema crește nivelul de hidratare și 
elasticitate al tenului, este un adevărat shot de 
colagen pentru frumusețe, ridurile și liniile fine 
fiind mult diminuate.

Set 
Adolescenți  
pentru ten 
gras, acneic

Set de 
Curățare  
pentru ten 
normal, uscat

Set  
pentru ten 
cuperozic

Set 
Hidratare  
cu Colagen

Acnee Stop!

Clean Beauty!
Skin Calming!

Collagen Booster!

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SOLN-029

50 ml: SOLN-030

Puterea cremei de zi cu caviar constă în hrănirea ușoară 
și regenerarea profundă a pielii, fiind ideală pentru 
reînnoirea celulară și umplerea pielii cu nutrienți valoroși 
pentru întinerire. Această cremă de lux e alegerea ideală 
dacă tenul tău arată semne de oboseală și simți nevoia de 
o întinerire avansată. Filtrele UV oferă protecție împotriva 
razelor dăunătoare care accelerează îmbătrânirea.

Nu trebuie să-ți faci griji pentru trecerea timpului, deoare-
ce cu ajutorul cremei cu fitohormoni poți reduce la minim 
efectele negative asupra tenului. Uscăciunea pielii, tenul 
lipsit de viață - cauzate de problemele circulatorii tipice 
menopauzei - pot fi ușor remediate.

Cremă de zi nutritivă cu caviar

Cremă de noapte caviar 
fitohormon

Restabilește-ți tinerețea pielii 

Rămâi la fel de frumoasă chiar 
și la o vârstă mai înaintată

UV 
FILTER
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15 ml: SOLN-031

150 ml: SOLN-032

Gel antirid special pentru zona perioculară  
împotriva ochilor obosiți cu cearcăne sau edeme. 
Ingredientele sale active compensează deficitul 
de umezeală, stimulează microcirculația din jurul 
ochilor, conferă fermitate și reîmprospătare.

Pielea mâinilor este supusă zilnic factorilor exteri 
agresivi. Prin hidratare regulată și decolorarea 
petelor de pigment de pe dosul palmelor, poți 
obține o întinerire spectaculoasă, combătând 
vârsta. Utilizarea regulată a balsamului înseamnă 
restabilirea umidității și a mineralelor, având efect 
stimulant și formând un fel de scut defensiv.

Cremă gel 
antirid pentru 
ochi cu caviar

Balsam 
revigorant 
cu caviar

Nu lăsa ca mâinile 
să-ți trădeze vârsta 

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SOLN-033 50 ml: SOLN-034

Folosește-o ori de câte ori simți nevoia de a 
aproviziona pielea cu umiditate, dacă pe  
suprafața sa apar mici riduri fine, dacă tenul și-a 
pierdut elasticitatea și are aspect mat și aspru. 
Hidratează-ți și hrănește-ți pielea cu această 
cremă în fiecare zi! Filtrul său UV încetinește îm-
bătrânirea prematură a pielii cauzată de razele 
dăunătoare ale soarelui.

Susține-ți pielea în procesele regenerative care 
au loc noaptea și în îndepărtarea substanțe-
lor nocive care s-au acumulat în timpul zilei. 
Particulele de aur găsite în cremă, combinate 
cu ulei de argan și vitamine, sprijină procesele 
de întinerire, restabilind conturul tineresc și 
strălucirea radiantă a pielii.

Cremă de zi 
hidratantă 
cu aur

Cremă de 
noapte cu aur 
și ulei de argan

UV 
FILTER

Hidratare intensă cu 
aur de 24 karate și 
puterea nucilor kukui 

Întinerire pe timp de 
noapte cu aur de  
24 karate și comoara 
marocului 
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15 ml: SOLN-108

Unul dintre cele mai valoroase efecte ale aurului pe lângă 
sporirea energiei vieții, este susținerea încorporării acidului 
hialuronic. Alege acest ser dacă dorești să-ți umpli pielea cu 
un plus de umiditate și să-i restabilești funcțiile. Astfel tenul 
tău își va recăpăta strălucirea și elasticitatea pierdută.

Ser aur cu acid hialuronic

Hidratare maximă  
cu puterea a 3 substanțe unice

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SOLN-051

50 ml: SOLN-052

O cremă de zi ușoară, cu protecție UV, potrivită 
pentru pielea mixtă, cu tendință de îngrășare, 
care ajută la stimularea regenerării epiteliale în 
cazul pielii flasce.

Cremă ușoară de noapte cu efect de botox 
natural care luptă împotriva ridurilor. Prin utili-
zare regulată  restabilește fermitatea tinerească, 
naturală și redefinește trăsăturile feței.

Cremă de zi hidratantă  
cu celule stem de Argan

Cremă de noapte antirid  
cu celule stem de Argan

UV 
FILTER

Lifting contur față 
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15 ml: SOLN-131 15 ml: SOLN-132

Un ser cu absorbție rapidă care fermizează pielea 
lăsată din jurul ochilor, activând reproducerea 
celulară. Utilizarea regulată redă elasticitatea pielii 
și ajută la eliminarea liniilor fine.

Serul susține reînnoirea și fermitatea tenului pe 
timp de noapte cu ingrediente antioxidante și 
elastifiante.

Ser antirid pentru ochi  
cu celule stem de Argan

Ser renew  
cu celule stem de Argan

MAGAZIN ONLINE: 
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125 ml: SOLN-010

125 ml: SOLN-318

Folosind zilnic, acest gel special de curățare va îmbunătăți cu 
succes starea pielii grase, cu impurități, predispusă la inflama-
ții. Zi de zi vei experimenta că pielea ta devine mai sănătoasă 
și frumoasă. Sfat: Poate fi folosit și pentru bărbierit pentru a 
preveni dezvoltarea inflamației.

Loțiunea tonică este concepută pentru a îmbunătăți îngrijirea te-
nurilor grase, mixte. Prin ingredientele valoroase pe care le conține, 
normalizează activitatea glandelor sebacee, reduce  iritația și roșeața, 
caracteristice tenurilor seboreice, afectate de acnee. Îndepărtează 
eficient impuritățile, care intră în pori, inhibă oxigenarea și sunt 
responsabile de procesele inflamatorii. 

Săpun negru cu ichtiol 

Loțiune tonică neagră 
pentru ten gras cu ichtiol 

Ichtiolul, miracolul negru,  
o adevărată specialitate 
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200 ml: SOLN-040 150 ml: SOLN-011

Curățare extrem de delicată și îngrijire chiar și 
pentru pielea cea mai sensibilă. Conținutul său de 
acid lactic susține lupta pielii împotriva bacteriilor 
și hidratează suprafața acesteia. Sfat: Ideal și 
pentru curățarea zilnică a zonelor intime.

Îți place ca lucrurile să meargă confortabil și 
rapid? Atunci favoritul tău va fi Apa Micelară 
Solanie, care atrage murdăria ca un magnet.  
4 în 1: curăță, hidratează, calmează, reîmprospă-
tează.

Spumă 
demachiantă 

Loțiune 
demachiantă 
Micelară

Spumă de curățare 
cu acid lactic 

Curățare facială 
dintr-o singură mișcare 

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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30 ml: SOLN-201

50 ml: SOLN-039

Peeling facial 2 în 1 cu miros plăcut de mango, cu efect de 
exfoliere mecanică și chimică. Folosindu-l o dată pe săptă-
mână, ajută la oxigenarea pielii și la absorbția mai ușoară a 
ingredientelor din produsele cosmetice aplicate. Pământul 
de diatomee din compoziția sa absoarbe cantitatea în exces 
de sebum de pe suprafața pielii, dându-i un aspect mat.

Dacă pielea ta are nevoie de protecție solară și dorești o hidratare 
ușoară, această cremă va fi alegerea perfectă pentru tine. Colage-
nul ajută la restabilirea elasticității pielii, iar SPF 15 oferă protecție 
împotriva razelor solare dăunătoare care accelerează îmbătrânirea.

Cremă exfoliantă AHA 
Mango Orez 

Cremă de zi hidratantă cu 
colagen și protecție UV 

UV 
FILTER

Efect de matifiere și accelerarea introducerii 
substanțelor active 

Fermizarea pielii cu uleiuri naturale și 
protecție UV sporită 
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50 ml: SOLN-170 15 ml: SOLN-041

50 ml: SOLN-320

Dimineața îngrijește-ți pielea grasă, problematică 
cu ajutorul acestei creme hidratante, calmante, 
ușor absorbită de piele, ca prin utilizare regulată să 
obții un ten hidratat, catifelat, curat, cu efect mat.

Aplicat prin tamponare ușoară, maschează acneea 
și reduce numărul bacteriilor care au rol patogenic 
în declanșarea inflamațiilor. După uscare se aplică 
fondul de ten obișnuit pe întreaga fața.

Alege această cremă pentru o protecție solară sigură tot timpul anului! Cre-
ma cu SPF 30 filtrează 97% din razele UVB. Reduce iritația din cauza expunerii 
excesive la soare, iar tu nu mai trebuie să-ți faci griji pentru efectele nocive 
ale razelor UV. Datorită parfumului său discret este recomandată și bărbaților.

Cremă 
Catifea 
pentru  
ten gras 

Ultra Stepy 
- Corector 
terapeutic 
multifuncțional

Cremă de protecție solară 
pentru față și corp SPF 30 

UV 
FILTER

Hidratare unică 
fără efect lucios 

Corector cu ingrediente 
dezinfectante 

Protecție avansată împotriva razelor 
dăunătoare ale soarelui 

UV 
FILTER

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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150 ml: SOLN-003

Cu acest tonic îți poți curăța fața în orice moment al zilei. 
Reîmprospătează pielea, crește hidratarea cu NMF (factor natural 
de hidratare) și aloe, reducând astfel adâncimea ridurilor de 
suprafață. Formula sa fără alcool etilic nu irită nici chiar pielea 
sensibilă. Tenul tău va deveni elastifiat și mătăsos la atingere.

Loțiune tonică hidratantă
Tonizare cu extra hidratare și complex NMF
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150 ml: SOLN-002

30 ml: SOLN-007

Demachiantul fără parfum te scapă de machiaj și 
impurități, curăță în profunzime pielea sensibilă, 
predispusă la iritații și roșeață.

Exfolierea feței o dată pe săptămână este secretul 
pielii fine. Lasă pielea să respire și să absoarbă mai 
eficient ingredientele nutritive. Sfat: Folosește-l 
o dată pe săptămână și în zona gâtului și al 
decolteului.

Lapte 
demachiant  
pentru ten 
sensibil

Cremă 
exfoliantă

Curățare 
meticuloasă pentru 
ten sensibil 

Creșterea eficienței 
cu forță dublă 
a introducerii 
substanțelor active 
în piele

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SOLN-022

50 ml: SOLN-023

Oferă-i pielii tale tot ce are nevoie și bucură-te de un ten 
elastifiat, catifelat și mătăsos zi de zi. Datorită ingredientelor 
atent selectate, hrănește pielea lipsită de umiditate, prote-
jând-o în același timp de razele UV dăunătoare.

Pielea ta are tendința de a dezvolta rozacee? Dacă pielea 
este sensibilă, se strânge, se irită ușor, produce o senzație 
inflamată, usturătoare cu mâncărimi și capilare dilatate, 
atunci această cremă este o alegere bună. Cu utilizarea 
regulată și consecventă a cremei calmante poți ameliora 
simptomele neplăcute ale rozaceei.

Cremă de zi hidratantă 
cu Aloe Vera

Cremă antirozacee

UV 
FILTER

Nutriție și hidratare magică 

Protecție și calmare pentru  
pielea sensibilă, predispusă la roșeață 

16
COMENZI TELEFONICE:

0770-106403



50 ml: SOLN-026

50 ml: SOLN-027

Pielea grasă, predispusă la acnee, problematică are nevoie 
de nutriție și hidratare adecvată pentru a-și îmbunătăți 
starea. Această cremă ușoară, cu formulă non-grasă, bine 
absorbită de piele, oferă o senzație liniștitoare, antiinflama-
toare, antiseptică și hidratantă.

Dorești o hidratare mai intensă pentru pielea cu probleme, 
dar nu vrei să renunți la aspectul mat al acesteia? Folosește 
această cremă hidratantă cu acid hialuronic, dezvoltată 
special pentru nevoile pielii grase, iar tenul tău va deveni 
hidratat, catifelat la atingere.

Cremă niacină  
pentru ten gras

Cremă biotină pentru ten gras 

UV 
FILTER

Piele hidratată fără luciu inestetic 

Normalizarea funcționării glandelor sebacee 
cu puterea a 6 plante medicinale 

MAGAZIN ONLINE: 
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50 ml: SOLN-021

50 ml: SOLN-024

Cu utilizare zilnică, poți reduce senzația de piele strânsă, 
uscată. Vitaminele A și E încorporate în lipozomi, precum și 
uleiul de luminița nopții hidratează și hrănesc straturile mai 
profunde ale pielii.

Coenzima Q10 energizează celulele și încetinește procesul 
de îmbătrânire al pielii, ajutând la fermizarea acesteia, 
reducând astfel adâncimea ridurilor.

Cremă de zi  
hidratantă cu lipozomi

Cremă de noapte 
energizantă Q10

UV 
FILTER

Piele intens hidratată cu lipozomi 

Energizare pe timp de noapte  
cu coenzima Q10 
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15 ml: SOLN-025

50 ml: SOLN-018

Textură de gel pentru îngrijirea delicată a zonei periocu-
lare. Reduce edemele și cearcănele, revigorează pielea 
obosită, lipsită de energie. Pentru un rezultat final perfect, 
utilizeaz-o înainte de a aplica machiajul.

Folosește masca pe toată fața sau în zona problematică 
atunci când vrei să reduci inflamația, să dezinfectezi și să 
scapi de luciul inestetic. Sfat: Aplică peste acneea inflamată 
înainte de culcare, iar dimineața clătește fața.

Cremă gel antirid pentru 
ochi cu lipozomi Q10

Mască cu sulf

Estomparea ridurilor  
și edemelor din jurul ochilor 

Oprește  declanșarea 
procesului inflamator 

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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15 ml: SOLN-089

15 ml: SOLN-090

15 ml: SOLN-091

Pielea uscată necesită hidratare, semnul 
vizibil fiind senzația că „strânge”. Uscăciunea, 
deshidratarea se rezolvă cel mai eficient cu 
substanțe care se găsesc în mod natural în 
piele. Factorul de umiditate NMF și ureea sunt, 
de asemenea, incluse. Folosește regulat acest 
ser cu textură non-uleioasă, iar pielea ta își va 
recăpăta umiditatea pierdută.

Dacă pielea ta este sensibilă, predispusă la 
roșeață, reactivă la modificările condițiilor 
externe, cu capilare dilatate, alege acest ser. 
Utilizarea regulată îmbunătățește microcircu-
lația, întărește pereții capilari, reduce roșeața 
și sensibilitatea pielii, aprovizionează pielea cu 
umiditate.

Elimină ridurile mimicii, crește elasticitatea 
pielii. De asemenea, se recomandă înainte de 
aplicarea machiajului pentru uniformizare.

No. 1  
Ser hidratant 

No. 2  
Ser anticuperoză

No. 3  
Ser elastin 

Hidratare 100%  
non-uleioasă 

Ser non-uleios cu efect 
de lifting imediat 

Întărirea și relaxarea  
capilarelor cu un ser non-uleios 
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No. 5  
Ser vitamina C

No. 6  
Gel contur ochi cu 
lipozomi Caviar - 
Ceramidă 

No. 7  
Ser cu acid 
hialuronic

15 ml: SOLN-092

Reduce vizibil adâncimea ridurilor mai adânci, 
completează deficitele de uleiuri din piele. Co-
enzima Q10 îmbunătățește vitalitatea celulelor 
pielii, încetinind astfel îmbătrânirea prematură.

No. 4  
Ser Q10

Lasă-ți privirea să strălucească cu vitalitate și 
luminozitate tinerească! Pielea delicată din jurul 
ochilor câștigă în elasticitate și fermitate, aspectul 
obosit este excelent contracarat, cearcănele și 
edemele de sub ochi sunt estompate.

15 ml: SOLN-093

15 ml: SOLN-094

Serul cu vitamina C stabilizată reprezintă un răsfăț 
pentru pielea ta, o abordare naturală pentru 
pielea fericită și strălucitoare. Îmbunătățește 
imunitatea pielii, oferă elastifiere, optimizează 
procesele de formare a pigmentului, reducând 
semnele îmbătrânirii.

15 ml: SOLN-095

Acidul hialuronic susține hidratarea pielii, spo-
rește în mod natural capacitatea de menținere 
a nivelului optim de umiditate al straturilor 
superioare. Utilizarea de lungă durată conferă un 
aspect catifelat și sănătos pielii.

5 uleiuri valoroase pentru 
estomparea ridurilor 

Transformă-ți pielea într-unul 
vitalizat și fermizat 

Un voal transparent de 
hidratare pentru pielea feței

Reducerea ridurilor perioculare 
cu caviar și ceramidă

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SOLN-195

50 ml: SOLN-193

Simte reînnoirea zilnică cu această cremă ușoară hidra-
tantă! Pe lângă efectul său de luminare a pielii, factorul de 
protecție solară SPF 15 ajută la prevenirea formării petelor 
pigmentare.

Pielea frumoasă, uniformă nu e doar un vis. Folosește în fi-
ecare seară crema de noapte, îmbogățită cu vitaminele E și 
C, cu efect intens de regenerare. Luptă împotriva radicalilor 
liberi dăunători și reduce petele pigmentare.

Cremă de zi  
pentru albire și depigmentare

Cremă de noapte  
pentru albire și depigmentare

Culoare uniformă, piele hidratată 

Regenerare pe timp de noapte  
și culoare uniformă 

UV 
FILTER
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15 ml: SOLN-191

15 ml: SOLN-192

Începe ziua cu piele reînnoită! Folosește serul înainte de crema 
de zi sau de noapte preferată pentru un ten radiant cu aspect 
uniform! Datorită conținutului său de vitamine E și C, preia lupta 
împotriva radicalilor liberi care afectează pielea, încetinind în 
același timp procesele de pigmentare. Prin utilizare regulată 
pielea devine mai hidratată, iar nuanța ei mai naturală.

Depigmentează-ți pielea fără compromisuri cu acest elixir cu 
textură ușoară. Aplică-l pe pielea curată în cantități mici înainte 
de crema de față preferată de zi sau de noapte pentru obține-
rea unui ton uniform.

Ser pentru albirea pielii  
cu vitamina C

Elixir pentru albirea pielii

Elixirul întineririi 

Elixirul depigmentării 

MAGAZIN ONLINE: 
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15 ml: SOLN-062

30 ml: SOLN-063

Îngroșarea stratului superior al pielii poate fi o barieră în 
calea oxigenării pielii, ceea ce facilitează formarea acneei și 
împiedică pătrunderea substanțelor active din creme.
Serul ajută la: 
• oxigenarea pielii
• înlăturarea excesului de sebum
• promovarea retenției de umiditate cu acid lactic
• uniformizarea tonusului pielii
• creșterea absorbției și eficienței cremei de îngrijire 

Cremă de întinerire a pielii cu proprietăți de activare a 
proceselor celulare. Acizii de fructe netezesc suprafața 
pielii, fermizează și elastifică pielea cu ingrediente active 
nutritive, având efect de botox natural.

Serum Exfoliant AHA Peel 5% 

Cremă de noapte  
AHA Peel pentru reîntinerire
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150 ml: SOLN-056

150 ml: SOLN-055

Gel de curățare spumant pentru curățarea pielii deshidrata-
te. Complexul TO dezvoltat în mod unic susține reducerea 
efectelor îmbătrânirii pielii cauzată de deteriorarea oxidativă.

Tonicul de struguri restabilește pielea la un pH normal de 5,5. 
Reîmprospătează tenul fără să-l usuce, crește hidratarea, iar 
complexul TO dezvoltat în mod unic susține reducerea efecte-
lor îmbătrânirii pielii, cauzată de deteriorarea oxidativă.

Gel spumă de curățare 
Struguri - Hialuron 

Loțiune tonică hidratantă 
Struguri - Hialuron 

Gel de curățare ușoară cu apă organică pe 
bază de apă de struguri și tenzide din zahăr 

Tonic de curățare  cu acid hialuronic  
și apă de struguri organică 

MAGAZIN ONLINE: 
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30 ml: SOLN-057

50 ml: SOLN-058

Dacă dorești să exfoliezi cu ingrediente naturale care să 
ofere o senzație de piele catifelată, alege acest produs cu 
ulei și granule din sâmburi de struguri.

O cremă de zi ușoară, asemănătoare unui gel, bogată în 
ingrediente naturale. Îți umple pielea cu umiditate, o face 
proaspătă și catifelată. Prin efectul puternic antioxidant 
susține și intensifică funcțiile de barieră a pielii.

Cremă exfoliantă  
Struguri - Hialuron

Cremă de zi antirid  
Struguri - Hialuron

Peeling intensiv cu granule  
de semințe din struguri 

Protecție antioxidantă excelentă 
pe timpul zilei 

UV 
FILTER
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50 ml: SOLN-059

15 ml: SOLN-060 15 ml: SOLN-133

O cremă de noapte bogată în ingrediente active naturale. 
Pielea devine revitalizată, hidratată și relaxată.

Cearcăne profunde și ochi obosiți? Cremă antirid 
pentru ochi cu absorbție rapidă a fost special 
dezvoltată pentru a reduce edemele de sub 
ochi și pentru a elimina prezența cearcănelor 
inestetice, ea având efectul unui botox natural pe 
bază de plante.

Binecunoscutele efecte hidratante și anti-îmbă-
trânire al strugurelui nu mai sunt un secret. Acest 
ser, care conține și acid hialuronic este o adevăra-
tă „bombă” de energie pentru pielea ta.

Cremă de noapte antirid

Cremă antirid 
pentru ochi

Ser antioxidant 
cu celule stem 
din struguri

Efect antioxidant sporit pe timp de noapte 
cu complex TO și botox natural 

Estomparea 
cearcănelor și ridurilor 

Hidratare fără compromisuri 
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