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O P H O R I  I N
T R E C U T

Ophori Cosmetics și-a început
activitatea în cadrul centrului de zi
al unui ONG din Brașov, sub formă
de atelier de terapie ocupațională.

Beneficiarii acestui centru de zi
sunt tineri și adulți cu dizabilități

mintale accentuate și grave.
Atelierul Ophori a venit ca o

completare la ședințele de terapie
ocupațională la care participau
beneficiarii, pentru că activitățile

de producție cosmetice simulau un
loc de muncă

Povestea Ophori
Cosmetics

Scopul atelierului a fost de a
dezvoltă aptitudinile

beneficiarilor necesare găsirii
unui loc de muncă.

Nu a fost atins deoarece
beneficiarii nu își găseau un loc

de muncă în ciuda eforturilor
noastre, atât din cadrul

atelierului, cât și din cadrul
ședințelor de terapie

ocupațională, ce le dezvoltă
abilitățile de auto-gospodărire,

dar nu îi ajută și la inserția
profesională

Din nefericire, scopul inițial
nu a fost atins complet.

Motiv pentru care am
decis ca noi sa-i angajam

Astfel a apărut întreprinderea
socială Ophori Cosmetics.

Produsele noastre sunt
profesionale și creative nu doar

pentru a aduce beneficii
utilizatorului, dar și pentru a
demonstra că persoanele

vulnerabile pot crea produse cu
valoare adăugată mare pentru

comunitate.



Relaxați-vă și bucurați-vă de
afișarea minunată a culorilor, de
startului neted si spumos al
bombei de baie. Aceasta vă
calmează și vă înmoaie pielea,
în timp ce uleiul esențial de
lavandă degajă un miros dulce
în aer. Distractivă și
reconfortantă, veți dori să
rămâneți în cadă pentru
totdeauna!

bombe de baie

șampoane solide
Produse de îngrijire a părului
profesionale și creative, realizate
cu ingrediente benefice precum
Keratină și Panthenol. Aceste
șampoane solide, special
concepute în funcție de tipul de
păr și de necesitatiile
utilizatorului, vor lasă părul
moale, puternic și sănătos.

A M B A L A J E
R E C I C L A B I L E

Derzis- șamponul
recomandat pentru par uscat

Bendis- samponul recomandat
pentru par normal

Bombele de baie Serendipity,
Aeternitas si Moroccan Sunset



Creată pentru ateliere, fabrici și
alte locuri unde mâinile sunt
predispuse la murdărie, această
cremă-săpun degresează,
curăță si exfoliază eficient.
Datorită conținutului ridicat de
ingrediente hidratante precum
Alantoină și Uree, pielea va
rămâne fină și plăcută la
atingere

crema-sapun
exfolianta scrub-uri pentru corp

Produse cu conținut ridicat de
ingrediente profesionale de
hidratare ce lasă pielea fină,
precum și VItamina E că agent
anti-aging, regenerator și
protector. Oferă o senzație de
finețe de neprețuit.

parfumuri de camera

Parfumuri de cameră care nu
numai că miroas minunat, dar
poate contribui la o stare
calmantă și plăcută. Parfumurile
de camera Ophori nu conțin
alcool și reprezintă o soluție eco
de aromare a încăperilor.


