
                                                                                       
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
 
 

 
 
 

 

 

ANUNȚ PROIECT 

Societatea SC AVIVA COSMETICS SRL informează faptul că a fost semnat contractului 

de finanțare nr. 16/AXA1/1.2.1C/04.10.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin care s-a demarat în mod oficial proiectul 

DERMAGEFOR – Dezvoltarea unor noi formulări dermatocosmetice pe baza unor 

ingrediente active inovatoare pentru tratamentul cutanat anti-ageing, proiect câștigat în baza 

cererii de finanțare P_38_818, cu codul MySmis 113030. 

Durata și valoarea proiectului: 

Proiectul a avut o durată de 24 de luni, începând cu data de 04.10.2017 și finalizându-

se cu data de 04.10.2019, având o valoare totală de 772.001,40 RON, cu o valoare totală 

eligibilă de 753.424,36 RON, din care Valoarea Asistenței Nerambursabile este de 678.081,89 

RON. 

Rezumat al proiectului: 

Obiectivul operațional al acestui proiect a fost îmbunătățirea unei formulări cosmetice 

anti-aging (Anti-Ageing Light Day Cream) elaborată în teza de doctorat intitulată „Analiza 

unor Antioxidanți utilizați în Cosmetică prin Metode Cromatografice/ Analysis of some 

Antioxidants used in Cosmetics by Chromatographic Methods” și dezvoltarea ei într-un 

produs vandabil pe piața cosmetică autohtonă. De asemenea, s-a propus dezvoltarea și 

formularea unor produse cosmetice complementare, pentru tratamentul anti-aging, în scopul 

dezvoltării unei game unitare, precum și studiul eficacității acestor formulări. Urmând 

îndeplinirea acestui obiectiv, rezultatul principal este o linie de produse dermato-cosmetice 

sub forma unei emulsii anti-aging, a unei creme cu rol de refacere a barierei cutanate, a unui 

demachiant și a unui ser pentru îngrijirea tenului matur și îmbătrânit în scopul ameliorării 

efectelor cauzate de îmbătrânirea cutanată. Obiectivul proiectului a fost atins, gama de 

produse propuse a fi dezvoltată și a fost lansată pe piață sub brandul INFINITUM. 

În perioada implementării au fost achizitionate echipamente necesare procesului de 

cercetare și de introducere în producție a produselor. Realizarea acestui proiect a adus un 

aport semnificativ asupra îmbunătățirii tratamentului anti-aging, prin dezvoltarea unor 

formulări inovatoare și eficiente. Dezvoltarea de noi formule anti-aging și monitorizarea 

efectelor acestora asupra pielii îmbătrânite oferă noi soluții pentru tratamentul clinic al pielii 

deshidratate și îmbătrânite, cât și pentru industria dermato-cosmetică. Respectiv gama 

dezvoltată are rezultate testate și dovedite conform celor de mai jos:  

Crema Golden anti-ageing elixir INFINITUM a fost dezvoltată pentru îngrijirea 

complexă anti-îmbătrânire, în urma utilizării, produsul reduce lungimea (67% subiecți cu 

efect pozitiv declarat în urma utilizării produsului) și adâncimea ridurilor (78% subiecți 

cu efect pozitiv declarat în urma utilizării produsului). 

• Efect de fermitate a tegumentului 



                                                                                       
 
 

 
 
 

 

 

• Produsul conferă un aspect de întinerire a tegumentului 

• Produsul estompează ridurile fine 

• Efect anti-aging 
Produsul asigură o hidratare de lungă durată și profundă a epidermei, combate modificările 

legate de vârstă și uniformizează ridurile. Crema iluminează ușor zonele pigmentate, sporește 

flexibilitatea și elasticitatea naturală a tenului.  

Utilizat cu regularitate, produsul are efecte deosebite anti-ageing și regenerante. 

Eficacitate demonstrată/Proved efficacy * 

*Evaluare instrumentală 

 
Înainte de utilizare                        După 28 de zile de utilizare 

Before use                                       After 28 days of use 

TESTAT DERMATOLOGIC 

Crema regenerantă INFINITUM este special formulată, pentru tenurile sensibile, 

xerotice, cu tendință accentuată de deshidratare.  

Produsul are efect de regenerare a bariereri hidrolipidice a tegumentului (100% 

subiecți cu efect pozitiv declarat în urma utilizării produsului)  

• Produsul conferă un aspect de fermitate a tegumentului 

• Produsul conferă un aspect de întinerire a tegumentului 

• Efect de regenerare a tegumentului 

• Efect de întinerire a tegumentului 



                                                                                       
 
 

 
 
 

 

 

Utilizat cu regularitate, crema regenerantă constituie un mijloc ideal pentru îmbunătăţirea 

aspectului tenurilor sensibile și deshidratate. 

TESTAT DERMATOLOGIC 
 
Eficacitate demonstrată/Proved efficacy * 

*Evaluare instrumentală 

 

Serul anti-îmbătrânire INFINITUM CU 2 TIPURI DE ACID HIALURONIC este o 
inovație în domeniul cosmeticelor de lux, care acționează ca nici o altă metodă de îngrijire 
cutanată; are acțiune specifică de stimulare a dinamismului celular al fibroblaștilor și 
totodată de refacere a barierei cutanate, pentru a restabili volumul și fermitatea matricei 
pielii, oferind un look mai tânăr și luminos. 

Produsul reduce adâncimea ridurilor (100% subiecți cu efect pozitiv declarat în urma 
utilizării produsului) și reduce ușor lungimea ridurilor (57% subiecți cu efect pozitiv 
declarat în urma utilizării produsului). 

• Efect de fermitate a zonei periorbitale 
• Produsul confera un aspect de intinerire a tegumentului 
• Produsul estompeaza ridurile fine 
• Produsul estompeaza ridurile fine ale zonei periorbitale 
• Efect anti-ageing 

TESTAT DERMATOLOGIC 

Eficacitate demonstrată/Proved efficacy * 

*Evaluare instrumentală 



                                                                                       
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Emulsia demachiantă INFINITUM este special formulată pentru a îndepărta 

împuritațile și machiajul și conține un complex de ceruri naturale, bazat pe ceară Jojoba, 

Mimosa şi Floarea soarelui cu rol esențial în restaurarea barierei hidro-lipidice a pielii, 

contribuind la o bună emoliere şi hidratare, redând totodată fermitatea tegumentului.  

Produsul este destinat tuturor tipurilor de piele. 

Formularea  nu usucă tenul, hrăneșteși curătă pielea.   

Produsul are efect de ameliorare a elasticității tegumentului (100% subiecți cu efect 
pozitiv declarat în urma utilizării produsului) și a fermității pielii (100% subiecți cu efect 
pozitiv declarat în urma utilizării produsului). 

• Efect de fermitate a tegumentului 

• Conferă un aspect de întinerire a tegumentului 

• Efect anti-ageing 

• Curăță tenul 
 

Eficacitate demonstrată/Proved efficacy * 

• *Evaluare instrumentală 
 

 

 

 

 

  

 

 

  



                                                                                       
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Locația de implementare a proiectului: 

Proiectul va fi implementat în Regiunea de Nord-Vest, Județul Cluj, Municipiul Cluj-

Napoca, locația investiției fiind sediul social al SC AVIVA COSMETICS SRL, situat pe Strada 

Kővári László, Nr. 71A. 

Proiect Cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Național de Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică 

și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor” 

Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI 

derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în 

scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de 

creștere 

Tip de proiect - Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off 

 

Date de contact: 

AVIVA COSMETICS SRL 
Str. Kovari Nr. 71A.  
Cluj Napoca 
contact@infinitumcosmetics.ro 
 
 


