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100%

DI N 1919

GRUPUL

INDEPENDENT

100%
AFACERE DE FAMILIE
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100 ANI DE EXPERIENTA

Parul, o sursa

de inspiratie

fara limite

Didier Martin,

1919

INFIINTAREA
COMPANIEI Eugène

1934

INFIINTAREA 
COMPANIEI  PERMA

1950

LANSAREA 
PRIMULUI AN IN
COLORARE

1984

DIDIER MARTIN
SE ALATURA GRUPULUI

1995

FUSIUNEA
Eugène PERMA

1996

DIDIER MARTIN
DEVINE CEO

1998

ACHIZITIA
MARCII
PÉTROLE HAHN 
DIN GRUPUL P&G

2007

DIDIER MARTIN
DEVINE ACTIONAR

MAJORITAR

2014

E.P. ESTE 
DISTRIBUITOR
IN 56 TARI

5 FILIALE– SPANIA / SINGAPORE/ SUA 

CIFRA DE AFACERI
GLOBAL

100M€
ANGAJATI
400 SEDIU

SOCIAL

PARIS
TARI
50MAI MULT DE 

2016

STIMULARE PRIN
PROGRAMUL 

BPI FRANCE

2018

EP
ACHIZITIONEAZA
LABORATOARELE 

LAURENCE 
DUMONT
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O COMPANIE RESPONSABILA

Pionierat privind 
oprirea testelor pe 

animale în 1980

Formule 
biodegradabile, 

vegetale sau marine

Politica de 
management 
prietenoasă



N°1 GAMA SAMPOANE

PENTRU BARBATI
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PETROLE HAHN, LIDER DE PIATA !

UN BRAND DE  RENUME CU NOTORIETATE
PUTERNICA

O gamă completă pentru bărbați, dar și produse expert pentru a răspunde la 
problemele de păr ale bărbaților și femeilor
Mai mult de 130 de ani de experiență în segmentul Men
Recunoscut pentru expertiza sa tehnica

Gama pentru barbati completa

16 sampoane pentru barbati pentru a satisface toate asteptarile
consumatorilor

5 produse pentru parul alb sau grizonat

Lotiuni, Spray & tratamente anti cadere

FORMULE  DE  INALTA PERFORMANTA

● Ingrediente active recunoscute pentru eficacitatea lor

● Ingrediente naturale, cum ar fi uleiurile esențiale pentru o plăcere reală de 
utilizare

● Testat din punct de vedere științific și dermatologic

● Ambalaje tehnice și emergente
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130 ANI DE TRADITIE …

• 1885 : Charles Hahn, farmacistul de la Geneva, inventează un produs pentru tratarea și înfrumusețarea 

părului: loțiune de ulei Hahn.

• Semnal special? Parfumul, amestecul de ulei de lămâie, portocale și bergamot și inventarea unui nou gest. 

Chiar și astăzi, formula lui este încă strict secretă.

• 1896 : Marca, înregistrată de un medic Lyonnais François Vibert, este fabricată în prezent în Franța

• 1899 : Prima reclama publicitara la Pétrole Hahn

• 1899 în anii '50, marca se dezvoltă în Franța și în străinătate. Își datorează creșterea numeroaselor campanii 

publicitare și distribuția sa largă: saloane de coafură, agenți de vânzare, magazine de noutăți, bazar .

• 1950 : Hahn ulei și sport ... Valori comune: performanță, autenticitate, plăcere.

• 1963 : Deschiderea primului supermarket din Franța, Gama Petrole Hahn este de asemenea vândută și în 

distributie

• 1980 : Pétrole Hahn isi dezvolta expertiza si cunoasterea aprofundata pe sampoane.

• 1998 : EUGENE PERMA, expert in domeniu, achizitioneaza Pétrole Hahn pentru a-si dezvolta produsele

• si pe un segment masculin

• 2000 : Bixente Lizarazu, Campion mondial și campion european de fotbal, devine ambasador.

• 2002 : Pétrole Hahn este de acord cu un nou ambasador sportiv, Robert Pires, jucator emerit al echpei

Franceze

• 2015 : Pétrole Hahn iși asociază imaginea cu Vincent Clerc, (rugby )cu care împărtășește valori puternice, 

inclusiv performanță, autenticitate și eleganță.

• 2015 : Pétrole Hahn este  primul brand pe piata de sampoane, lotiuni si colorare pentru barbati. 

• Se lanseaza o noua campanie publicitara" Performata sa in serviciul elegantei tale’’.

• 2016 : Pétrole Hahn oferă femeilor toată experiența lor de păr, lansând o serie de șampoane anti-mătreață 

pentru EA și EL. Acum, performanța și eleganța sunt, de asemenea, feminine.
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PETROLE  HAHN N°1  

SAMPON

PENTRU BARBAT I

PETROLE HAHN LIDER DE PIATA 2017

*IRI France CAM P5 2017, en HM+SM. 

PETROLE  HAHN N°2  

SAMPON

ANTI  MATREATA

+ CRESTERE IN VOLUM

IMPORTANTA

IN 2017
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SAMPON PENTRU BARBATI

ORIGINAL 
ALBASTRU

Rezistenta & 
PROTECTIE

ANTI-CADEREANTI MATREATA 
PAR GRAS

ANTI MATREATA & 
CALMANT EUCALIPT

NUTRITIV

O gamă completă pentru a răspunde problemelor esențiale ale parului masculin

Formule de înaltă performanță cu eficacitate dovedită

Active selectate pentru a oferi un răspuns vizibil la fiecare nevoie

Uleiuri esentiale care aduc placere si respect pentru scalp

ANTI MATREATA 
PAR NORMAL

ANTI MATREATA & 
ANTI-CADERE
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VOLUM DENSITY 3D SAMPON USCAT
[FARA REZIDURI]*

PROSPETIME INSTANTA
Efect imediat

Toate tipurile de par
Idealpentru parul cu

tendinta de  ingrasare

NOUTATE

2017

SAMPON PENTRU BARBATI

ORIGINAL VERDE
Rezistenta & 
VITALITATE

PAR ALB GRIZONAT SEBO-REGULATOR
Aloe Vera

O gamă completă pentru a răspunde problemelor esențiale ale parului masculin

Formule de înaltă performanță cu eficacitate dovedită

Active selectate pentru a oferi un răspuns vizibil la fiecare nevoie

Uleiuri esentiale care aduc placere si respect pentru scalp
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SAMPON PENTRU BARBATI

• ANTIMATREATA PAR GRAS
Rezultate concrete: : indeparteaza excesul de sebum,inaltura rapid matreata, transpiratia si celelalte impuritati, usor de 
coafat. 
Formula samponului contine substante active  care combat matreata, asigurand o eficacitate deosebita. Confera parului de 
doua ori mai multa suplete si vigoare, matreata este eliminata rapid, iar pielea capului ramane curata.Provitamina B5 este
asociata cu trei uleiuri esentiale de citrice.Selectionarea acestor uleiuri a fost realizata datorita calitatilor lor deosebite in 
tratarea parului: portocala are efect hidratant, in timp ce lamaia protejeaza,iar bergamota hraneste firele de par. 

• ANTIMATREATA PAR NORMAL
Rezultate concrete: calmeaza scalpul, inaltura rapid matreata, transpiratia si celelalte impuritati, eficacitate durabila. 
Formula samponului contine substante active care combat matreata, asigurand o eficacitate deosebita. Confera parului de 
doua ori mai multa suplete si vigoare, matreata este eliminata rapid. Selectionarea uleiurilor esentiale de citrice a fost
realizata datorita calitatilor lor deosebite in tratarea parului:portocala are efect hidratant, in timp ce lamaia protejeaza, iar
bergamota hraneste firele de par. In plus, actionand asupra radacinii are un efect calmant, revitalizeaza parul redandu-i forta si
elasticitatea.

• ANTIMATREATA & CALMANT EUCALIPT
Rezultate concrete: tonifica radacina firului de par si o insanatoseste, inaltura rapid matreata, calmeaza iritatia scalpului.
Formula cu PH neutru imbogatita cu zinc pirition combate matreata si asigura o deosebita eficacitate. Confera parului suplete
si vigoare, matreata este eliminata rapid, iar pielea capului ramane curata pentru mult timp. Selectionarea uleiului esential de
eucalipt a fost realizata datorita calitatilor lui deosebite in tratarea parului combinate cu o actiune calmanta. In plus,
actionand asupra radacinii indeparteaza excesul de sebum, revitalizeaza parul redandu-i forta si elasticitatea.
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• ANTI MATREATA & ANTI-CADERE
Rezultate concrete: tonifica radacina firului de par si o insanatoseste, inaltura rapid matreata pentru mult timp.
Formula cu PH neutru imbogatita cu  zinc pirition si tricodin combate matreata si protejeaza impotriva caderii parului. Confera
parului suplete si vigoare, matreata este eliminata rapid, iar pielea capului ramane curata pentru mult timp. Selectionarea
celor trei uleiuri esentiale de citrice a fost realizata datorita calitatilor lor deosebite in tratarea parului: portocala are efect
hidratant, in timp ce lamaia protejeaza, iar bergamota hraneste firele de par.

• ANTI-CADERE
Rezultate concrete: tonifica radacina firului de par si o insanatoseste, suplete, vigoare si rezistenta pentru mai mult timp.
Eficacitate dovedita clinic. Formula imbogatita cu tricodin-substanta activa care impiedica caderea parului si stimuleaza
cresterea. Selectionarea uleiului esential de cimbru a fost realizata datorita calitatilor deosebite in actiunea de tonifiere
asupra radacinii , revitalizeaza parul redandu-i forta.

• NUTRITIV
Rezultate concrete: parul este hranit de la radacina isi recapata stralucirea, vigoarea si rezistenta.
Formula imbogatita cu un complex activ recunoscut pentru proprietatile restructurante. Selectionarea uleiului de Macadamia 
bogat in Omega 7 si 9  fost realizata datorita calitatilor deosebite in hranirea parului.

SAMPON PENTRU BARBATI
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• ORIGINAL ALBASTRU Rezistenta & PROTECTIE
Rezultate concrete: par protejat si curat, tonifica radacina firului de par si o insanatoseste, inlatura impuritatile, usor de 
coafat. Formula recomandata pentru parul alb sau grizonat.
Formula imbogatita cu Pro vitamin B5 si asociata cu trei uleiuri esentiale de citrice. Selectionarea acestor uleiuri a fost
realizata datorita calitatilor lor deosebite in tratarea parului:portocala are efect hidratant, in timp ce lamaia protejeaza, iar
bergamota hraneste firele de par. In plus, revitalizeaza parul redandu-i forta si elasticitatea. 

• ORIGINAL VERDE Rezistenta & VITALITATE
Rezultate concrete: reda stralucirea naturala, tonifica radacina firului de par si o insanatoseste, parul devine mai matasos si
usor de coafat. 
Formula imbogatita cu Pro vitamin B5 si asociata cu trei uleiuri esentiale de citrice. Selectionarea acestor uleiuri a fost
realizata datorita calitatilor lor deosebite in tratarea parului:portocala are efect hidratant, in timp ce lamaia protejeaza, iar
bergamota hraneste firele de par. Revitalizeaza parul de la radacina pana la varfuri redandu-I forta si elasticitatea. 

• PAR ALB GRIZONAT
Rezultate concrete: parul devine matasos iar reflexele gri sunt definite, iluminate si stralucitoare.
Formula imbogatita cu agenti antioxidanti- substante active care protejeaza parul carunt. Selectionarea uleiului esential de 
lavanda a fost realizata datorita calitatilor deosebite in ingrijirea si intretinerea parului carunt. Pentru rezultate optime folositi
alternativ cu Samponul Original Albastru.

SAMPON PENTRU BARBATI
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SAMPON PENTRU BARBATI

• SEBO-REGULATOR Aloe Vera
Rezultate concrete: scalpul isi recapata productia de sebum normala, hidrateaza radacina firului de par si o insanatoseste,
inaltura rapid matreata, calmeaza iritatia scalpului.
Contine o doza optima de substante active care combat matreata si elimina excesul de sebum cu  deosebita eficacitate. 
Confera parului suplete si vigoare, matreata este eliminata rapid, iar pielea capului ramane curata pentru mult timp. 
Selectionarea plantei de aloe vera a fost realizata datorita calitatilor deosebite in hidratarea parului combinat cu o actiune
calmanta. In plus, actionand asupra radacinii indeparteaza excesul de sebum, revitalizeaza parul redandu-i forta si
elasticitatea.

• VOLUM DENSITY 3D
Rezultate concrete: de la prima utilizare parul isi recapata volumul si il mentine pentru mult timp, firul devine gros si rezistent
dar in acelasi timp moale si flexibil.
Eficacitate dovedita clinic. Contine o doza optima de substante active care se fixeaza in jurul fibrei capilare si mareste volumul
in mod vizibil. Bogat in proteine,vitamine si oligo elemente extractul de bambus este o veritabila sursa de hrana pentru fibra
capilara.
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*Pellicules visibles.

ANTI  MATREATA
CITRUS

Par Normal

ANTI  MATREATA
PURITÉ
Par Gras

ANTI  MATREATA
FRESH

Toate tipurile de 
par

ANTI MATREATA
ANTI 

DEMANGEAISONS
Scalp Iritat

ANTI MATREATA
2 EN 1

Par Normal

ANTI MATREATA
NUTRITION
Par Uscat

Formule de inalta performanta:

• Zinc Pyrithione, activ dovedit anti matreata , combina ingredientele selectionate pentru a  oferi un raspuns
specific parului cu matreata, adaptat fiecarui tip de par.

• Elimina 100% matreata si actioneaza de la prima utilizare

SAMPON ANTIMATREATA PENTRU EL SI EA
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o Cu extracte naturale si Pro-vitamine B5

 Toata expertiza Pétrole Hahn

o Formula de dus cu pH neutru*

o Fara parabeni, fara conservanti

o Delicat cu scalpul si parul dvs

o Ofera rezistenta si vitalitate

 Pentru utilizare zilnica

NOU

DOUX SAMPON PETROLE HAHN

In 2017, 

Pétrole Hahn apare cu o noua oferta pe piata 

sampoanelor!

DOUX SAMPON PAR NORMAL

*pH apropiat de  pH-ul natural al pielii
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PURETE FRAICHEUR RELAX TONUS

Cu Pro-Vitamina B5 pentru un plus de Forta si  Vitalitate

« Oxy-boost » Menta Lotus Alb Agave

Protejează împotriva 
agresiunilor de zi cu zi și 
elimină perfect 
impuritățile.

Oferă prospețime 

intensă, imediată și 
durabilă.

Îndepărtează și 
ameliorează scalpul 

care suferă agresivitate 

zilnică.

Curata perfect corpul și 
părul, hidratează și respectă 
pielea.

4 SORTIMENTE

DOUX SAMPON PENTRU PAR NORMAL
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Produse
cu acțiune multiplă

Ofera 5 beneficii suplimentare

1. Curata perfect parul

2. Hrănește și întărește / conferă 

rezistență și strălucire părului alb 

și grizonat/ rehidratează scalpul

3. Previne reaparitia matretii

4. Coafare usoara

5. Prospetime pentru mai  mult

timp

PRODUS TRA DI T I ONA L CREA T I N 1885 ,  EFECTELE E I BENEF I CE A U DEVENI T DE 
NOTORI ETA TE DE A CEEA RA MA NE S I  A STA Z I O NECES I TA TE I N I NGRI J IREA
PA RULUI

LOTIUNE PAR CU TRADITIE

FORTA Vitalitate

Par Normal

FORTA Protectie

Par alb

Sau grizonat

Hidratant

Par uscat
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SAMPON SI  SPRAY VOLUM & 
DENS I TA TE

● + de densitate, plus de volum

de la prima utilizare

● Aplicare dupa aplicare, parul
capata volum

● Parul este mai dens de la radacina
pana la varfuri

VOLUM & ANTI-CADERE

PROGRA ME I NTENS I V

A NTI -CA DERE

● Stimuleaza foliculii

● Fortifica parul

● Parul isi recapata ciclul
normal de crestere.

SPRA Y A NTI -CA DERE

● Radacina firului de par 
este hranita, parul capata
rezistenta

● Stimuleaza cresterea cu
pana la: +214%**

● Par mai gros si mai rezistent
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LA  CRÈME CA PILLA IRE  :  

H I DRATEA ZA S I  D I SCIPL INEA ZA PA RUL,FA RA  EFECT DE PA R GRA S

O FORMULA  NA TURA LA  PENTRU COA FA RE CA RE NU I NGRA SA

● Reda stralucirea naturala parului tern si lipsit de vitalitate

● Contine 3 uleiuri esentiale de citrice citrus reda flexibilitate, lasa parul moale si natural

− Portocala are efect hidratant

− Lamaia protejeaza

− Bergamonta hraneste firele de par

● Ofera fixare de lunga durata fara a fi rigida

● Un parfum de citrice agreabil si discret

CREMA CAPILARA
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 CREMA COLORANTA TON PE TON PENTRU ESTOMPARE PAR ALB

 Fara amoniac,este delicat cu parul dvs

 PROMISIUNE, ASTEPTATA DE BARBATI  

 Actioneaza in numai 5 minute

 Rezultate naturale garantate

 Dureaza pana la 6 saptamani

 AVANTAJ PÉTROLE HAHN :  

 Colorare usoara si aplicare usoara ca un sampon cu ginseng fortifiant

GAMA COLORARE

10 - NOIR 20 - BRUN 30 – CHATAIN FONCE 40 – CHATAIN 50 – CHATAIN CLAIR
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SAMPON & GEL DUS

• RITUAL DIN AMERICA  ENERGIE 

Ulei esential de 

de Cidru

 Energizant

 Fortifica parul

• RITUALURI DIN MAROC TONUS 

Ulei esential de 

Citrice

 Tonic

 Revitalizeaza parul

• RITUALURI DIN OCEANI PROSPETIME

Ulei esential de Eucalipt

 Revigorant

 Purifica parul

• RITUALURI DIN INDISA - SENSATION

Ulei esential de

de Ghimbir

 Afrodisiac

 Illumineaza parul

 Create pentru a avea grijă de păr și de corp într-un singur gest :  

 Formule imbogatite cu Vitamina E

 Pentru par fortifiat, stralucitor si perfect curat

 Pentru o pele moale si supla

 O  I N V I TA T I E  L A  C A L A TO R I E  S I  P L A C ER E  S E N Z O R I A LA :

 Parfumuri masculine

 Cu uleiuri esentiale din 4 colturi ale lumii



50 ANI DE INOVATIE SI 

EXPERIENTA IN INGRIJIREA

CAPILARA…
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CONCEPT: INGRIJIRE DERMO CAPILARA   

GAMA LABORATOARELOR KÉRANOVE

file://EPGFRPAF01/REP_PART/PUBLIC/revue d'innos 2011/ADN/Présentation Business Kéranove 2011.ppt
file://EPGFRPAF01/REP_PART/PUBLIC/revue d'innos 2011/ADN/Présentation Business Kéranove 2011.ppt
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Deoarece frumusetea parului incepe de la radacina,gama Laboratoarelor Kéranove

ofera o actiune specifica ingrijirii scalpului si parului pentru a oferi rezultate exceptionale

Dermo-Keratyl, un complex bogat în oligoelemente care revitalizează scalpul

• Concentrate active naturale care răspund nevoilor tuturor tipurilor de păr

Formule de inalta performanta:

• Fara parabeni

• Fara coloranti

• Testat dermatologic

CONCEPT: INGRIJIRE DERMO CAPILARA   

GAMA LABORATOARELOR KÉRANOVE
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2  F I XAT I VE  DE  CA L I TA TE CREA TE S I  FA BR I CATE I N  FRA NTA

FIXATIV & KÉRANOVE SAMPON USCAT

L

2 nivele de fixare :

Extra-puternic

Puternic

Formule de inalta performanta
- Fixare de lunga durata
- Se elimina cu usurinta prin periaj
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2 sampoane uscate

Toate tipurile de 

par

Prospetime

instanta

Improspatare instanta fara sa 

incarce

Pentru a rari samponarea

clasica

FORMULA DE INALTA 

PERFORMANTA

FARA CLATIRE

Se elimina usor prin periaj fara a 

lasa reziduuri

- Fara saruri de 

aluminiu -

Pudra de orez

Volum & efect anti-
ingrasare

Nou
2017 

FIXATIV & KÉRANOVE SAMPON USCAT SPRAY
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SAMPOANE BARBATI

P E T R O L E H A H N E L S E V E  H O M M E M E N H & S H O M M E

P D M  V O L U M E 6 2 , 5 % 1 1 , 9 % 9 , 2 % 8 , 9 %

SAMPOANE ANTI MATREATA

H & S P E T R O L E H A H N E L S E V E D O P

P D M  V O L U M E 6 1 , 3 % 1 0 , 2 % 7 , 0 % 6 , 2 %

IRI France, HM+SM, CAM P8 2017.

CONCURENTA


