
CREMELE ECCO® 

Frumusețe care face ca visele să devină realitate! 

 

NATURAL PRODUCT este o companie cosmetică modernă situată printre peisajele pitorești ale orașului 

Tvardița, în sudul Republicii Moldova. 

Laboratorul francez de cosmetice TESSANIER împreună cu compania NATURAL PRODUCT au decis 

să lanseze fabricarea produselor cosmetice franceze naturale pentru livrare în Europa de Est pe baza unităților 

de producție ale companiei NATURAL PRODUCT. 

Scopul holding-ului comun franco-moldovenesc este fabricarea produselor cosmetice franceze pentru 

piața est-europeană la prețuri accesibile, precum și facilitarea accesului partenerilor din Europa de Est la produse 

cosmetice franceze de calitate înaltă. Astfel, compania NATURAL PRODUCT este reprezentantul laboratorului 

francez de cosmetice din Moldova. 

Pentru elaborarea formulei, au fost implicați cei mai buni oameni de știință europeni din domeniul 

cosmetologiei. La cel mai performant laborator european de înfrumusețare, COSMETIC INNOVATION, au 

fost dezvoltate molecule unice care nu au analogi în lume ca ingrediente active pentru aceste produse. De 

asemenea, au fost elaborate formule revoluționare pentru creme originale. 

Produsele cosmetice bazate pe metode inovatoare, tehnologii moderne și ingrediente naturale la un 

preț accesibil – iată principalul credo al Companiei. 

Cei mai buni designeri europeni, în special din cadrul renumitelor studiouri de design elvețiene, au fost 

implicați în elaborarea tuturor soluțiilor de design strălucitoare și îndrăznețe ale Companiei. 

Crearea produselor cosmetice NATURAL PRODUCT este un proces intensiv în domeniul științei și 

de înaltă tehnologie. Echipamentul unic ne permite să creăm cele mai fine emulsii care pătrund în piele, obținând 

un efect maxim. 

Unitățile de producție sunt dotate cu cele mai moderne echipamente italiene, care permit utilizarea 

tehnologiilor inovatoare. 

Materiile prime naturale sunt achiziționate de la cei mai buni producători din Franța, Spania și Germania 

trecând un sistem de control al calității pe mai multe niveluri. 

În fiecare lună, produsele NATURAL PRODUCT sunt expediate la laboratorul european pentru a trece 

analizele și controlul calității necesare. 

Produsele cosmetice NATURAL PRODUCT susțin și stimulează funcțiile naturale ale pielii fără a le 

deranja sau înlocui, producând proprietăți biomimetice. 

Produsele cosmetice „Natural Product” sunt certificate în conformitate cu standardele europene de 

calitate și au fost notificate pe interfața electronică centrală - CPNP (Cosmetic Products Notification 

Portal). 

Compania Natural Product, împreună cu oamenii de știință europeni, garantează lipsa componentelor 

alergice, cancerigene și parabene în produsele sale. Întreaga linie de creme, atât pentru față, cât și pentru mâini, 

toate produsele Companiei sunt absolut sigure și hipoalergenice și sunt recomandate de către profesorul, 

toxicologul, doctorul în științe medicale Karolina Lubomirova persoanelor cu diverse probleme ale pielii. 

Cremele ECCO® sunt o compoziție unică de parfum francez care combină materii prime naturale și un 

buchet cosmetic delicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREMA HIDRATANTĂ PENTRU FAȚĂ ECCO© CU LIPOMOISTТМ 

 

 

 
 

Crema hidratantă pentru față ECCO© cu Lipomoist™ sunt 

un remediu profesional și eficient pentru pielea uscată și 

sensibilă, predispusă la descuamare. 

 Acțiunile LipomoistТМ: 

• Sporește nivelul de colagen cu 20% timp de 10 zile. 

• Stimulează semnificativ formarea proteinelor 

celulare pe baza keratinocitelor, numărul lor total 

crescând de trei ori. 

• Înmoaie instantaneu pielea iritată, uscată sau aspră. 

Crema hidratantă pentru față ECCO cu LipomoistТМ 

sporește nivelul de colagen din piele, întinerește, îmbunătățește 

elasticitatea, menține nivelul dorit de hidratare a pielii, 

îmbunătățind astfel elasticitatea acesteia. 

LipomoistТМ formează o peliculă moleculară de protecție 

hidratantă pe piele, stimulează formarea proteinelor celulare 

vegetale și a aminoacizilor. 

Compoziția unică bazată pe ingrediente naturale face 

posibilă hidratarea pielii la maxim fără a înfunda porii, prevenind 

orice manifestări alergice și roșeața. În același timp, pielea respiră 

liber și se simte proaspătă. Structura generală a amestecului este 

aerisită, plăcută la atingere și are o aromă ușoară. 

Crema hidratantă pentru față ECCO© cu LipomoistТМ:  

✓ se potrivește excelentă pentru bărbie, gât, decolteu 

și mâini; 

✓ are un efect de strângere; 

✓ netezește ridurile; 

✓ uniformizează pielea; 

✓ are un efect hidratant; 

✓ sporește elasticitatea pielii. 

Crema se aplică pe piele cu mișcări ușoare într-un strat 

subțire. Pielea este acoperită cu o peliculă de membrană 

invizibilă, formând un singur strat de molecule, minimizând 

pierderile de apă. După aplicare, se simte un efect răcoritor. 

Se potrivește pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru 

pielea iritată, nu provoacă reacții alergice, nu conține agenți 

cancerigeni.  

 

 

 

 

 

 

 



CREMA NUTRITIVĂ PENTRU FAŢĂ ECCO© CU ACID HIALURONIC 

 

 

 

Crema nutritivă pentru față ECCO© cu acid hialuronic 

asigură pielii un echilibru corespunzător între substanțe nutritive 

și oligoelemente. Crema conține un amestec de acid hialuronic și 

unt de shea. 

Acidul hialuronic este o „moleculă” naturală a frumuseții 

care se găsește în piele 

Acidul hialuronic are capacitatea de a atrage și reține (lega) 

apa, conferind astfel elasticitate și fortificând cadrului pielii. 

Turgorul, relieful neted al pielii, conturul clar al feței – toate 

acestea se pot realiza cu ajutorul acidului hialuronic. Ajungând 

pe suprafața epidermei, acesta formează un film care previne 

evaporarea umezelii și, în același timp, protejează pielea de 

factorii de mediu agresivi. 

Untul de shea conține acizi grași polinesaturați. Substanțele 

din compoziția untului au proprietăți regenerante care permit 

activarea producerii colagenului, iar acizii grași contribuie la 

hrănirea profundă a pielii, o fac mai elastică și previn 

îmbătrânirea ei prematură. 

Datorită conținutului ridicat de componente valoroase din 

cremă, proprietățile regenerante sunt activate la nivel celular, 

ceea ce previne modificările legate de vârstă. 

Crema cu acid hialuronic are o textură învelitoare delicată 

care se absoarbe rapid fără a lăsa un film lipicios. Se potrivește 

pentru toate tipurile de piele și se folosește pentru îngrijirea de zi 

și de seară. Ca urmare a aplicării, bariera lipidică a pielii se 

restabilește profund, iar ovalul feței arată mai tonifiat și mai clar. 

Pielea este reîmprospătată, ridurile sunt netezite, dispare aspectul 

palid. 

Crema hrănitoare pentru față ECCO© cu acid 

hialuronic: 

✓ conține acid hialuronic și unt de shea; 

✓ este utilizată pentru îngrijirea de zi și de noapte; 

✓ menține fața proaspătă; 

✓ menține nivelul dorit al valorii nutritive a feței; 

✓ netezește ridurile; 

✓ protejează pielea de influența externă dăunătoare; 

✓ stimulează apariția celulelor noi; 

✓ are efect de anti-îmbătrânire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREMA REVITALIZANTĂ PENTRU FAȚĂ ECCO© CU VINIDERM® 

 

 

 
 

Viniderm® este un extract de suc de struguri bogat în 

polifenoli, inclusiv un polifenol rar: δ-viniferină. Viniderm® are 

un efect profilactic revitalizant datorită protejării principalelor 

componente ale pielii și contribuie la refacerea celulelor stem. 

Crema are la bază ulei de struguri obținut din prelucrarea 

semințelor de struguri Vitis Lambrusca. 

Se cunoaște faptl că vița-de-vie este o sursă inepuizabilă de 

elemente bogate. Aceasta conține o concentrație mare de 

OMEGA-6 și vitamina E, care ajută pielea să-și îmbunătățească 

proprietățile regenerante. Componentele cremei sunt capabile să 

pătrundă adânc în piele, prevenind deshidratarea, vindecând 

crăpăturile dureroase, calmând, conferind moliciune și netezime 

absolută epidermei. 

Crema revitalizantă pentru față ECCO© cu Viniderm® 

poate să ofere instantaneu pielii foarte uscate și sensibile, hrană 

intensă, saturând-o cu uleiuri benefice din semințe de struguri. 

Crema revitalizantă pentru față ECCO© cu Viniderm® este 

un remediu eficient anti-îmbătrânire de la primele riduri până la 

ridurile profunde. 

Crema revitalizantă pentru față ECCO© cu Viniderm®: 

✓ conține extract de suc de struguri Vitis Lambrusca; 

✓ eficacitatea este vizibilă peste 2-3 săptămâni de utilizare; 

✓ se utilizează ca îngrijire de zi și de noapte; 

✓ hrănește, hidratează și înmoaie pielea iritată și uscată; 

✓ are efect de lifting facial antioxidant; 

✓ reduce adâncimea ridurilor; 

✓ uniformizează tonul pielii și microrelieful; 

✓ restabilește fermitatea și elasticitatea pielii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREMĂ NUTRITIVĂ PENTRU MÂINI ȘI UNGHII ECCO© CU UNT DE SHEA ȘI VITAMINA Е 

 

 

Crema nutritivă pentru mâini și unghii ECCO© cu unt de 

shea înmoaie și hidratează activ pielea, netezește ridurile mici, 

îmbunătățește culoarea pielii, umple celulele cu vitamine și acizi 

grași. 

Formula specială a cremei este elaborată pentru îngrijirea 

complexă a pielii mâinilor și a unghiilor. Crema asigură nutriția 

și hidratarea necesare pielii. 

Crema conține o concentrație mare de unt de shea, cunoscut 

pentru proprietățile sale de vindecare. Aceasta îmbogățește pielea 

cu acizi grași, accelerează vindecarea leziunilor, elimină 

inflamația și iritarea. Untul de shea activează metabolismul, 

stimulează microcirculația, netezește pielea și îndepărtează 

ridurile. De asemenea, acesta ajută la protejarea epidermei de 

influențe externe și de factorii care cauzează boli. 

Crema nutritivă pentru mâini și unghii ECCO© ar trebui să 

fie purtată întotdeauna cu sine în poșetă, indiferent de anotimp. 

Aceasta hidratează, hrănește și previne uscarea pielii. Crema se 

răspândește ușor, lăsând o senzație catifelată în câteva secunde. 

Crema hrănitoare vindecă pielea, elimină iritarea. 

Crema nutritivă pentru mâini și unghii ECCO© cu unt de 

shea și vitamina Е: 

✓ este hipoalergenică; 

✓ hrănește și hidratează pielea; 

✓ are o aromă delicată și proaspătă; 

✓ îmbunătățește culoarea pielii; 

✓ umple celulele cu vitamine și acizi grași; 

✓ asigură un consum econom. 

 

CREMĂ HIDRATANTĂ PENTRU MÂINI ȘI UNGHII ECCO© CU ACID HIALURONIC   

 

 
 

Crema hidratantă pentru mâini și unghii ECCO© cu acid 

hialuronic este concepută pentru a hidrata și hrăni profund pielea. 

Conține vitamina E, glicerină și acid hialuronic. Această 

compoziție a cremei permite produsului să elimină instant 

etanșeitatea și iritația pielii, restabilește funcțiile naturale de 

protecție ale țesuturilor și protejează mâinile de efectele 

distructive ale razelor ultraviolete. 

Acidul hialuronic este o substanță de origine naturală vitală 

pentru organism. Acesta acționează ca un magnet pentru 

umezeală, contribuind eficient la reținerea umezelii și la crearea 

unui mediu intern optim pentru o funcționare confortabilă a 

celulei. Acidul hialuronic ca „cimentul” leagă celulele împreună, 

reglează metabolismul acestora, susține sinteza colagenului, 

hidratează pielea, asigură elasticitatea și strălucirea sănătoasă a 

acestuia. 

Textura cremei pentru mâini și unghii cu acid hialuronic 

este mătăsoasă. Înmoaie și hidratează imediat pielea. Se absoarbe 

perfect, face pielea mâinilor catifelată. Se potrivește în special 

pentru pielea subțire, uscată și descuamată a mâinilor. 



 

Crema hidratantă pentru mâini și unghii ECCO© cu acid 

hialuronic: 

✓ este hipoalergenică; 

✓ previne apariția ridurilor; 

✓ hidratează, netezește, protejează pielea; 

✓ previne apariția ridurilor 

✓ nu conține substanțe toxice și dăunătoare; 

✓ asigură un consum economic. 

 

CREMA REVITALIZANTĂ ECCO© CU D-PANTENOL, NIACINAMIDĂ ȘI VITAMINĂ E. 

FĂRĂ ALERGENI 

 

 

 

 

 

Crema revitalizantă ECCO© cu vitamina E, D-pantenol și 

niacinamidă este special concepută pentru îngrijirea atentă a pielii 

sensibile a mâinilor. 

Acțiunea principală a D-pantenolului constă în contribuirea 

la regenerarea țesuturilor. De asemenea, acesta are următoarele 

efecte pozitive:  

• elimină inflamația la locul deteriorării integrității pielii; 

• reduce iritația, inclusiv după procedurile cosmetice; 

• regenerează și hidratează pielea, combate descuamarea; 

• contribuie la vindecarea mai rapidă a rănilor; 

• contribuie la reînnoirea mai rapidă a pielii; 

• elimină abraziunea și roșeața.   

Niacinamida sau acidul nicotinic este vitamina B3 solubilă 

în apă. Această vitamină are o gamă largă de efecte asupra pielii: 

• restabilește funcția de barieră a dermei, nivelând 

descuamarea, iritația și deshidratarea; 

• îmbunătățește culoarea pielii, elimină matitatea; 

• reduce roșeața, ameliorează inflamația; 

• decolorează petele pigmentate; 

• încetinește procesul de îmbătrânire (antioxidant); 

• sporește elasticitatea pielii; 

• îngustează porii; 

• păstrează pielea mată. 

Crema luptă perfect împotriva uscăciunii, descuamării, 

deshidratării, crăpăturilor pielii mâinilor. Crema revitalizantă are 

un spectru larg de acțiune asupra pielii mâinilor: restabilește 

funcția de barieră a dermei, nivelând descuamarea, iritarea și 

deshidratarea; îmbunătățește culoarea pielii; elimină uscăciunea; 

ameliorează inflamația; încetinește procesul de îmbătrânire; 

sporește elasticitatea pielii. Formula cremei vă permite să aveți 

grijă eficient de pielea mâinilor și de cea mai exigentă și sensibilă 

piele. Crema revitalizantă pentru mâini și unghii este un ajutor 

excelent pentru îngrijirea pielii deteriorate a mâinilor. 

Textura cremei este ușoară și delicată. Se răspândește bine 

pe piele și se absoarbe rapid, înmoaie perfect și face mâinile 

gingașe.  

 

 


