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GESTIL CARE este o linie modernă de produse profesionale pentru îngrijirea 
părului și scalpului. 
Compania își bucură clienții săi de mai bine de 20 de ani cu produse din materii 
prime de înaltă calitate, obținute prin dezvoltări avansate științifice și tehnice.
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Produsele de îngrijire sunt o alternativă non-farmacologică 
la îngrijirea scalpului și a părului.  
Se bazează pe sistem GESTIL CARE de îngrijire în trei etape:

1. 
Grad
Alegerea celor mai potrivite produse în funcție 
tipului de scalp.

2. 
Curățare profundă
De o importanță capitală este utilizarea produselor 
pentru curățarea profundă a scalpului. Doar 
funcționarea corectă a scalpului în timp conferă 
părului un aspect mai gros, mai sănătos și mai 
atrăgător. Produs de curățare în salon, combinat cu 
produse de îngrijire la domiciliu, va face părul mai 
gros și va reduce semnificativ căderea părului din 
cauza factorilor mediului.
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3. 
Îngrijirea specială

Profesională

Prima fază este îngrijirea în salon. În funcțiea 
tipului de scalp, se folosesc diferite șampoane care 
acționează concomitent asupra pielii și părului. 
Măștile și serurile sunt folosite pentru a reface 
părul și pielea după spălare.

2. 

La domiciliu

Fiecare client poate alege exact ce îi trebuie 
pentru îngrijirea la domiciliu. Fiecare produs 
GESTIL CARE este adaptat nevoilor celor cu părul 
gras, uscat, deteriorat, slab sau poros.

- parabeni
- arome artificiale

- coloranți artificiali - extracte naturaleNu conține: Conține:
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Fiecare produs GESTIL CARE este creat pe baza 
cercetărilor științifice și a recomandărilor saloanelor 
de coafură cu care compania a început cooperarea din 
anul 1994.
O gamă largă de produse GESTIL CARE include diverse 
linii și produse: seruri, șampoane, măști.

Au fost efectuate studii independente pe un grup de consumatori, 
dintre care 70% au remarcat că după 30 de zile de utilizare 
a produselor GESTIL CARE, părul a devenit mai puternic și mai dens.

Combinația de extracte naturale creează un buchet unic de arome plantelor. 
O caracteristică distinctivă a companiei GESTIL CARE este rețeta originală, cu o combinație 
unică de uleiuri esențiale. Spre deosebire de parfumurile artificiale, uleiurile esențiale au un 
efect benefic asupra părului și scalpului, transformând tratamentul într-o relaxare plăcută.

Folosim doar ambalaje esențiale pentru a minimiza impactul nostru asupra mediului, 
deoarece orice ambalaj reciclat este de obicei aruncat imediat după cumpărare.

Astăzi, GESTIL CARE este produs creat cu cele mai moderne tehnologii, folosind cele mai noi 
ingrediente de pe piață și în conformitate cu noile standarde specificate ISO9001:2008 - 
ISO 13485:12. GESTIL CARE a menținut calitatea constantă a produselor sale de zeci de ani. 
Produsele pentru tratamentul foliculilor de păr se bazează pe esențe naturale. Nu conțin 
parabeni, parfumuri artificiale și coloranți sintetici.

9001:2008 

ISO
13485:12

70%
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Curățare profundă

Două produse de bază pentru refacerea și pregătirea scalpului 
pentru îngrijirea ulterioară cu GESTIL CARE.

• Pregătește pielea pentru îngrijirea de bază

• Elimină celulele moarte ale scalpului și minimizează apariția mătreții

• Elimină reziduurile produselor de coafură

• Calmează pielea iritată

• Încetinește rata creșterii bacteriene

DEEP CLEANSING
SER

Ser pentru îngrijirea scalpului predispus la grasime, îmbogățit 
cu gălbenele, extract de hamamelis, mentol și un complex de 
ingrediente igienic active.

Mod de utilizare: аplicați serul pe scalpul uscat și masați ușor 
uniform pe întreaga suprafață. Lăsați timp de 3-5 minute. Apoi 
spălați bine părul cu șampon. Folosiți de 1-2 ori pe săptămână.

REZULTAT
• Îmbogățirea foliculilor de păr cu substanțe nutritive  

speciale
• Regenerarea și hidratarea scalpului

1.1

Ac
țiu

ne

Art VGCN-1.1/2

150 ml
Art VGCN-1.1/1

100 ml
Art VGCN-1.1/3

1000 ml

MOUSSE
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Mătreaţă

Descuamarea excesivă a pielii poate provoca 
mătreață. Problema poate fi rezolvată prin 
curățare, precum și cu utilizarea unui tratament 
antioxidant care conține uleiuri esențiale de 
rozmarin, cimbru, salvie și lavandă.

• Restabilește starea scalpului

• Reduce secreția sebumului și calmează

• Reglează activitatea glandelor sebaceeAc
țiu

ne



ANTI DANDRUFF SHAMPOO
ȘAMPON ÎMPOTRIVA MĂTREȚII

Șampon special pentru piele predispusă la descuamări. Conține 
piroctonă olamină, vitamina E, proteine din orez, uleiuri esențiale de 
rozmarin, cimbru, salvie, lavandă și extract de lichen, care încetinește 
reapariția solzilor și pregătește pielea pentru un tratament de 
hidratare.

Mod de utilizare: aplicați cantitatea necesară de șampon pe scalp 
și păr, masați ușor, apoi clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Curățare profundă
• Suportul umidității
• Efect antioxidant 

2.1

3.1

BIVALENT MASK 
MASCĂ BIVALENTĂ

Mască de stimulare antibacteriană îmbogățită cu piroctonolamină, 
ulei de orez, glicerină vegetală, provitamina B5 (pantenol), 
vitamina E, ulei de arbore de ceai, uleiuri esențiale de lavandă, 
cimbru și rozmarin.

Mod de utilizare: Spălați-vă părul cu șamponul potrivit și aplicați 
uniform masca pe păr. Lăsați timp de 4-5 minute. Clătiți bine cu apă. 
Folosiți masca de 1-2 ori pe săptămână.

REZULTAT
• Efect instantaneu
• Lupta împotriva mătreții
• Senzație de prospețime
• Efect antioxidant
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Art VGCN-2.1/2

1000 ml

Art VGCN-3.1/2

1000 ml

Art VGCN-2.1/1

250 ml

Art VGCN-3.1/1

250 ml
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Sebum

Producția  de sebum în exces face părul să arate greu, gras și murdar, 
iar scalpul poate pruri. Cea mai simplă soluție este folosirea uleiurilor 
esențiale precum lămâia, mandarina, cimbru, care reechilibrează 
scalpul și fac părul mai ușor.

• Reduce secreția sebumului

• Oferă prospețime

• Oferă volumul

ANTI SEBUM SHAMPOO
ȘAMPON PENTRU SCALP GRAS

Șampon pe bază de ulei de arbore de ceai. Bogat în uleiuri 
esențiale de lămâie, mandarină și cimbru, precum și proteine 
  din orez, extracte de urzică și brusture.

Mod de utilizare: aplicați cantitatea necesară de șampon pe 
scalp și păr, masați ușor, apoi clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Părul arată mai curat mai mult timp
• Scalp hidratat
• Volum
• Senzație de prospețime și ușurință

2.2

Ac
țiu

ne

Art VGCN-2.2/2

1000 ml
Art VGCN-2.2/1

250 ml
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Revitalizare

Părul deteriorat necesită o restaurare 
serioasă. Orezul conține o cantitate mare 
de proteine, săruri minerale, amidon 
și vitamine, care protejează împotriva 
influențelor mediului, refac stratul de 
suprafață al pielii și părul și hrănesc 
foliculii de păr.

• Revitalizează părul tern

• Reface structura părului deteriorat

• Întărește părulAc
țiu

ne
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REINFORCING SHAMPOO
ȘAMPON ÎNTĂRITOR

Șampon întăritor și hidratant pentru păr fragil cu extract de goji, 
proteine   de orez, extract de arnică, suc de aloe, uleiuri esențiale 
de portocale și lavandă.

Mod de utilizare: aplicați cantitatea necesară de șampon pe 
scalp și păr, masați ușor, apoi clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Revitalizare și protecție
• Hidratare și catifelare
• Întărire și restaurare

2.3

3.2

REPAIRING MASK 
MASCĂ REVITALIZANTĂ

Mască îmbogățită cu un complex de vitamine: vitamina E, 
provitamina B5 (pantenol), vitamina PP (niacinamidă) cu adaos 
de extracte de nalbă și gălbenele.

Mod de utilizare: spălați-vă părul cu șamponul potrivit și aplicați 
uniform masca pe păr. Lăsați timp de 4-5 minute. Clătiți bine cu 
apă. Folosiți masca de 1-2 ori pe săptămână.

REZULTAT
• Textură densă a parului
• Pieptănare ușoară și părul catifelat
• Volum

Art VGCN-2.3/2

1000 ml

Art VGCN-3.2/2

1000 ml

Art VGCN-2.3/1

250 ml

Art VGCN-3.2/1

250 ml
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HAIR LOSS SHAMPOO
ȘAMPON ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULUI

Șampon cu extract de ginseng, îmbogățit cu cafeină, acid azelaic, 
proteine   din orez, vitamina E, melisa și uleiuri esențiale de eucalipt.

Mod de utilizare: aplicați cantitatea necesară de șampon pe 
scalp și păr, masați ușor, apoi clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Strălucire și volum
• Piele curățată, pregătită pentru absorbția substanțelor  

active
• Efect antioxidant

2.4

Căderea părului

Stresul, sezonalitatea, influențele mediului și oboseala pot duce 
la slăbirea părului și la căderea excesivă a părului.
Este necesar să se stimuleze metabolismul și activitatea celulară 
pentru a da putere părului.

• Oprește procesul căderii excesive a părului

• Stimulează procesul de restabilire densității părului

• Reface structura părului

• Întărește

Ac
țiu

ne

Art VGCN-2.4/2

1000 ml
Art VGCN-2.4/1

250 ml
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POLIACTIVE SERUM
SER

Ser intensiv împotriva căderii excesive a părului și alopeciei. Conține 
cafeină, acid azelaic, proteine   din orez, mentol și complex hidratant 
de vitamine.

Mod de utilizare: dupa spălarea parului aplicați 20-30 de picaturi 
de ser cu mișcări ușoare de masaj, nu clătiți. Se recomandă utilizarea 
în combinație cu ser 1.1 DEEP CLEANING de 2-3 ori pe săptămână.

REZULTAT
• Îmbunătățirea microcirculației sângelui în foliculii de păr
• Restaurarea, nutriția și saturarea foliculilor de păr cu oxigen
• Întărirea structurii părului

1.3

1.4

POLIVITAMINIC SERUM
SER

Ser împotriva căderii părului și a seboreei. Menține echilibrul scalpului 
și îi restabilește bariera de protecție. Oferă efectul antioxidant, hidratarea 
și fermitatea. Oferă densitate părului, făcându-l mai dens și mai strălucitor. 
Conține vitaminele E, B5, PP, extracte de nalbă si gălbenele.

Mod de utilizare: dupa spălarea parului aplicați 20-30 de picaturi de 
ser cu mișcări ușoare de masaj, nu clătiți. Se recomandă utilizarea 
în combinație cu ser 1.1 DEEP CLEANING de 2-3 ori pe săptămână.

REZULTAT
• Stimularea foliculilor de par
• Întărirea rădăcinilor părului
• Efect prelungit

Art VGCN-1.3/1

100 ml

Art VGCN-1.4/1

100 ml
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HAIR LOSS DROPS BENEDETTI PLUS
SER INTENS ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULUI

Serul împotriva căderii părului ajută la menținerea densității părului.
Menține echilibrul normal al pielii capului.

Mod de utilizare: aplicați pe pielea umedă spălată și masați ușor. Nu clătiți. 
Produsul este potrivit pentru utilizarea zilnică.

REZULTAT
• Îngroașă și întărește părul
• Oferă strălucire, mătase și aspect natural sănătos

HAIR LOSS TONIC PLACENTA
AMPULELE DE ÎNTĂRIRE ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULU

Previne căderea părului și îmbătrânirea foliculului de păr.

Mod de utilizare: aplicați pe pielea umedă spălată și masați ușor. 
Nu clătiți. Produsul este potrivit pentru utilizarea zilnică.

REZULTAT
• Stimulează creșterea părului
• Normalizează echilibrul pielii capului
• Îngroașă și întărește părul
• Oferă strălucire, mătase și aspect natural sănătos

Art VAG0029

50 ml

Art VAG0027

10 x 10 ml
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Culoarea

Pentru femeile care doresc să-și 
păstreze culoarea și strălucirea părului, 
ca după vopsire.

• Închide procesul de vopsire a părului
• Păstrează culoarea și strălucirea părului mult timp
• Protejează de expunerea la soare și de vremea rea

Ac
țiu

ne
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2.5

3.3

POST COLOR SHAMPOO 
ȘAMPON PENTRU PĂR VOPSIT

Se folosește după vopsire, precum și pentru a păstra culoarea și 
strălucirea părului pentru mai mult timp. Conține proteine din orez, 
ulei de argan, acid hialuronic, ulei de jojoba, vitamina PP (niacinamidă), 
vitamina B7.

Mod de utilizare: aplicați cantitatea necesară de șampon pe scalp și 
păr, masați ușor, apoi clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Păr strălucitor și radiant
• Scalp curat
• Efect pe termen lung

CONDITIONER BALM 
BALSAM

Balsam pentru păr care conține ulei de orez, ulei de jojoba, 
glicerină vegetală, provitamina B5 (pantenol), vitamina E.

Mod de utilizare: spălați-vă părul cu șamponul potrivit 
și aplicați uniform balsam pe păr. Lăsați timp de 4-5 minute. 
Clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Păr strălucitor
• Păr ușor de pieptănat
• Efect antioxidant

Art VGCN-2.5/2

1000 ml

Art VGCN-3.3/2

1000 ml

Art VGCN-2.5/1

250 ml

Art VGCN-3.3/1

250 ml
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DAILY SHAMPOO 
ȘAMPON PENTRU FOLOSIREA ZILNICĂ

Șampon de duș, pentru utilizare frecventă, creat pentru 
persoanele implicate în sport și care duc un stil de viață activ. 
Este imbogațit cu proteine   din orez, glicerina vegetală, melisa, 
cimbru, uleiuri esențiale de eucalipt, extracte de ananas, 
grapefruit și afine.

Mod de utilizare: aplicați cantitatea necesară de șampon pe 
scalp și păr, masați ușor, apoi clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Hidratarea părului și corpului
• Părul este moale și manevrabil
• Tonifiere

2.6

Art VGCN-2.6/2

1000 ml
Art VGCN-2.6/1

250 ml

Sport și folosirea zilnică
• Curăță delicat părul și scalpul
• Hidratează părul
• Are un efect antioxidantAc

țiu
ne
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2.7

ENERGIZING SHAMPOO 
ȘAMPON ENERGIZANT

Șampon cu ulei de arbore de ceai. Conține glicerină vegetală, mentol, 
uleiuri esențiale de mentă, rozmarin, salvie, proteine din orez, extracte 
de ginseng și arnică.

Mod de utilizare: aplicați cantitatea necesară de șampon pe scalp 
și păr, masați ușor, apoi clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Efect revigorant
• Tonifiere
• Moliciunea și netezimea părului

GREEN DAILY SHAMPOO 
ȘAMPON VERDE DELICAT

Șamponul Gestil Green curăță delicat scalpul și părul, și îi redă 
frumusețea naturală.

Mod de utilizare: aplicați cantitatea necesară de șampon pe scalp 
și păr, masați ușor, apoi clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Curățarea delicată
• Hidratarea părului
• Efect antioxidant

GR

Art VGCN-2.7/2

1000 ml
Art VGCN-2.7/1

250 ml

Art VGCN-GR/1

250 ml
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GR

GREEN MOISTURIZING MASK 
MASCĂ VERDE NUTRITIVĂ

Formula, care conține peste 95% ingrediente naturale, redă densitatea 
și strălucirea părului.

Mod de utilizare: spălați-vă părul cu șamponul potrivit și aplicați 
uniform masca pe păr. Lăsați timp de 4-5 minute. Clătiți bine cu apă. 
Folosiți masca de 1-2 ori pe săptămână.

REZULTAT
• Nutriție profundă
• Menținerea nivelului de umiditate
• Acțiune antioxidantă

MOISTURIZING GEL 
GEL HIDRATANT

Pentru piele uscată și exfoliere excesivă.
Gelul protejează scalpul și părul de sărurile prezente în apa de  
mare și în piscine și este o barieră eficientă împotriva poluanților externi.
Hidratează pielea și părul.

Mod de utilizare: aplicați o cantitate necesară pe părul și scalpul 
Nu clătiți. Produsul poate fi folosit zilnic.

REZULTAT
• Hidratarea părului și a scalpului
• Protecție solară

4.3

Art VGCN-GR/2 

250 ml

Art VGCN-4.3/1

150 ml
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5.1

SHINING  SPRAY 
LOȚIUNEA PENTRU STRĂLUCIRE ȘI VOLUM

Loțiune pentru păr tern, fragil și greu de pieptănat. Ușurează 
pieptănarea și sporește strălucirea părului, îngroșând. Potrivit 
pentru toate tipurile de păr.

Mod de utilizare: dupa spălarea parului, pulverizați pe lungimile 
și vârfurile parului. Nu clătiți. Produsul poate fi folosit zilnic.

REZULTAT
• Strălucire naturală a părului
• Oferă volumul părului
• Pieptănarea ușoară

Art VGCN-5.1/1

100 ml

Îngrijirea suplimentară
• Curăță delicat părul și scalpul
• Hidratează părul
• Are un efect antioxidantAc

țiu
ne
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5.3

THERMAL PROTECTION SPRAY 
PROTECȚIE TERMICĂ

Spray-ul ușor care nu îngreunează părul va ajuta la menținerea sănătății 
părului în timpul utilizării instrumentelor de styling.

Mod de utilizare: aplicați pe părul umed înainte de styling.

REZULTAT
• Părul neted
• Reducerea daunelor părului
• Protecție la temperaturi ridicate Art VGCN-5.3/1

100 ml

ARGAN OIL 
ULEI DE ARGAN

Formula este bogată cu uleiul de argan, care se absoarbe ușor în păr, 
reduce vârfurile despicate, ușurează pieptănarea și sporește strălucirea 
fără a lăsa reziduuri.

Mod de utilizare: aplicați o cantitate mică de produs pe părul umed 
sau uscat apoi începeți styling. Produsul poate fi folosit zilnic.

REZULTAT
• Mai puține capete despicate
• Părul strălucit
• Pieptănarea ușoară

5.2

Art VGCN-5.2/1

30 ml
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5.3

WONDER MASK
MASCĂ RESTRUCTURANTĂ

Principalul component al balsamului este extractul de 
bambus, bogat cu aminoacizi, zaharuri și minerale. Hrănește 
părul și scalpul, are efect de hidratare. Oferă tonus și volum 
părului. Susține capacitatea naturală a părului de a rezista 
efectelor adverse ale mediului extern.

Mod de utilizare: aplicați mască-balsam pe părul curat, 
lăsați să acționeze 3-15 minute, masați și clătiți bine cu apă.

REZULTAT
• Moliciunea și netezimea părului
• Strălucirea
• Pieptănarea ușoară

Art VAG0002

500 ml
Art VAG0001

300 ml

PANTESALMINA REVITALIZING BALM
BALSAM CU PANTENOL

Îi dă părului volum, strângându-l. Are un efect antistatic, dizolvă părul. 
Hrănește cuticula, conferă părului o strălucire oglindă.

Mod de utilizare: aplicați balsamul pe părul umed curat pe întreaga 
lungime. Lăsați pe 2 minute și spălați bine.

REZULTAT
• Volumul
• Îndepărtarea ușoară a părului
• Strălucire 

Art VAG0004

300 ml
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NOTE
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2.4
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SHAMPOO
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SHAMPOO

THERMAL 
PROTECTION SPRAY

DAILY
SHAMPOO

GREEN MOISTURIZING 
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ENERGIZING
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