
Cosmetice premium vegane 

                       Cool Derma 

                          Cosmetice premium 

 

Niche Brands vă propune o gamă premium de produse cosmetice naturiste, exclusiviste, 

suedeze, create de un terapeut pasionat de îngrijirea pielii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compania Cool Derma a fost fondată în 2017 de Shidrokh Ghawami, un terapeut autorizat 

pentru îngrijirea pielii. Cool Derma oferă produse de îngrijire a pielii inovatoare, de ultimă 

oră, care au ca scop echilibrarea pielii și sunt concepute pentru toate tipurile de piele, pentru 

toate vârstele și sexele. În prezent, există două linii principale de produse de îngrijire a pielii 

de înaltă performanță numite Skinfitness și Skinstamina.  

 

Pielea este un organ rece și de aici provine numele Cool Derma. Prețurile produselor sunt 

acceptabile pentru clienți, în ciuda faptului că aceste produse de înaltă calitate sunt fabricate 

în Suedia folosind cele mai noi tehnologii și numai ingrediente naturale. Datorită ambalajului 

inteligent Cool Derma este portabil și ușor de utilizat. Fondatoarea este implicată personal în 

procesul de creare a produselor de îngrijire a pielii, de la selecția atentă a ingredientelor până 

la produsul final. Compania este orientată către rezultate transformatoare de durată. Scopul 

principal este de a ajuta toți clienții indiferent de unde locuiesc aceștia sau cine sunt. 
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Skinfitness și Skinstamina  

Fondatorul companiei Cool Derma Shidrokh "Orchid" Ghawami este un terapeut 

suedez autorizat, terapeut nutrițional funcțional și artist de machiaj. De mai bine de 20 de ani, 

lucrează în industria îngrijirii pielii, unde a întâlnit oameni de diferite vârste cu nenumărate 

tipuri de piele și probleme de piele. Interesul ei extins pentru chimia cosmetică actuală, 

anatomie, biologie și nutriție a dus la înființarea Cool Derma, linie de produse cosmetice care 

a fost lansată în toamna anului 2017. Astăzi, Cool Derma deține și un salon înfrumusețare a 

pielii și un brand personal pentru îngrijirea pielii. Salonul oferă tratamente de înfrumusețare 

unice și personalizate pentru diferite tipuri de piele. Doamna Ghawami deține și o fundație 

dedicată luptei împotriva excluziunii copiilor cu probleme de piele, unde consultă personal 

mame și nou-născuți, precum și tratează gratuit mulți copii cu diverse probleme de piele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste produse de îngrijire a pielii au fost dezvoltate de doamna Ghawami datorită 

necesităților clienților săi întâlniți în activitatea sa profesională. Ea și-a dat seama că lipsește 

ceva de pe piața cosmeticelor. Prin urmare, a dezvoltat produse pentru îngrijirea eficientă a 

pielii, pentru uz casnic, dar accesibile tuturor, spre deosebire de produsele profesionale de 

îngrijire a pielii. Prima serie de îngrijire a pielii Skinfitness este concepută pentru tenul gras. 

Seria este din produse eficiente și multifuncționale, atât pentru față, cât și pentru corp. 

Skinstamina este cea mai recentă serie de îngrijire a pielii de la Cool Derma pentru îngrijire a 

pielii orientată spre rezultate, pentru uz casnic.  

Motto-ul companiei este: „Bunăstare și rezultate durabile, acum și pentru generațiile 

viitoare”. 
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Colecția Skinfitness 

Produsele Skinfitness exfoliază și echilibrează pielea. Acestea conțin ingrediente acide 

de înaltă calitate și sunt concepute pentru cei care au nevoie de o ”resetare a pielii” pentru a o 

echilibra, exfolia și a-i da strălucire. Skinfitness este prima serie de produse cosmetice Cool 

Derma pentru îngrijirea pielii, orientate spre rezultate, vegane, pentru uz casnic. Produsele 

sunt realizate pentru tenul gras, cu porii și imperfecțiuni, precum și pentru pielea matură. 

Produsele conțin o proporție mare de ingrediente active care exfoliază pielea fără a o usca. 

Colecția Skinfitness include trei produse multifuncționale și un material din bumbac pentru 

curățare, lavabil, reutilizabil și durabil. 

Colecția Skinfitness este destinată tenului gras, cu acnee, pori dilatați, pete, coșuri, puncte 

negre etc. Produsele sunt foarte active și au un PH scăzut, tenul se va înroși pentru 

aproximativ 15 minute, însă nu din cauza unei reacții alergice și asta nu înseamnă că produsul 

este dăunător pielii. Toate produsele Cool Derma au fost testate dermatologic și sunt aprobate 

de Agenția Suedeză pentru Produse Medicale. AHA / BHA sunt ingredientele active din 

aceste produse cosmetice, iar fiecare piele reacționează diferit la ele și senzația de înțepătură 

sau roșeața vor diferi de la persoană la persoană. Este recomandat să citiți instrucțiunile de pe 

produs și de pe site înainte de utilizare. Produsele se utilizează de câteva ori pe săptămână 

pentru început, iar în timp, după 3-4 săptămâni, se poate utiliza zilnic. Această serie a fost 

adesea comparată de clienți cu unele mărci de calitate, renumite pentru îngrijirea pielii, dar 

principala diferență este că produsele Cool Derma au un preț mult mai accesibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deep Clean 2 in 1 - Gel de curățare și exfoliant  

2. Advanced Hydro Clear & Calm – Cremă hidratantă  

3. Intense Skin Renewal Glycolic Essence – Tratament intens  

4. Pânză pentru curățare din bumbac organic - 4 bucăți 
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Colecția Skinstamina 

Produsele Skinstamina au fost dezvoltate pentru pielea normală, uscată și sensibilă, dar și 

matură. La fel ca seria Skinfitness, ingredientele sunt vegane și cu o proporție mare de 

ingrediente active. Ingredientele din Skinstamina protejează pielea împotriva factorilor 

externi, reduc pierderea de colagen a tenului, deshidratarea, precum și ridurile sau 

pigmentarea, decolorarea și porii mari. Această serie constă în 3 produse multifuncționale cu 

impact minim asupra mediului. Linia Skinstamina este o încântare la utilizare și se simte 

foarte bine pe piele, nu produce înroșirea pielii sau usturime, chiar dacă produsele conțin o 

cantitate mare de vitamina C. Produsele Skinstamina conțin ingrediente naturale: ceai verde, 

ovăz, extract din semințe de struguri, jojoba și alte uleiuri naturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Green Tea Refreshing & Balancing Gel Cleanser – Gel de curațare 

2. Nutri-Active Skin Barrier Restoring & Repairing Cream – Cremă repratoare 

3. Brightening Hydroactive Multivitamin Essence – Soluție cu multivitamine 
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Câteva motive pentru care să cumperi produsele Cool Derma 

 

֍ Prețurile sunt competitive pentru acest tip de produse de înaltă calitate  

֍ Produse multifuncționale atât pentru față, cât și pentru corp  

֍ Cantitate generoasă în ambalaje ușoare;  

֍ Trei produse ușor de utilizat, eficiente;  

֍ Sunt dezvoltate pe baza nevoilor și dorințelor clienților; 

֍  Sunt produse de îngrijire a pielii care se potrivesc tuturor 

 

Cool Derma lucrează în prezent la cele mai noi produse organice. O cremă multifuncțională 

pentru ochi cu caracteristici hrănitoare, reparatoare și hidratante și o mască de față 

multifuncțională care oferă hidratare profundă și care a fost special dezvoltată pentru a spori 

rezistența pielii, a repara și a întreține protecția sa naturală. 
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