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Ana Aslan, procaina și Gerovital H3


Cel mai celebru medic geriatru român a inventat primul medicament capabil 
să întâzie procesul de îmbătrânire. Invenţia sa a reuşit să încetinească procesul 
de îmbătrânire cu aproape 40%.
Pentru invenţia sa a fost supranumită ”Femeia care a învins bătrâneţea”.



Istoric
 1952 – descoperirea procrainei 

 1967 – Gerovital H3 (apariția de piață)

 1998 – Gerovital H3 - schimbarea formulei + toner, mască de față, cremă exfoliantă, cremă de 
mâini, loțiune pentru păr

 2006 – Gerovital H3

 2010 – Gerovital H3 Evolution

 2013 – Gerovital H3 Classic 

 2013 – Gerovital H3 Classic Retinol

 2014 – Gerovital H3 Men

 2014 – Gerovital H3 Derma

 2016 – Gerovital H3 Derma+Sun

 2016 – Gerovital Plant (formulă cu ulei organic de mac)

 2017 – Gerovital H3 Derma+Premium Care

 2017 – Gerovital Luxury



Denumirea mărcii

GERO +VITAL 
GERIATRIE

Ramură a medicinii care studiază și tratează bolile bătrâneții

VITAL

Esențial, fundamental, de bază



LOGO



PRODUSELE GEROVITAL 



1952

 Numele Gerovital a fost
făcut public pentru prima 
dată in anul 1952, când Prof. 
Dr. Ana Aslan a descoperit
formula Gerovital H3.

 Momentul cheie în 
dezvoltarea revoluționarei
soluții anti-îmbatranire l-a 
reprezentat, însă, întâlnirea
din anul 1967 dintre Ana 
Aslan și Liviu Turdean, 
directorul general al 
companiei de produse
cosmetice Farmec la 
momentul respectiv.



1998
 Prima modificare a formulei 

Gerovital H3 a fost o 
consecință a regulațiilor 

internaționale. Procaina a 

fost interzisă internațional în 

anul 1996. Sub aceste 
circumstanțe, structura 

cremei s-a schimbat, 

folosindu-se singurul derivat 

de procraina acceptat, 

combinat cu alte 

ingrediente care au sporit 

efectul cremei Gerovital H3. 



1998

Crema de 

ochi Gerovital 

H3 este primul 

produs anti-

îmbătrânire 

folosit de cele 

mai multe 

femei.



2006 Gerovital H3

 Intoroducerea pe piață a unor noi formule destinate să prevină semnele îmbătrânirii.

 Crema de zi și crema de noapte.



2010 Gerovital H3 Evolution 
 3 factori care duc la îmbătranirea pielii.

 Produsele sunt împărțite în 2 segmente: 30+ și 45+.



2010 
Fiole cu ser care conțin acid hialuronic



2013 Gerovital H3 Classic

 Îmbunătățirea formulei Gerovital H3 Classic (+acid hialuronic,+vitamina E)



2013 Gerovital H3 Classic Retinol 
 pentru toate tipurile de piele



2014 Gerovital H3 Men



2014 Gerovital H3 Derma



2015 Gerovital H3 Derma+Sun

 Protejează pielea de razele UV

 Hipoalergenic

 Fără parabeni și coloranți

 Testat dermatologic



2016 Gerovital Plant (cu ulei de mac)



2017 Gerovital H3 Derma+Premium Care



2017 Gerovital Luxury  





Campania Gerovital Plant “Regina 

Cremelor!” (2011)

https://www.youtube.com/watch?v=aamPvYVf6dg


Ingredientul secret al frumuseții (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=nzsbbZXaQDE


Campania Gerovital Plant "Descoperă secretul 
frumuseții româncelor!"(2016)

https://www.youtube.com/watch?v=w4k9hMJwVSY



