
Po stronie kobiety. 

1 



2 

Dumny Włoch 

Cera di Cupra to marka Farmaceutici dr Ciccarelli,firma,która szczyci się obecnością na rynku od ponad 

160 lat,której zadaniem jest tworzenie produktów zapewniających prawidłową i zarazem bezpieczną 

dla zdrowia pielęgnację ciała i higienę osobistą;realizowane według ścisłych zasad i rygoru 

farmaceutycznego o doskonałej jakości i prawdziwym smaku włoskiego piękna. 

Rodzina założyciela jest po dziś dzień właścicielem firmy. 

Firma kontynuuje wprowadzanie innowacji i wprowadza na rynek nowe produkty i nowe wzory, które 

łączą w sobie tradycję i innowacje w dziedzinie badań farmaceutycznych, do tworzenia naturalnych 

produktów wysokiej jakości, zawsze w tej samej misji: szacunek dla klienta i jego potrzeb. 

1821 

Pierwsze  logo 

CICCARELLI Pharmacy 

On Woman's Side 

Dr. Marco Pasetti 

Prezes i bratanek  

Dr. Nico Ciccarelli 

Monica Pasetti 

CEO 

Córka Marco  
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Dr Nicola Ciccarelli w 1957r. głowa rodziny , poświęcił swój wolny czas pszczelarstwu,dzięki 

któremu odkrył wyjątkowe właściwości niektórych składników obecnych w ulach,które 

pielęgnował z wielką starannością.W szczególności zaobserwował, że wosk produkowany 

przez pszczoły ma właściwości ochronne i odżywcze , i mogłyby być skutecznie stosowane 

w produktach kosmetycznych. Uważał , że to doskonały produkt do walki ze starzeniem się 

skóry. 

• W póżniejszym czasie postanowił wprowadzić na rynek niezwykły krem kosmetyczny 

stworzony na bazie tej substancji i nazywa go Cera di Cupra.Używając słowa "Cera", miał 

na celu wskazanie obecności wosku pszczelego , zaś "Cupra", imienia rodzinnego miasta 

założyciela , ale również nazwy pięknego bóstwa , jakim była bogini Cupra. W mitologii 

greckiej była ona boginią piękna i miłości , co zainspirowało dr Nicole do mianowania jej 

idealnym przedstawicielem kremu dla kobiet , który musi stać się najbardziej znanym krem 

kosmetycznym we Włoszech. 
W 1963 r. po raz pierwszy we Włoszech, 

właściciel firmy Nico Ciccarelli pojawił się w 

telewizji aby promować swoje produkty.  

Od zawsze relacjia firmy i konsumentów 

oparta była na lojalności i zaufaniu.  

On Woman's Side 

Po stronie kobiety od 1957 r.  
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On Woman's Side 

Po stronie kobiety… Zawsze 
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 Dziś Cera di Cupra to kompletna linia produktów kosmetycznych 
przeznaczonych do twarzy i ciała zdolna do zapewnienia poziomu 
jakości , niezawodności i naturalności , które skóra potrzebuje , aby 
zatrzymać młody wygląd i piękno w każdym wieku! Składa się ona 
między innymi z : 

• - Beauty Recipe (Gama Klasyczna) 
- Mature Skin (Gama Cera Dojrzała) 
- Young Skin (Gama Cera Młoda) 
- Depilatory Line (Gama Depilacyjna) 
- Sun Line (Gama Słoneczna) 

Cera di Cupra, dla włoskich konsumentów, a 

obecnie dla konsumentów z wielu krajów jest 

synonimem wysokiej jakości, naturalności, 

włoskiej tradycji i zaufania. 

On Woman's Side 

Obecnie… 
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Stale staramy się zwiększać jakość obsługi klienta, poprzez nieustanne 

przykładanie uwagi do konsumentów i ich oczekiwań, poszanowania ich 

godności i stosowanie produktów o wysokiej jakości,   dobór surowców 

pochodzenia      naturalnego,      stosowanie      tylko            prawdziwych      i 

potwierdzonych    informacji,  oraz    cen  adekwatnych  do  prezentowanej 

klasy produktów. 
 
 
 
W   zgodzie   z   polityką   firmy,   naturalne   było   wdrożenie   systemu 

zarządzania jakością zgodnego z normą UNI EN ISO 9001:2008 , dla 

zapewnienia  najlepszej  jakości  w  procesach  projektowania,  produkcji  i 

dystrybucji  produktów.  Jakość  zawsze  była  jedną  z  naszych  mocnych 

stron. Nasza firma była jedną z pierwszych , która zastosowała system 

ISO we Włoszech. 

On Woman's Side 

Po pierwsze jakość 
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 Przepis na piękno 
 
The Cera di Cupra “Beauty Recipe” to pierwsza linia kosmetyków do pielęgnacji twarzy, której formuła 

ma  na  celu  dogłębne    nawilżenie  i  ochronę  skóry  przed  czynnikami  zewnętrznymi,  powodującymi  jej 

nadmierne  wysuszenie  i  starzenie  się.  Charakterystycznym  składniiem  tej  linii  kosmetyków  jest  wosk 

pszczeli,  który  dzięki  swym  naturalnym  aktyoksydantom  i  właściwościom  antybakteryjnym  powoduje 

ochronę i właściwe odżywienie skóry twarzy. 
 
 
 
 
Substancja  ta  nie  jest  absorbowana  przez  skórę,  ale  tworzy  niewidzialną  powłokę  o  właściwościach 

regeneracyjno-   odżywczych   ,   która   wspomaga   naturalne   mechanizmy   obronne   skóry.   Używana   w 

medycynie   i   przemyśle   kosmetycznym   od   niepamiętnych   czasów,   jest   nieszkodliwa,   nie   powoduje 

podrażnienia ani nie uczula skóry. 



On Woman's Side 
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SKÓRA WRAŻLIWA 

Oprócz wersji Rosa i Bianca, unikalana i wyjątkowa formuła “recipe for beauty” występuje pod nową  postacią 

Pelli Sensibili. Jest to innowacyjne rozwiązanie dla skóry wrażliwej, która wymaga szczególnej pielęgnacji. Składniki 

takie ja   lipidy, substancje o właściwościach regeneracyjnych i nawilżających przynoszą ukojenie i chronią przed 

mikrouszkodzeniami, wspomagając naturalne systemy obronne skóry. 

Regularne stosowanie Cera di Cupra Pelli Sensibili gwarantuje zachowanie równowagi gospodarki skóry, oraz dobre 

samopoczucie. 
 
 
Pelli Sensibili dostępna w tubkach o pojemności 50 ml 
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Krem do twarzy 
 
 
 
CUPRA PINK & WHITE 
Cera di Cupra Rosa do cery suchej, najlepiej sprzedający się krem 

we Włoszech i wielu innych krajach. 
 
 
 Cera di Cupra Bianca do cery normalnej i tłustej, zawiera bogatą 

formułę, która nawilża, odżywia i chroni piękno twarzy. 

Zawiera wosk pszczeli i glicerynę. 

Stosowana codziennie, sprawia że skóra staje się delikatna i 

elastyczna. 
 
 
Rosa i  Bianca są dostępne są w ekonomicznych 100 ml  słoiczkach, 

oraz praktycznych 75 ml tubkach. 
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WOSK PSZCZELI 

Obecnie  naturalny  wosk  pszczeli  nadal  stanowi  trudną  do  zastąpienia  substancję  czynną,  stosowaną  w  kosmetykach 

najwyższej  jakości.  Jego  właściwości  są  niezastąpione.  Ilekroć  myjemy  skórę,  albo  wystawiamy  ją  na  czynniki 

zewnętrzne  jak  smog,  wiatr,  promienie  słoneczne,  czy  niskie  temperatury  traci  ona  niezbędna  ilość  wody  i  innych 

składników   odżywczych  i   ochronnych.  Wosk  pszczeli  zapobiega   utracie  tych   ważnych  składników.   Tysiące  lat 

stosowania potwierdzają, że ta naturalna substancja jest całkowicie nieszkodliwa,, nie drażni, ani ie uczula, nadaje się do 

każdego rodzaju skóry. 
 
 
GLICERYNA 

Gliceryna  jest  substancją  pochodzenia  roślinnego,  o  właściwościach  nawilżających  i  nawadniających.  Ma  postać 

słodkiego, bezbarwnego i bezwonnego płynu. Posiada zdolność absorbowania wod, która znajduje się w powietrzu , oraz 

zdolność utrzymania jej odpowiedniego poziomu w skórze. 
 
 
Gliceryna i wosk pszczeli  są naturalnymi środkami nawilżającymi, co oznacza, że mają one zdolność do absorbowania 

i zatrzymywania wilgoci. Zdolność skóry do zatrzymywania wody jest ważnym czynnikiem stanowiącym o utrzymaniu 

miękkości, elastyczności i sprężystości. Gliceryna i wosk pszczeli w połączeniu są idealne do stosowania w produktach 

silnie nawilżających, ponieważ nie powodują podrażnienia i nie uczulają. 

Wosk pszczeli zawiera również naturalne przeciwutleniacze i właściwości antybakteryjne, które odgrywają ważną rolę w 

ochronie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i odmłodzeniu skóry. 
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Praktyczne i eleganckie opakowanie zawiera 25 chusteczek. 
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Tradycja     farmaceutyczna,     która 

wyróżnia   produkty   linii   Cera   di 

Cupra     wpierana           jest     przez 

innowacyjne badania, aby sprostać 

stale      wzrastającym      potrzebom 

konsumentów           w           zakresie 

oczyszczania twarzy. 
 
 
 
 
 
 On Woman's Side 

Ochrona ust 
 
 
 
 
OCHRONNY I ODŻYWCZY BALSAM Z WOLUMIZEREM 

Zawiera wosk pszczeli, masło shea i olejek z jojoby. które chronią skórę ust przed szkodliwymi 

czynnikami zewnętrznymi. 

Specjalny kompleks maxi lip powodują zwiększenie warg do 40%. 

Dostępny w 10 ml tubce. 
 
OCHRONNY I ODŻYWCZY BALSAM Z FORMUŁĄ ANTI-AGING 

Obecność wosku pszczelego, witamin C i E wspomaga regenerację usta, oraz ochronę przed starzeniem 

się skóry, słońcem, wiatrem i mrozem. 

Dostępny w 10 ml tubce. 
 
 
 
 
 Oczyszczanie twarzy 
 
 
CHUSTECZKI DO DEMAKIJAŻU 

To idealne rozwiązanie do usuwania makijażu, oczyszczania i tonifikacji jednym ruchem ręki. 

Chusteczki mają delikatną formułę niezawierającą alkoholu, pozostawiają więc skórę świeżą, 

miękką, delikatną i nawilżoną. 

Stworzone na bazie ekstraktu z miodu o właściwościach nawilżających, oraz ekstraktu z aloesu, 

o działaniu kojąco- odbudowującym sprawia, że są one szczególnie korzystne dla potrzeb skóry 

dojrzałej. 

Ekstrakt z miodu to słodki dar pszczół, który działa na naszą skórę odżywczo, energetyzująco, 

a także łagodząco na podrażnienia. Przyspiesza regenerację naskórka, zmiękcza i wygładza 

skórę, dzięki czemu poprawia wygląd cery. 

Ekstrakt z aloesu działa odkażająco, przeciwzapalnie i ściągająco. Wygładza i ujędrnia skórę, 

działa przeciwzapalnie, odkażająco i łagodząco. Posiada właściwości filtrujące promienie uv, 

oraz utrzymanie wilgotności naskórka. 
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BALSAM DO CIAŁA 
Balsam do ciała Cera di Cupra bardzo szybko się wchłania, oraz subtelnie perfumuje skórę, nadając jej 

zarazem odpowiednie nawilżenie przez cały dzień. Skóra staje się gładka, delikatna i elastyczna. 

Olejek z awokado głęboko wnika skórę i odpowiednio ją pielęgnuje. 

Escyna, wyciąg z kasztanowca, witaminy A, E, C, D, a także potas i żelazo to recepta idealna dla skóry 

przesuszonej i dojrzałej. 

Wosk pszczeli dzięki substancjom silnie odżywczym ma działanie natłuszczające i ochronne. Uelastycznia i 

zmiękcza skórę, oraz zapobiega nadmiernej utracie wody. 

Produkt z powodzeniem polecany dla salonów SPA. 

Dostępny w 300 ml flakonie. 
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Pielęgnacja ciała 
 
 Oprócz produktów pielęgnacyjnych do twarzy, linia Cupra zawiera dwa 

 ekskluzywne kremy do pielęgnacji ciała. 
 
 
 
 
KREM DO RĄK PROTECTIVE ACTION 
Krem do rąk Cera di Cupra zawiera starannie dobrane składniki, które sprawią, że problem suchości 

zniknie raz na zawsze, a Twoje dłonie staną się nawilżone, jedwabiście miękkie i przyjemnie gładkie w 

dotyku. 

Crema Mani łączy w sobie właściwości nawilżające i ochronne wosku pszczelego, oraz właściwości 

zmiękczające gliceryny. Chroni i opóźnia procesy starzenia się skóry, zapewniając dłoniom odpowiedni 

poziom nawilżenia. 

Przy regularnym stosowaniu zapobiega pękaniu i suchości skóry dłoni. 

Produkt dostępny w praktycznej tubce 75 ml. 
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PRODUKTY ANTYCELULITOWE 

KREM WYSZCZUPLAJĄCY ANTYCELILUTOWY 
 
 
Innowacje technologiczne, starannie dobrane składniki i niezawodność to główne cechu formuły tego kremu, 

przeznaczonego do leczenia tkanki celulitowej. Specjalna tekstura kremu szybko uwalnia substancje czynne 

po naniesieniu na skórę,  przy okazji powodując uczucie świeżości. 

Kofeina i organiczne pochodne jodu powodują zmniejszenie objętości tkanki tłuszczowej, aktywując 

przemianę materii i przyspieszając podskórną reakcję spalania tłuszczu. Wyciąg z ruszczyka kolczastego, 

saponina i rutyna chronią naczynia krwionośne. Karnityna przekształca tłuszcz w energię, a escyna, wyciąg z 

bluszczu i wąkotki azjatyckiej powodują ochronę mikrokrążenia. 

Ekstrakt z miodu ma działanie zmiękczające, a mleczan metylu powoduje uczucie odświeżenia. 

Taki aktywny kompleks poprzez masaż kompleksowo działa na czynniki wpływające na powstawanie tkanki 

celulitowej, przy jednoczesnym zwiększeniu jędrności skóry i mikronaczynek. 

Działanie masujące umożliwia wchłanianie substancji czynnej, stymulowanie krążenia obwodowego, 

zapobieganie tworzeniu się celulitu, oraz ułatwia jego zmniejszenie, nadając lepszy wygląd Twojej sylwetce. 

Badania    kliniczne    przeprowadzone    w 

największym          włoskim          instytucie 

badawczym wykazały, że 30 dni samego 

stosowania       produktu       pozwala       na 

zmniejszenie     obwodu     ud,     bioder     i 

brzucha, średnio o ok. 1 cm. 



On Woman's Side 
All rights reserved Ciccarelli Farmaceutici Spa © 2014 - www.ciccarelli.it Export Dept. V..1 

13 

  

 KOBIETY + 45 
 
 
Cera di Cupra Mature Skin to linia produktów opracowanych przez 

laboratoria  “Farmaceutici Dottor Ciccarelli”, w celu spełnienia 

wymagań i potrzeb skóry dojrzałej. Jest to kompletny program 

kosmetyczny, który zawiera produkty do nawilżenia i oczyszczenia 

skóry twarzy i ciała. 
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Zabiegi pielęgnacyjne twarzy 
 
 KREM PRZECIWZMARSZKOWY MULTI-ACTION NA DZIEŃ 

 Bogata, o lekkiej konsystencji formuła pomaga redukować zmarszczki, zapobiega tworzeniu 

 się ciemnych plam, oraz wspomaga tonowanie skóry. 

 Naturalne substancje polifenolowe pozyskiwane z nasion i skórek winogron w połączeniu z 

 witaminą E i beta glukanem restrukturyzują skórę. Formuła zapewnia widoczne osłabienie 

 zmarszczek i oznak starzenia się skóry. 

 Masło shea, olejek z awkoado, jojoby i witamina A ujędrniają, uelastyczniają i chronią przed 

 upływem czasu. 

 Dzięki filtrom UV zapewniona jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem, oraz 

 powstawaniem przebarwień. 

 Produkt dostępny w słoiczku 50 ml. 
 
 
 KREM NAWILŻAJĄCO- UELASTYCZNIAJĄCY NA DZIEŃ 

 Lekka formuła do stosowania w ciągu dnia, nawilżająca oraz poprawiająca elastyczność i 

 jędrność skóry. 

 Bogata w wiele cennych składników. Zawiera m. in. proteiny ryżu utrzymują strukturę 

 kolagenu, proteiny sojowe zapobiegają elastazy odpowiedzialnej za degradację elastyny, 

 witamina A zapobiega odwodnieniu i reguluje metabolizm skóry, oraz filtry UV chronią przed 

 szkodliwym promieniowaniem, powodującym starzenie się skóry i powstawanie przebarwień. 

 Produkt dostępny w słoiczku 50 ml. 
 
 
 KREM RESTRUKTURYZUJĄCY NA NOC 

 Mocny, odżywczy i regenerujący krem, który stymuluje naturalną,  nocną regenerację 

 skóry. 

 W swym składzie zawiera wyciąg z drożdży pobudzający oddychanie komórkowe, 

 proteiny mleczne uzupełniające odżywienie skóry, witaminę A zapobiegającą infekcjom 

 i wspomagającą odbudowę komórek , fitosterole canola-rzepakowe działające ochronnie 

 i przeciw starzeniu się. 
Skóra staje się natłuszczona i wygładzona. 

Produkt dostępny w słoiczku 50 ml. 
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Zabiegi oczyszczające na twarz 

MLECZKO OCZYSZCZAJĄCO- TONIZUJĄCE 

Do codziennego oczyszczania i pielęgnacji skóry, w oparciu o proteiny mleczne, które 

posiadają prawie identyczny skład jak ludzkiej skóry. Działają liftingująco na skórę, polepszają 

jej elastyczność i kondycje. Witaminy A i E wzmacniają skórę i stymulują aktywność odnowy 

komórkowej, pozostawiając skórę miękką, gładką i lśniącą. 

Mleczko oczyszczające delikatnie usuwa zanieczyszczenia nie wysuszając skóry, wywołując 

przy tym efekt ożywczy i pokrzepiający. Pozostawia skórę przyjemnie miękką i świeżą przez 

dłuższy czas. 

Produkt dostępny w 200ml butelce. 
 
 
 
 
 
 
TONIK ODŻYWCZY 

Polecany do skompletowania codziennego oczyszczania skóry. Stworzony na bazie ekstraktu z 

borówki, witaminy E i A. Składniki te ogólnie wzmacniają skórę i stymulują aktywność 

odnowy komórkowej, pozostawiają skórę miękką, gładką i lśniącą, 

Produkt dostępny w 200ml butelce. 
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SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE POD OCZY 

Intensywne serum do stosowania w okolicach oczu umożliwia niechirurgiczną korekcję obrzęku i 

wiotkości skóry na dolnych powiekach,  redukuje worki i cienie pod oczami. Jest to intensywny zabieg 

kosmetyczny na bazie kwasu hialuronowego, powodujący skuteczną i aktywną redukcję zmarszczek 

pochodzenia naturalnego. Oprócz tego, preparat utrzymuje skórę elastyczną i dobrze nawilżoną. 

Serum przeznaczone dla każdego rodzaju skóry. 

Dostępne w opakowaniu 15ml. 
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Kuracje dla  twarzy 
 
 
KREM ROZJAŚNIAJĄCY PRZEBARWIENIA 

Idealne rozwiązanie problemu ciemnych plam i przebarwień skóry. Innowacyjna formuła ma działanie 

złuszczająco -wygładzające, a zawartość kwasu glikolowego przyczynia się do rozjaśnienia 

przebarwień. Ekskluzywny kompleks Natur Complex ® naturalnych wyciągów z regionu Morza 

Śródziemnego, takich jak czerwone pomarańcze, grejprfut, cytryna, kapary i oliwa hamują produkcję 

melaniny- głównej przyczyny przebarwień. Obecność filtrów UV pomaga natomiast chronić skórę 

przed działaniem promieniowania, wywołując skuteczny efekt anty-age. 

Zaleca się stosowanie kremu w połączeniu z kremem przeciwsłonecznym, gdyż krem sam w sobie nie 

jest kremem słonecznym. 

Testy skuteczności przeprowadzone w Zakładzie Pharmaceutical Sciences University of Catania 

pokazują, że korzystanie z kremu pozwala na zmniejszenie pigmentacji skóry nawet do 4 razy, po 20 

dniach leczenia. 

Krem dostępny w pojemniku 30ml. 



On Woman's Side 
All rights reserved Ciccarelli Farmaceutici Spa © 2014 - www.ciccarelli.it Export Dept. V..1 

KREM DO RĄK PRZECIW PRZEBARWIENIOM 

Preparat ten nie tylko nawilża, ale również chroni przed negatywnym działaniem czynników 

zewnętrznych. Wzbogacony w substancje aktywne, których zadaniem jest zapobieganie pojawianiu się 

ciemnych plam i przebarwień na skórze dłoni. 

Pochodne drożdży wykazują właściwości detoksykujące, oczyszczające i regeneracyjne co poprawia 

wygląd skóry, betainy redukują utratę wody, a trójpeptydy redukują zmarszczki i stymulują producję 

kolagenu. 

Produkt dostępny w opakowniu 75 ml. 
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Specjalna kuracja 
 
 
 
 
 
FLUID NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ 

To doskonała baza pod codzienny makijaż. Dzięki swojej lekkiej konsystencji preparat bardzo szybko 

się wchłania, utrzymując stały poziom nawilżenia skóry. Dzięki składnikom takim jak kwas 

hialuronowy, serycyna twarz staje się miękka, elastyczna odżywiona. 

Praktyczny i innowacyjny flakonik z dozownikiem pozwala na łatwą i szybką aplikację produktu. 

Preparat dostępny w opakowaniu 125 ml. 
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LINIA DLA MŁODEJ CERY 
 
 Ta linia jest idealnym wyborem dla cery młodej. 

 Jej produkty zawierają dokładnie wyselekcjonowane, najcenniejsze 

 składniki swoiste dla młodej skóry, które skutecznie zaspokajają jej 

 podstawowe potrzeby takie jak nawilżenie, ochrona i odświeżenie. 
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Pielęgnacja twarzy 
 
 
 
 
KREM NAWILŻAJĄCY 

Krem dla każdego rodzaju skóry. Jest świeży i delikatny w dotyku, sprawia wrażenie rosy na 

skórze, która nadaje głębokie nawilżenie. Formuła zawiera kwas hialuronowy, witaminy A, 

E, C i H. Składniki te są czystym koncentratem energii, które powodują ożywienie i 

wzmocnienie skóry. Utrzymuje ją miękką, jędrną, promienną i dobrze nawilżoną. 

Dostępny w pojemniku 50 ml. 
 
 
 
KREM- ŻEL SUPER NAWILŻAJĄCY 

Przeznaczony dla skóry suchej, bardzo szybko się wchłania, tworzy efekt świeżości na 

skórze, powoduje jej głębokie nawilżenie. 

Jego cennymi składnikami są : 

Kwas hialuronowy, uzupełniający naturalne rezerwy wody, zwalczający wolne rodniki i 

skutki działania czynników zewnętrznych. 

Witamina C , przeciwutleniacz, stymuluje wytwarzanie kolagenu i chroni przed 

powstawaniem zmarszczek. 

Dostępny w pojemniku 50 ml. 
 
 
KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY 

Bogata i jednocześnie delikatna kompozycja dobrze opracowana i przemyślana, w celu 

zachowania świeżości, jędrności i elastyczności skóry twarzy. 

Krem zawiera beta-glukan, witaminy A, E, C i H - zawiązki energii, które ożywiają i 

wzmacniają skórę, chroniąc przed pierwszymi oznakami starzenia się. 

Krem do aplikacji przed snem. 

Dostępny w pojemniku 50 ml. 
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Oczyszczanie twarzy 
 
MLECZKO OCZYSZCZAJĄCO- NAWILŻAJĄCE 

Produkt głęboko oczyszczający. Dzięki obecności kwasu hialuronowego zwiększa się 

naturalna zdolność nawilżająca skóry, która zyskuje gładkość, jędrność i elastyczność. 

Ekstrakt z szałwii, sprawia, iż produkt znalazł zastosowanie dla cery tłustej i trądzikowej. 

Substancja ta wykazuje właściwości dermo- oczyszczające, antyseptyczne i przeciwzapalne. 

Naturalny czynnik nawilżający NMF pozostawia skórę gładką i promienną. 

Produkt dostępny w pojemniku 200 ml. 
 
 
 
 
 
DELIKATNY TONIK ODŻYWCZY 

Idealny do codziennego oczyszczania skóry. Jego formuła zawiera ekstrakt z nagietka 

działający ochronnie, nawilżająco, oraz przyspieszający regenerację naskórka. 

Zawartość soku z grejpfruta i cytryny nadaje tonikowi właściwości dermo-oczyszczające. 

Dzięki takim składnikom, przy regularnym stosowaniu, skóra twarzy staje się odżywiona i 

odświeżona, co w rezultacie daje efekt młodej skóry. 

Produkt dostępny w pojemniku 200 ml. 
 
 
 
 
 
 
NAWILŻAJĄCE CHUSTECZKI DO DEMAKIJAŻU 

Całkowita gwarancja oczyszczenia twarzy bez obecności alkoholu. 

Dzięki kwasowi hialuronowemu i ekstraktowi z aloesu skóra jest odpowiednio nawodniona, 

gładka, jędrna i napięta, a pH skóry utrzymane jest na właściwym poziomie. 

Po zastosowaniu chusteczek naskórek jest dokładnie oczyszczony. nawilżony i przyjemnie 

pachnący. 

Dostępne w opakowaniu 20 szt. 
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  LINIA PRODUKTÓW DO DEPILACJI 
 
 
 
 
 
 Linia produktów do depilacji "Cera di Cupra" została stworzona we włoskich laboratoriach Ciccarelli 

przez Farmaceutici Dott, tak, aby spełnić wymagania każdej kobiety, która pragnie produktów do 

praktycznego i codziennego usuwania zbędnego owłosienia. Dzięki tej nowej linii, konsumenci którzy już 

korzystają z naszych produktów i darzą nas zaufaniem mają możliwość poszerzenia zakresu pielęgnacji 

skóry dzięki wysokiej jakości zabiegom kosmetycznym. 

Cechy wyróżniające tę gamę preparatów to: 
1) 

2) 

Plastry do depilacji nie zawierające w swym składzie konserwantów, 

kremy do depilacji wolne od parabenów. 
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 PRODUKTY DO DEPILACJI 
 
  PASKI DEPILACYJNE DO TWARZY 

  Wyjątkowa formuła, łącząca w sobie bardzo wysokie właściwości odżywcze i ochronne olejku 

  arganowego, wosku pszczelego, oraz zmiękczająco- kojące nagietka i rumianku. Plastry są 

  sekretem uzyskania gładkiej, miękkiej i aksamitnej skóry. Są proste w użyciu i szybko eliminują 

  niechciane owłosienie. 

  Każde opakowanie zawiera dwie chusteczki nasączone ekstraktem z aloesu w celu udoskonalenia 

  zabiegu, oraz usunięcia resztek pozostawionego wosku. 

  Dostępne w opakowaniu 20 szt. 
 
 
  PLASTRY NIE ZAWIERAJĄ KONSERWANTÓW 
 
 
  PLASTRY DO DEPILACJI CIAŁA 

  To sekret uzyskania gładkich, miękkich i aksamitnych nóg. Zastosowanie plastrów gwarantuje 

  miękką i gładką skórę na długi czas. Zawartość olejku arganowego, wosku pszczelego, nagietka i 

  rumianku zapobiegają uszkodzeniu naskórka, ułatwiają depilację, oraz zapobiegają wysuszeniu 

  skóry poprawiając jej wygląd i kondycję. 

  Opakowanie zawiera również 2 chusteczki po woskowaniu nasączone ekstraktem z aloesu, mające 

  pomóc usunąć wszelkie ślady wosku i złagodzić skutki depilacji. 

  Dostępne w opakowaniu 20 szt. 
 
 
  PLASTRY NIE ZAWIERAJĄ KONSERWANTÓW 
 
KREM DO DEPILACJI TWARZY I MIEJSC DELIKATNYCH 

Krem o wyjątkowej formule, która czyni go delikatnym i łagodnym. Produkt nie 

zawiera parabenów, natomiast w jego skład wzbogacony jest o wosk pszczeli, 

masło shea, witaminę E, rumianek i bisabolol. Jest idealny do usuwania 

zbędnego owłosienia z twarzy i delikatnych części ciała. Ergonomiczna łopatka 

sprawia, że krem jest łatwy w aplikacji, co pozwala osiągnąć idealną depilację, a 

skórę miękką, gładką i przyjemnie pachnącą. 

    22 
KREM NIE ZAWIERA PARABENÓW 
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KREM DO DEPILACJI PACH I OKOLIC BIKINI 

Delikatny, bezpieczny, prosty w użyciu i skuteczny krem do depilacji. Obecność 

wosku pszczelego, ekstraktu z rumianku, aloesu, olejków eterycznych, masła shea, 

witaminy E i bisabololu pozwala usunąć niechciane owłosienie, łagodząc 

jednocześnie wszelkie podrażnienia na skórze nawet najbardziej wrażliwej i 

delikatnej, pozostawiając przyjemny jagodowy zapach.  Przeznaczony w głównej 

mierze dla kobiet. 

Dostępny w tubce 100 ml. 
 
 
NIE ZAWIERA PARABENÓW 
 
 
 
KREM DO DEPILACJI NÓG I RAMION 

Kompozycja składająca się z wosku pszczelego, ekstraktu z rumianku, aloesu, owsu, 

olejku arganowego, oraz miodu gwarantuje łatwą, skuteczną i bezpieczną depilację. 

Przeznaczony w głównej mierze dla kobiet, delikatnie usuwa niechciane owłosienie , 

jednocześnie łagodząc wszelkie podrażnienia. Kwiatowy zapach sprawia, że 

procedura staje się przyjemna i łagodna. 

Dostępny w tubce 100 ml. 
 
 
NIE ZAWIERA PARABENÓW 

Produkty do depilacji 
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 LINIA PRZECIWSŁONECZNA 
 
 
 
 
 
 
Produkty Cera di Cupra Sun są produktami kosmetycznymi zaprojektowanymi specjalnie dla 

skóry wrażliwej. Dzięki doświadczeniu farmaceutycznemu naszej firmy i starannie dobranym, 

naturalnym składnikom,  już od 1821r. , czyli od ponad 50 lat Cera di Cupra pomaga 

pielęgnować i chronić skórę kobiet przed szkoldiwym działaniem promieniowania słonecznego. 
 
 
 
 
 
NASZE FILTRY 
 
Niezwykła formuła o działaniu ochronnym przed promieniowaniem UVA-UVB Słońca, 

poprzez połączenie organicznych i nieorganicznych foto-stabilnych filtrów słonecznych, 

dobrze znanych i powszechnie stosowanych w przemyśle kosmetycznym: 
 
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (nazwa INCI ), organiczny filtr UVA i 

UVB, 

Octocrylene (nazwa INCI ),organiczny filtr UVB, 

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (nazwaINCI ), organiczny filtr UVA, 

Ethylhexyl Methoxycinnamate (nazwa INCI), organiczny filtr UVB, 

Titanium Dioxide (nazwa INCI), foto-refleksyjny, z nieograniczoną efektywnością ze względu 

na jego ziarnistą fakturę. 

  24 
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LINIA PRODUKTÓW PRZECIWSŁONECZNYCH 

SKŁADNIKI 
 
 
Wszystkie produkty są testowane dermatologicznie. W skład formuł wchodzą: 

Betaina: naturalny aminokwas produkowany przez buraki, o wysokich właściwościach nawilżających i 

ochronnych. 

Ekstrakt z miodu: o właściwościach nawilżających i zmiękczających, pomaga chronić skorę przed 

przedwczesnym starzeniem się i odwodnieniem skóry przez Słońce. 

Pantenol (Prowitamina B5): ma działanie kojące i nawilżające. 

Allantoina (występuje tylko w mleczkach): środek zmiękczający o działaniu kojącym. 

Octan witaminy E (tylko w kremach): przeciwutleniacz, zapobiega działaniu wolnych rodników. 
 
 
Ponadto, w skład mleczek silnie nawilżających wchodzą polisacharydy, których błonotwórcze i stabilizujące 

właściwości pomagają chronić skórę przed działaniem Słońca, jednocześnie zapobiegając jej przedwczesnemu 

starzeniu się i poparzeniom. 
 
 
W kremach zawarte są pochodne drożdży, które sprzyjają regeneracji tkanek poprzez wspomaganie procesu 

oddychania komórkowego, oraz pochodne mleka o właściwościach odżywczych. Składniki te chronią przed 

pojawieniem się zmarszczek. 
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Produkty przeciwsłoneczne 
 
 
 
 
 KREM DO OPALANIA TWARZY SPF 30 75 ML 

 Krem przeznaczony dla skóry wrażliwej, pozwalający na jednolite i bezpieczne opalanie. 

 Jego specjalna, bezalkoholowa formuła anti-aging zawiera specyficzne, naturalne, aktywne 

 składniki: betainę, wyciąg z miodu, pantenol, octan witaminy E, pochodne drożdży i mleka, które 

 zapobiegają powstawaniu przebarwień, oraz zmarszczek spowodowanych działaniem Słońca. 

 Produkt dostępny w tubce 75 ml. 
 
 
 
 KREM DO OPALANIA TWARZY SPF 50+ 75 ML 

 Zapewnia bardzo wysoką ochronę. Polecany do bardzo jasnej karnacji i dla dzieci. 

 Jego bezalkoholowa formuła anti-aging zawiera specyficzne, naturalne, aktywne składniki: betainę, 

 wyciąg z miodu, pantenol, octan witaminy E, pochodne drożdży i mleka, które zapobiegają 

 powstawaniu przebarwień, oraz zmarszczek spowodowanych działaniem Słońca. 

 Produkt dostępny w tubce 75 ml. 
 
 
 MLECZKO DO OPALANIA 30 200 ML 

 Specjalnie zaprojektowana formuła dla skóry wrażliwej, umożliwiająca naturalną i jednolitą 

 opaleniznę. Zapewnia intensywne nawilżenie i odżywienie skóry, przywraca jej miękkość i blask, 

 oraz przygotowuje do następnej ekspozycji na Słońce. Występujące w mleczku naturalne 

 polisacharydy, betaina, wyciąg z miodu, pantenol, alantoina i octan witaminy C chronią skórę przed 

 szkodliwym działaniem Słońca, poparzeniami i zapobiegają przedwczesnym procesom starzenia 

 się. 

 Mleczko dostępne w buteleczce o pojemności 200 ml. 
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Produkty przeciwsłoneczne 

MLECZKO DO OPALANIA SPF 50+ 200 ML 

Specjalnie zaprojektowana formuła dla cery bardzo jasnej i kobiet w ciąży, umożliwiająca naturalną 

i jednolitą opaleniznę.  Nadaje się również dla dzieci, stąd jego wysoka odporność na działanie 

wody, oraz piasku. Zapewnia intensywne nawilżenie i odżywienie skóry, przywraca jej miękkość i 

blask, oraz przygotowuje do następnej ekspozycji na Słońce. Występujące w mleczku naturalne 

polisacharydy, betaina, wyciąg z miodu, pantenol, alantoina i octan witaminy C chronią skórę przed 

szkodliwym działaniem Słońca, poparzeniami i zapobiegają przedwczesnym procesom starzenia 

się. 

Mleczko dostępne w opakowaniu 200 ml. 
 
 
MLECZKO PO OPALANIU 200 ML 

Wykonane z naturalnych składników, takich jak wyciąg z miodu, alantoina, betaina i pantenol 

oferują intensywne działanie kojące, dogłębne ponowne nawilżenie skóry. Staje się ona miękka, 

lśniąca, oraz przygotowana na kolejną dawkę Słońca. Naturalne polisacharydy pomagają chronić 

naskórek przed przedwczesnym jego starzeniem się i przebarwianiem. 

Formuła idealnie nadaje się do skóry wrażliwej. 

Mleczko dostępne w opakowaniu 200 ml. 
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   KOMUNIKACJA 
 
 
 
 
 
POZYCJONOWANIE 

 •  Cera di Cupra komunikowana zawsze była w sposób bezpośredni, prezentując wartości ważne dla konsumentów marki 

  takie jak jakości składników i znajomości ich pochodzenia. W ostatnich latach firma konsekwentnie podkreślała bliskość 

  i współudział “kobiecego świata”, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji pokoleń. 

• Cera di Cupra stoi zawsze “po stronie kobiet” , kładąc nacisk na doświadczenie w służbie kobiecości. Jej produkty łączą 
naturalność, tradycję i innowację, wiedzę w zakresie kosmetyki i uwodzenia, aby stale być postrzeganą jako synonim 

jakości i niezawodności. Unikalne receptury wywodzą się z własnych doświadczeń, które narodziły się i dorastały wraz z 

pokoleniami kobiet. Przekazywane matek na córki, gdyż “ TYLKO NAJLEPSZE RECEPTURY PRZECHODZĄ Z 

POKOLENIA NA POKOLENIE”. 
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KOMUNIKACJA 

Cele komunikacji: 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

● 

 

 

 

 

● 

przekazanie wartości historycznej marki Cera di Cupra, których symbolem jest tradycja, 
niezawodność i jakość wszystkich produktów wykonanych we włoskim Mediolanie przez 

firmę rodzinną, 

podkreślenie silnej tradycji kosmetyków Cera di Cupri , oraz pojęcia “TYLKO 

NAJLEPSZE PRZEPISY PRZEKAZYWANE SĄ Z POKOLENIA NA POKOLENIE”, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na “pokoleniową zmianę”, 

przekazywanie tajemnic i wartości marki z matki na córkę, 

wykorzystanie charakterystycznych wartości produktów, wykonanych z wysokiej jakości 

składników, z troską i rygorem farmaceutycznym. Produkty, które obiecują prawdziwe i 

konkretne rezultaty, 

Sprawienie by marka i jej linie stały się rozpoznawalne. 
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   WYTYCZNE 
 
 
 
 
 
Wytyczne 
 
 •   markę przedstaw czytelnie i zawsze przedstawiać ją w sposób prosty i przejrzysty, 
 
 •   produkt wysuń na pierwszy plan, uczyń go bohaterem, 
 
 •   każda kampania informacyjna, w każdej formie, musi być zgodna z pozycjonowaniem marki i komunikowana w jasny i 

  mocny sposób. 
 
 •   każda kampania informacyjna musi być rozumiana jako długotrwała inwestycja w wizerunek marki lub produktu, co 

  pozwala uniknąć częstych i okresowych zmian potencjalnie szkodliwych dla wizerunku produktu, firmy, 
 
 •   wysławiaj się w sposób względnie prosty, zrozumiały przez konsumenta, używaj przyjaznego tonu głosu i unikaj 

  wulgaryzmów, 

• Używaj języka wiarygodnego, zrezygnuj z  intelektualizmu na rzecz niezwykłych obietnic, 

•   słowa i obrazy muszą współpracować ze sobą, wzajemnie się wzmacniać. Słowa muszą oddawać to, co przedstawia 
 obraz, 
 
•   prezentuj zgodnie z polityką marki, oraz dostosuj się do grupy odbiorców, skupiając się na ludziach z prostym i 
 czystym wizerunkiem, unikając nagości i wulgarnych wyrażeń, 
 
•   ogranicz się do maksymalnie 3 kluczowych pojęć do przekazania konsumentowi, aby zachować jego uwagę. 
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