
Sărutul mâinii reprezintă prima mângâiere care 
vă poate cuceri și care poate să trezească noi sentimente…

S

MÂINILE DUMNEAVOASTRĂ 
sunt pregătite pentru a fi sărutate?
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3Mâinile dumneavoastră sunt pregătite pentru a fi sărutate? Colectia de creme de mâini.

Rutina zilnică de înfrumusețare
Mâinile – „părți” unice ale corpului: pielea mâinilor este lipsită de glandele 
sebacee, iar cantitatea apei în piele este de 5 ori mai mică decât pe față. 

Stratul hidrolipidic al pielii, care asigură o protecție naturală, este slab. Nu 
este surprinzător faptul că pielea mâinilor este deshidratată, uscată, crăpată 
și, cel mai important, îmbătrânește mai repede. Pielea mâinilor necesită o 
îngrijire zilnică care o va proteja de influența negativă a frigului, soarelui, 
vântului și a produselor chimice de uz casnic. 

Mâinile noastre:
  intră în contact cu apa minim de 5 ori pe zi;

  de 20 de ori pe lună curăță legume;

  de 150 de ori pe an spală părul; 

  de 500 de ori timp de 10 ani curăță baia;

  de peste 20 000 de ori în decursul întregii vieți spală vasele. 

Încă din copilărie am învățat să ne spălăm pe mâini înainte de a lua masa. 
Ajungând adulți, trebuie să învățam o altă regulă: după fiecare spălare este 
necesar să aplicăm pe piele o cremă. Chiar și rutina zilnică de îngrijire poate 
deveni stresantă pentru piele. Conform părerii specialiștilor, după utilizarea 
buretelui de baie și a săpunului, stratul protector al pielii se reface complet 
abia după două zile. Aplicarea unei creme de mâini contribuie la vindecarea 
imediată a pielii deteriorate. 

Produsele TianDe pentru pielea mâinilor asigură o îngrijire ideală, oferă 
hidratare și hrănesc pielea cu substanțe nutritive, mențin pielea tânără și 
frumoasă.
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Rețete unice
La baza produselor se află rețetele unice 
ale medicinii tradiționale chineze alături 
de tehnologiile inovatoare.

Ingrediente naturale
Complexul natural din plante care intră 
în compoziția produselor este sursa de 
vitamine, minerale și alte componente 
bioactive, care încarcă pielea cu energie și 
îi oferă vitalitate şi un aspect fizic plăcut. 

4 atuuri în mâinile dumneavoastră

Textură delicată 
Cele mai recente formule permit 
combinarea compoziției bogate cu 
textura ușoară, care oferă pielii o senzație 
tactilă plăcută fără a lăsa urme lucioase și 
lipicioase. 

Gamă largă de produse
Vă este pus la dispoziție un arsenal întreg 
de produse pentru îngrijirea pielii mâinilor, 
care vor ieși mereu învingătoare în lupta 
cu factorii negativi externi, deficitul 
de substanțe nutritive și împotriva 
îmbătrânirii. 
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Cremă de mâini cu placentă 
și perle 

Îngrijirea complexă a mâinilor și picioarelor

Componentele active

Cod: 40104.
Volum: 80 ml.

Extractul hidrolizat de placentă este un biostimulator al 
regenerării celulare și sursa unei cantități imense de produse 
nutritive. 

Extractul de perle este o sursă de antioxidanți care protejează 
celulele pielii împotriva deteriorării cauzate de procesele 
oxidante și împotriva îmbătrânirii.

Extractul de aloe vera conține polizaharide unice care asigură 
hidratarea pielii și menține stratul cornos al acesteia pentru o 
perioadă îndelungată de timp.

Rezultatul
Formula concentrată a cremei asigură hidratare și o hrănire 
intensă. Ameliorează roșeața și rugozitatea suprafeței pielii, 
ridurile devenind mai puțin pronunțate. De asemenea, previne 
apariția fisurilor și exfolierea unghiilor.

Textura
Textură bogată și fină. Crema este complet absorbită în piele în 
câteva secunde după aplicare.

Aroma
Aromă fină cu notă dominantă de vanilie.
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Cremă regenerantă de mâini cu 
extract de aloe vera 

Hrănire intensă pentru o piele uscată, 
exfoliată și deteriorată

Componentele active
Extractul de aloe vera conține polizaharide unice care 
restabilesc echilibrul de umiditate al pielii.

Alantoina ameliorează iritațiile pielii, reduce rugozitatea și 
asigură regenerarea celulară.

Rezultatul
Apare sentimentul de confort absolut. Pielea nu mai este 
uscată, ci devine netedă, catifelată și moale la atingere. 
Stratul natural protector se întărește. 

Textura
Crema cu textura mătăsoasă este absorbită instantaneu, 
lăsând suprafața pielii tonifiată.

Aroma

Prospețime naturală

Cod: 40102.
Volum: 80 ml. 



Revigorarea pielii

Componentele active
Placenta este sursa de proteine care stimulează producerea 
colagenului, revigorează pielea și atenuează schimbările 
legate de vârstă.

Extractul de aloe vera conține polizaharide care mențin 
umiditatea pielii, stimulează sinteza propriului colagen și 
regenerarea celulelor.

Extractul de perle este o sursă de antioxidanți care protejează 
celulele pielii împotriva deteriorării cauzate de procesele 
oxidante și împotriva îmbătrânirii.

Vitamina E este un antioxidant puternic care protejează 
celulele pielii împotriva îmbătrânirii premature.

Rezultatul
După câteva aplicări, pielea devine catifelată și moale 
asemenea materialului cașmir. De asemenea, pielea mâinilor 
devine mai tânără, hidratată și strălucitoare. Aplicarea cremei 
accelerează vindecarea tăieturilor și zgârieturilor, încetinește 
procesul de îmbătrânire a pielii.

Textura
Consistență spumoasă. 

Aroma
Prospețime revigorantă asemenea unei dimineți.

Cremă de mâini cu extract de 
embrioni de oi și aloe vera

Cod: 40103.
Volum: 80 ml.
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Cod: 40103.
Volum: 80 ml.
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Cremă nutritivă hidratantă 
de mâini cu lapte de oi

Îngrijire care prelungește tinerețea pielii mâinilor.

w

Componentele active
Proteinele hidrolizate ale laptelui de oi sunt o 
sursă de citokine (moleculele de natură proteică) 
cu factor de creștere celulară – componente de 
bază pentru regenerarea pielii.

Alantoina înmoaie și netezește pielea, asigură 
regenerarea celulară și protecția pielii.

Rezultatul
Senzația de piele uscată și întinsă dispare 
imediat după prima aplicare a cremei, iar stratul 
hidrolipidic este restabilit. Pielea devine netedă, 
elastică, tânără și strălucitoare. 

Textura 
Textură fină și spumoasă care este asemănătoare 
cu frișca. 

Aroma
Cremă dulce de vanilie.
Cod: 40105.
Volum: 80 ml.
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Cremă de mâini cu lapte
Pentru o piele perfect netedă și moale. 

Componentele active
Proteinele hidrolizate din lapte sunt o sursă de aminoacizi 
care hrănesc și hidratează intens pielea, stimulează 
producerea colagenului.

Alantoina înmoaie și netezește pielea, asigură regenerarea 
celulară și protecția pielii, încetinește procesul de 
îmbătrânire. 

Rezultatul 
Activează procesul de formare a celulelor, sporește 
vitalitatea pielii. Ridurile devin mai puțin pronunțate, pielea 
devine elastică și strălucește de sănătate și prospețime.

Textura
O consistență asemenea unui milkshake. 

Aroma
Aromă delicată cu note de lapte de cocos. 

Cod: 40101.
Volum: 80 ml.
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Cremă regenerantă de mâini cu 
extract de ganodermă

Întoarce și păstrează tinerețea

Componentele active
Extractul de ciupercă ganoderma conține β-glucan, care 
contribuie la întărirea sistemului imunitar, mărește durata 
de viață a celulelor și prelungește tinerețea pielii. 

Alantoina înmoaie și netezește pielea, asigură regenerarea 
celulară și protecția pielii.

Rezultatul 
Mâinile vor fi protejate de influența factorilor negativi. 
Vitalitate celulară sporită. Pielea va deveni tânără și frumoasă. 
Contribuie la întărirea unghiilor, iar cuticula – moale și 
hidratată. 

Textura 
Consistență fină și moale asemănătoare cu înghețata.

Aroma
Cremă fină.

Cod: 40106.
Volum: 80 ml.

ețata.
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Cremă de mâini 
«Sunny Olives»

Îngrijire «3 în 1»: nutriție, protecție, hidratare 

Componentele active
Uleiul de măsline este o sursă naturală de acizi grași care 
hrănesc pielea și întăresc stratul de protecție al pielii. 

Pudra de perle este bogată în aminoacizi și minerale, 
care întăresc puterea de protecție a celulelor, activează 
regenerarea pielii obosite și lipsite de vitalitate. 

Rezultatul
Mâinile devin netede, fine și catifelate la atingere. Este 
ameliorată senzația de piele întinsă și exfoliată. Pielea își 
păstrează elasticitatea și umiditatea pe tot parcursul zilei. 

Textura
Consistență moale și spumoasă asemenea unei budinci. 

Aroma
Aromă dulce cu note de ulei de măsline.

Cod: 40109.
Masa: 80 g.
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Cremă de mâini 
«Sweet lemon»

Nutriție triplă și tinerețe protejată

Componentele active
Uleiul esențial de citrice, uleiul de măsline și pudra de perle – 
ingredientele naturale ale uleiurilor și ale pudrei prețioase 
asigură pielii o îngrijire impecabilă și o cantitate ridicată de 
componente benefice, activează schimbul de substanțe în 
celule. 

Vitamina E este un antioxidant puternic care protejează 
celulele pielii împotriva îmbătrânirii premature. 

Rezultatul 
Umiditatea pielii se menține pentru o perioadă lungă de timp; 
dispare senzația de disconfort generată de pielea uscată. 
Mâinile devin moi, netede, îngrijite, catifelate și fine la atingere.

Textura
Consistență densă asemenea unui lăptișor. 

Aroma
Parfum proaspăt și revigorant de citrice. 

Cod: 40110.
Masa: 80 g. 
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Cremă de mâini 
«Alge marine»

Protecția pielii anti-îmbătrânire

Componentele active
Extractul de alge marine Cladosiphon okamuranus este sursa 
polizaharidei flucoidan, care stimulează producerea fibrelor de 
colagen, sporește capacitatea naturală a pielii de a se reface. 

Vitamina E este un antioxidant puternic care protejează celulele 
pielii împotriva îmbătrânirii premature. 

Rezultatul 
Fiind hidratată, pielea devine netedă și elastică, fără urme de 
roșeață și iritație. Mâinile vor avea un aspect „aristocratic” bine 
îngrijit. Formula anti-age oferă o protecție sigură împotriva 
îmbătrânirii premature.

Textura
Consistență pufoasă de iaurt. Crema este complet absorbită în 
piele, lăsând o senzație de catifelare naturală. 

Aroma
Prospețimea brizei mării.

Cod: 40112.
Masa: 80 g.
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Cremă protectoare de mâini
Piele protejată pe tot parcursul anului

Componentele active
Extractul de placentă conține un complex unic de substanțe bioactive 
care stimulează regenerarea celulelor pielii și întinerirea naturală a pielii.

Lanolina – ceară naturală de origine animală, compoziția căreia este 
asemănătoare cu stratul de grăsime al pielii. Aceasta are capacitatea 
de a absorbi și de a menține umiditatea pielii, creează o peliculă 
protectoare pe suprafața mâinilor.

Uleiul de măsline conține aminoacizii omega-3 care întăresc 
stratul natural protector al pielii.

Acidul ascorbic (vitamina C) protejează pielea de efectele nocive 
ale radicalilor liberi, încetinește procesul de îmbătrânire și participă 
la sinteza colagenului.

Rezultatul
Pe tot parcursul anului pielea se află sub protecția unor mănuși „invizibile”, 
care o protejează de influența negativă a frigului, soarelui, vântului, 
produselor chimice de uz casnic și de alți factori externi. Chiar și după 
spălarea vaselor sau efectuarea treburilor casnice, pielea mâinilor rămâne 
hidratată și are un aspect îngrijit, fără roșeață, exfoliere și urme de iritații.

Textura
Consistență densă cu efect mat. Crema se absoarbe imediat în 
piele fără a lăsa urme.

Aroma
Miros ușor cu note florale. 
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Cod: 40107.
Masa: 80 g.



15Mâinile dumneavoastră sunt pregătite pentru a fi sărutate? Colectia de creme de mâini.

Cod: 40111.
Masa: 80 g.

Cremă de mâini 
«Golden ginseng»

Îngrijire revitalizantă

Componentele active
Extract din rădăcina de ginseng. Polizaharidele și aminoacizii 
conținute în plante încarcă celulele cu energie, stimulează 
regenerarea pielii. 

Vitamina E este un antioxidant puternic care protejează 
celulele pielii împotriva îmbătrânirii premature.

Rezultatul 
Crește viabilitatea celulelor, pielea devine netedă, hidratată 
în profunzime, fără urme de exfoliere și iritații, strălucește de 
energie și frumusețe. 

Textura 
Textură mătăsoasă și catifelată.

Aroma 
Ușor florală. 
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Cremă de mâini 
«Noni tropical»

Îngrijire și întinerire datorită produselor de primă calitate 

Componentele active
Sucul fructului noni:

  sursa a peste 150 de substanțe benefice pentru piele – 
vitamine, minerale, fermenți;

  conține 16 din 20 de aminoacizi cunoscuți, care reprezintă 
materialul de construcție al colagenului;

  cel mai puternic antioxidant, protectorul pielii împotriva 
influenței radicalilor liberi.

Rezultatul 
Complexul de vitamine și minerale activează metabolismul 
natural al pielii, întărește funcțiile ei de protecție, îmbunătățește 
elasticitatea, oferă o hidratare și o transformare imediată a 
pielii. Pielea matură întinerește și își păstrează frumusețea și 
fermitatea.  

Textura 
Crema are o consistență densă asemenea unui iaurt și 
se absoarbe imediat în piele, fără a lăsa urme lipicioase și 
strălucitoare pe mâini.

Aroma 
Parfum de vară cu fructe tropicale.

Cod: 14906.
Masa: 80 g.
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Cremă de mâini 
cu grăsime de șarpe 

Terapie intensă de înfrumusețare pentru mâini 

Componente active
Grăsimea de șarpe este o sursă bogată de acizi grași 
omega-3 care nu se sintetizează în organismul uman, însă 
participă la procesul de formare a noilor celule. 

Extractul de frunze de aloe vera conține polizaharide 
care mențin umiditatea pielii, stimulează producerea de 
colagen și regenerarea celulelor. 

Alantoina activează regenerarea celulară, înmoaie și 
netezește pielea. 

Rezultatul
Înnoirea rapidă a celulelor deteriorate stimulează 
regenerarea pielii. În locul celulelor moarte apar altele 
tinere și puternice. Vindecarea zgârieturilor și leziunilor 
pe mâini are loc mai repede, iar pielea rămâne elastică și 
proaspătă, păstrând o culoare naturală. 

Textura
Textură fină care se topește ca o înghețată. 

Aroma
Caldă cu note florale. 

Cod: 41102.
Volum: 80 ml.
Cod: 41102.
Volum: 80 ml
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Mâinile noastre sunt supuse diverșilor factori negativi: 
acasă, la serviciu, la vilă și chiar în concediu. Treburile 
casnice precum: spălarea hainelor, curățenia, spălarea 
vaselor, munca în grădină sau vântul și soarele 
sunt factori care afectează pielea mâinilor. Drept 
consecințe, pielea își pierde umiditatea, se exfoliază 
și îmbătrânește. Aceasta își poate reveni datorită 
îngrijirii zilnice cu ajutorul produselor cosmetice ale 
companiei TianDe. 

Alegeți câteva creme odată:

Acasă Pentru 
poșetă

Pentru biroul 
de la serviciu 

Pentru casa 
de vară





Mănuși cosmetice 
de gel „Hydrobalance”

  Hidratează intens pielea.

  Compensează lipsa lipidelor naturale.

  Restaurează după o expunere externă negativă.

  Elimină exfolierea.

Cod: 40114.
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