


GEL DE DUȘ ȘI ȘAMPON GENEVA GREEN

370 ML CU DISPENSER DIN PLASTIC

Conține extracte organice de anason și roiniță.

Preț cu dispenser plastic*: 41 lei

Preț refill*: 4,92 lei

Dispenserul de 370 ml Geneva Green are un preț de

refill de doar 4,92 lei ceea ce îl transformă într-o opțiune

excelentă pentru hotelierii care doresc să facă trecerea de la

plasticul de unică folosință la un produs care protejează

mediul și este realizat exclusiv din ingrediente vegetale

precum aloe vera, anason, roiniță, mușețel pentru a 

enumera doar câțiva din compușii naturali din conținut.

Prețul dispenserului de 370 ml cu gel de duș și șampon

sau săpun lichid pleacă de la 41 lei.

Adoptând dispenserele ecologice, companiile din

domeniul HoReCa fac economii substanțiale,

de până la 80% din bugetul cosmeticelor hoteliere și își

aduc contribuția la protejarea naturii prin renunțarea la

plasticul de unică folosință!

Cosmetice Hotel, unic distribuitor în România al

producătorului de renume mondial GFL Skincare Italia,

lansează noua gama de cosmetice hoteliere

Geneva Green, certificate Eco-Cert, 

care revoluționeză domeniul 

turismului la nivel global. 

Noile dispensere ecologice Geneva Green

generează beneficii majore domeniului

hotelier: reducerea costurilor cu 80% și 

protejarea mediului înconjurător!

* Prețurile nu conțin TVA



SĂPUN LICHID GENEVA GREEN

370 ML CU DISPENSER DIN PLASTIC

Conține extract natural de aloe vera

Preț cu dispenser plastic*: 41 lei

Preț refill*: 5,30 lei

SĂPUN LICHID GENEVA GREEN

370 ML CU DISPENSER DIN METAL ALB

Conține extract natural de aloe vera

Preț cu dispenser metal*: 51 lei

Preț refill*: 5,30 lei

GEL DE DUȘ ȘI ȘAMPON GENEVA GREEN

370 ML CU DISPENSER DIN METAL ALB

Conține extracte organice de anason și roiniță.

Preț cu dispenser metal*: 51 lei

Preț refill*: 4,92 lei

BALSAM DE PĂR GENEVA GREEN 370 ML

Conține keratina purificată și extract de mușețel

Preț*: 26 lei

* Prețurile nu conțin TVA



Despre Cosmetice Hotel 

Partener tradițional a peste 2500 de clienți din România, Cosmetice Hotel SRL oferă

servicii personalizate operatorilor din HoReCa la un raport excelent calitate-preț. 

Este unic distribuitor în România pentru produsele GFL Skincare Italia.

Echipa Cosmetice Hotel vă stă la dispoziție la
+40759101203, email: support@cosmeticehotel.com 

web:www.cosmeticehotel.com; facebook:cosmeticehotelsrl


