
 FE PARFUMIER SRL 

catalog 

Rimel, ruj, parfum …La drum ! 

1 



• Prezentarea firmei ……………………………….pag 3 

• Prezentarea echipei……………………………….pag 5 

• Ofertă de produse ………………………………pag 10 

• Produse de parfumerie ………………………….pag 10 

• Produse cosmetice și de îngrijire corporală……...pag 13 

• Date de contact …………………………………pag 27 

CUPRINS 

2 



Detalii Companie : 

• C.I.F: RO1110010875  

• Nr. Reg. Com: J06/55/11.06.2015 

• Serie certificat inreg.: A-FE  

• Numar certificat inreg.: 15010875 

• Tip activitate: Comert 

• CAEN: 4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de 
parfumerie 

Capital Social : 

• Capital Social: 300 000 

• Actiuni: 3 000 

• Valoare Actiune: 100.00 
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Văzută prin ochii noștri : 

 Firma FE PARFUMIER SRL este o firmă serioasă, specializată pe 
produse cosmetice și de parfumerie, care a luat ființă în luna 

iunie a anului 2015. 

Echipa este formată din 11 membri: 10 elevi și un profesor 

coordonator. 

Principiile firmei noastre sunt: 

-calitate 

-profesionalism 

-originalitate 
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• Coman Samuel - Expert pe termen scurt (ETS) – 07496203242 

• Bulz Maria - Asistent Manager Marketing – 07466658703 

• Dedea Andreea -  Manager Marketing - 07531736074 

• Iloaie Ionică - Instructor Vanzari - 07611601985 

• Iloie Mădălina - Asistent Manager Vanzari – 07684809476 

• Linul Mirela - Manager General - 07548987117 

• Pinti Anuța - Manager Resurse Umane - 07844763448 

• Rus Paula - Manager Financiar Contabil - 07615719979 

• Scridon Darius - Inspector Marketing - 076225825210 

• Ștefan Andeea - Manager Vanzari - 076144784411 

• Tămaș Ioana - Asistent Manager - 0761672290 
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Apă de parfum 

”TodayTomorrow Always Forever” 

Cod : 401 Preț : 55 lei/buc 

   Noua aromă cu flori de 

crin,piersică și ambră îți va 

dezmierda simțurile și te va 
îmbrăca în veselie pentru 
întreaga zi . 

(flaconul conține 50 ml de 

prospețime) 
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Apă de parfum 

”Little White Dress” 

Cod : 402 
Preț : 50 lei/buc 

   Lasă-te inspirată de 
noua aromă a parfumului 

nostru și simte-te 

elegantă și seducătoare. 

(parfumul conține 50 ml 

de prospețime) 
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Apă de toaletă 

”Full Speed” pentru el 

Cod : 403 
Preț : 25 lei/buc 

     Lumea lui … o 

destinație plină de 

prospețime în care notele 

de grepfrut și mandarină 

pășesc printre 

condimente calde și 
arome intense de lemn de 

cedru și vetiver . 

(flaconul conține 30 ml 

de prospețime) 
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Fond de ten ExtraLasting 

Cod : 404 Preț : 26 lei/buc 

   Formula mătăsoasă a 
fondului nostru de ten 

oferă hidratare și 
acoperire impecabilă . 
Se adaptează perfect 
tenului tău . 
(flacon de 30 de ml) 
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Creion de ochi 

”Always on point” 
Cod : 405 Preț : 13 lei/buc 

  Creion de ochi cu 

textură cremoasă, nu 

necesită ascuțire, 

asigurând de fiecare 

dată o aplicare 

precisă ! 

(0,28 g) 
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Contur ochi Super Extend 

Cod : 406 Preț : 18 lei/buc 

   Aruncă priviri seducătoare 
datorită noii noastre 
formule cremoase a noului  
contur de ochi ! 
(1,6 ml) 
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Mascara Infinitize 

Cod : 407 Preț : 17 lei/buc 

    Volum fără compromisuri ! 

Formula cremă-gel îmbogățită 
cu colagen oferă de până la 6 
ori mai mult volum genelor 
,fără să le încarce sau să le 
lipească ! 
( 10 ml) 
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Luciu de buze strălucitor 

Coduri : 

Nuanța Pink - 408 

Nuanța Nude -  409 

Preț : 13 lei/buc 

   De acum zâmbetul 

tău este strălucitor și 
călduros ! Nu ezita ! 

Nu se știe cine se va 
îndrăgosti de 
zâmbetul tău ! 
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Ruj persistent Extra Lasting 

Coduri : 
Nuanța Pink - 410 

Nuanța Red - 411 

Preț : 15 lei/buc 

  Oferă acum zâmbete seducătoare și 
săruturi colorate cu noul ruj 
persistent  Extra Lasting ! 
(3,6 g) 
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Lac de unghii  Nailwear Pro 
Coduri : 
Nuanța Green – 412 

Nuanța Beige – 413 

Nuanța Innocence – 414 

Nuanța Purple – 415 

Nuanța Orange – 416 

Nuanța Tender – 417 

Nuanța Blue – 418 

Preț : 12 lei/buc 

    Colorează-ți unghiile în cele mai ispititoare nuanțe ! Fii seducătoare în fiecare zi ! 
(flacon de 10 ml de culoare) 
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Cremă de față  Naturals 

Coduri : 
Extrac de trandafiri și mușețel – 419 
Extrac de lapte si miere – 420 

Preț : 10 lei/buc 

   Oferă tenului tău 

porția de hidratare 

necesară tenului tău cu 

extracte naturale din 

gama Naturals ! 

(flacon de 75 ml de 

hidratare) 
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Spray parfumat pentru corp cu 

aromă de rodie și mango 
Cod : 421 Preț : 10 lei/buc 

Simte efectul răcoritor 

și revigorant al unei 

zile de vară perfecte 

direct pe pielea ta . 

(flacon de 100ml de 

revigorare) 
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Spumant de baie 

Cod : 421 Preț : 15 lei/buc 

   Fă o baie 

fierbinte și 

relaxantă cu 

spumă bogată și 

parfumată cu 

aromă de rodie și 

bujor. Relaxează-

te ! Meriți . 

(în varianta de 

500ml) 
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Cremă pentru duș cu vanilie 

Cod : 422 
Preț : 10 lei/buc 

  Testează și convinge-te ! 

Formula cremoasă este 

special creată pentru 

îngrijirea delicată a pielii 

tale . 

(în varianta de 250ml) 
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Șampon pentru părul uscat, deteriorat 

sau vopsit cu unt de Shea și caisă 

Cod : 423 Preț : 10 lei/buc 

   Ingriente din natură 

pentru strălucirea 

naturală a părului tău ! 

(în varianta de 250 ml) 
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Deodorant cu bilă 
Cod : 424 Preț : 6 lei/buc 

100% protecție pentru 
cele mai intense 48 de ore 
(flacon de 50ml de 

protecție) 
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Body scrub/Amestec exfoliant natural 

cu miere de albine 

Cod : 425 Preț : 18 lei/buc 

   Ultimul nostru 

produs este în 

totalitate dedicat 

tenului 

dumneavoastră ! 

Mierea ajută la 

catifelarea pielii ,la 

întinerirea ei și dă 

senzația de revigorare. 

100% natural . 



 

 

Ne găsiți în  Năsăud, pe B-dul Grănicerilor , nr. 2 

 

Telefon: 0263360763        

 Fax: 0263360017 

E-mail: feparfumier@yahoo.com 
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