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Produse cosmetice premium 

 

Niche Brands vă prezintă o gamă de produse cosmetice naturale, premiumi, cu 

ingrediente active. 

Ananné este o companie elvețiană de produse cosmetice cu ingrediente active pentru 

îngrijirea pielii. Ananné, grecesc "ananéosis", înseamnă regenerare, reînnoire. Compania a 

fost fondată în 2009 de Prof. Dr. Urs Pohlman. Cercetarea și dezvoltarea produselor se face 

intern, în locația de administrare și producție din Erlenbach, la aproximativ 30 minute de 

aeroportul din Zurich, Elveția.  

Produsele Ananné 

Inspirate din natură, produsele Ananné respectă criteriile cosmeticelor naturale, conțin 

ingrediente active foarte concentrate, se bazează pe formule medicinale, îmbunătățesc 

aspectul pielii, se bazează pe capacitatea pielii de absorbii ingrediente active, au o textură 

delicată și se absorb rapid în piele. Colecția Ananné reunește 18 produse pentru față, corp și 

păr, ambalate în recipiente reciclabile. Produsele nu conțin conservanți sintetici sau alcool din 

fermentare (etanol). Conservarea produselor este naturală cu un derivat al acidului acetic și 

conțin stabilizatori naturali: Vitamina E și C. Perioada de valabilitate a tuturor produselor este 

de maxim 1 an de la deschidere.  

Produsele Ananné nu conțin săruri de aluminiu, petrochimicale, materii animale, 

nanoparticule, microplastic, sulfati, parabeni, coloranți sau siliconi. 
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Îngrijirea feței 

 

Loțiuni de curățat fața 

❖ Livaticum – 150 ml – mască 

de curățare hrănitoare 

❖ Purgatium – 150 ml – gel de 

curățare purificant 

❖ Tonicum – 150 ml – soluție 

tonifiantă 

 

          Tratamente faciale 

❖ Purgatio – 50 ml – mască de detoxifiere 

❖ Regeneratio – 50 ml – mască regeneratoare  

         pentru noapte 

❖ Exfoliant – 75 ml – exfoliant detox 

 

 

 

 

       Rutină zilnică 

❖ Equilibrium Light – 50 ml – 

cremă 24h 

❖ Equilibrium Rich – 50 ml – 

cremă 24h 

❖ Oculissium – 15 ml – balsam 

pentru ochi 

❖ Cura oculi – 15 ml – cremă și 

mască hrănitoare pentru ochi 

 

 



Produse cosmetice premium  

Esențe și seruri 

❖ Solacium – 30 ml – ser de reparare moleculară fină 

❖ Nutricie – 30 ml – ser pentru lifting si strălucire 

 

 

 

 

Îngrijirea corpului și a părului 

       

 

 

          Îngrijire corporală 

❖ Lavatio – 200 ml – gel de duș revitalizant 

❖ Sericum – 200 ml – loțiune de corp pentru    

        fermitate 

❖ Oleum Quietis – 150 ml – ulei tratament 

❖ Amabilis – 60 ml – tratament organic  

         pentru mâini și unghii 

 

 

 

 

Îngrijirea părului 

❖ Claritas – 200 ml – șampon pentru păr 

sănătos și strălucitor 

❖ Amicio - 200 ml – balsam și mască 

regenerantă 
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