СЕРИЯ Red Rose

Натурални продукти

Натурална серия за сияйна и блестяща кожа с розово масло
Продуктите от серията и тяло хидратират, минерализират, подхранват и подмладяват кожата, стимулират регенеративните процеси, защитават я от стареене и външни фактори; правят я гладка, еластична и брилянтна; премахват тъмните
кръгове под очите. Продуктите са подходящи за лица с чувствителна кожа. Прилагат се самостоятелно или в комбинация, ежедневно, продължително време.
От древни времена са известни лечебните свойства на розовата вода. Тя помага за успокояването на чувствителната
и раздразнена кожа, балансира и почиства мазната кожа. Спомага да се подмлади, омекоти, тонизира, съживи и добави красив блясък на нормалната кожа. Розовата вода съдържа антиоксиданти и различни витамини, които помагат за
предотвратяване на признаците на стареене и заедно с това подхранват и регенерират. Розовата вода има натурални
антисептични и антибактериални свойства.
Серията включва: Дневен крем , Нощен крем, Крем за околоочен контур, Ексфолиращ гел, Кална маска, Лосион,
Почистващо мляко.
Действие на активните съставки – включени в серията
Екстракт от рози - Подходящо масло за всякакъв тип кожа, особено суха, застаряваща и чувствителна.
Розов конкрет - тонизиращ, регенериращ и има ароматно действие. Действа противовъзпалително, противоалергично,
епителизиращо и тонизиращо. Подсилва оздравяването при различни видове възпалителни и други дразнещи кожата
процеси; оказва изключително благотворно действие при наличие на младежки пъпки (акне); прави кожата гладка и
свежа.
Розовата вода съдържа антиоксиданти и витамини, за предотвратяване на стареене, подхранват кожата. Също така,
розовата вода има натурални антисептични и антибактериални свойства.
Черноморска луга - Притежава силно изразено противовъзпалително действие при асептично и бактериално възпаление; Минерализира; Повишено съдържание на магнезий.
Лечебна кал от черноморските солени езера – разкрасява и подмладява. Насища кожата с калций, йод, фосфор. Лекува
цялата гама от кожни болести, регенерира и подхранва.
Маслa от макадамия и кайсиеви ядки – Богато на витамини А, Е, F, с антиоксидантно действие.
Масло от гроздови семки и арган – Силен естествен антиоксидант. Притежава силно противовъзпалително действие,
антиалергични свойства, подобрява еластичността на тъканите, регулира мастната секреция, стяга порите и е изключително ефективно за възстановяване зоната около очите.
Бадемово масло и масло от жожоба – Успокоява и омекотява сухата и чувствителна кожа, действа й подмладяващо, има
много добро проникващо действие.
Екстракт от морски водорасли: действа подмладяващо, омекотяващо и хидратиращо. Има противовъзпалително, антиоксидантно действие. Съдържа аминокиселини, протеини, полизахариди, минерални соли.
Бяла хума (каолин) - Почиства кожата, подхранва, тонизира и регулира мастната секреция на клетките, заздравява наранените зони и подпомага за унищожаване на токсините. Придава гладкост и еластичност на кожата.

Активни съставки: Екстракт от рози, Розова вода, Масло от макадамия, UVA+ UVB
Филтър, Витамин E.

Дневен крем с
екстракт роза и
макадамия
Red Rose

Описание: Нежна формула от розова вода и екстракт от цветовете на маслодайна
роза (розов конкрет) стимулира регенеративните процеси в кожата, правейки я гладка
и еластична, а UVA и UVB филтрите я предпазват от вредното влияние на слънцето.
Кожата е видимо по-мека, подмладена и предпазена от появата на бръчки. Натурален,
хидратиращ дневен крем за лице дълбоко подхранване и регенериране кожата на
лицето. Подходящ за всякакъв тип кожа.
Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху почистеното и сухо лице и се
втрива в кожата чрез лек масаж.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5оС до 25оС.
За оптимален и дълготраен резултат използвайте останалите продукти от серията!
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetyl isononanoate, Rosa damascena distillate/Concrete, Glycerin, Macadamia
ternifolia seed oil, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate,
Ceteareth-20, Benzophenone-4, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Sodium hydroxide,
Tocopheryl acetate, BHT, Parfum, Citronellol, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone.

Предлага се в разфасовки от 50 мл/ 220 мл/1 литър

СЕРИЯ Red Rose

Натурални продукти

Активни съставки: Екстракт от рози, Масло от макадамия, Масло от арган, Масло от
жожоба, Масло от бадем, Витамин E.

Нощен крем с
екстракт роза и
комбинация от масла,
Red Rose

Описание: Нощна грижа за лицето от розовата серия, предлага нежно възстановяване
на епидермиса, благодарение на специално подбраните масла за подхранване и
регенериране на кожата на лицето, за свежи и подмладени сутрини. Розовият конкрет
или екстрактът от цветовете на маслодайната роза премахва и предпазва от появата на
зачервявания и кожни раздразнения, докато комбинацията от масла от жожоба, арган,
макадамия и бадем дълбоко подхранват и подобряват еластичността на кожата. На
сутринта кожата е видимо по-стегната, подмладена и защитена от стареене.
Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху почистеното и сухо лице и
се втрива в кожата чрез лек масаж. За оптимален и дълготраен резултат използвайте
останалите продукти от серията!
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5оС до 25оС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetyl isononanoate, Rosa damascena distillate/concrete, Glycerin, Macadamia
ternifolia seed oil, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate,
Prunus amygdalus dulcis oil, Ceteareth-20, Argania spinosa oil, Jojoba esters, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30
alkyl acrylate crosspolymer, Sodium hydroxide, Tocopheryl acetate, BHT, Parfum, Citronellol, Benzyl salicylate, Hexyl
cinnamal, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone.

Предлага се в разфасовки от 50 мл

Околоочен крем
с морски водорасли
и екстракт роза
Red Rose

Активни съставки: Екстракт от рози, Масло от арган, Масло от макадамия, Масло от
жожоба, Екстракт от морски водорасли, Екстракт от грозде, UV A + UV B Филтър, Витамин E.
Описание: Натурален, хидратиращи околоочен крем, който подхранва и предпазва
деликатната зона около очите. Розовият конкрет (екстракт от цветовете на маслодайната
роза) успокоява и премахва зачервяванията, а комбинацията от екстракти от морски
водорасли и грозде и масла от макадамия, жожоба и арган, нежно и деликатно
хидратират и премахват тъмните кръгове и следите от стареене. Допълнителните UVA и
UVB филтри предпазват от вредното влияние на слънцето. Кожата около очите е видимо
възстановена, а погледът озарен.
Инструкции за употреба: Нанася се с леко потупване върху почистената и суха кожа
отвътре навън. За оптимален и дълготраен резултат използвайте останалите продукти
от серията!
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5оС до 25оС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetyl isononanoate, Glycerin, Rosa damascena distillate/concrete, PEG-40 Hydrogenated
castor oil, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Macadamia ternifolia seed oil, Propylene glycol, Fucus vesiculosus extract,
Vitis vinifera extract, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Argania spinosa oil, Jojoba esters, Phenoxyethanol,
Benzophenone-4, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Sodium hydroxide, Tocopheryl acetate, BHT, Parfum,
Citronellol, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone.

Предлага се в разфасовки от 15 мл.

Кална маска
Почистваща с
розова вода
Red Rose

Активни съставки: Черноморска кал, Морски минерали и микроводорасли; Розова вода;
Витамин Е; Каолин.
Описание: Комбинацията от лечебна кал от черноморските солени езера, стабилизирана
черноморска луга и бяла хума регенерира, хидратира и възстановява свежия вид на
кожата, с антисептично действие, предпазва от зачервявания и напуквания. Почиства
кожата в дълбочина като й придава естествен блясък. Кожата е видимо освежена,
релаксирана и тонизирана.
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) върху чиста
и суха кожа. След престой от 20–30 минути се измива обилно с хладка вода. Прилага се
от 1 до 3 пъти седмично. За по-добър ефект препоръчваме преди употреба на маската
да се използва ексголиращ гел от същата серия. Чрез използване на ескфолиращ гел се
подобрява усвояването на активните съставки на маскати и ефектът от приложението на
маската се засилва. След отстраняване на маската и измиване да се нанесе дневен/нощен
крем от същата серия.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5оС до 25оС.
Състав/Ingredients (INCI): Healing mud, Aqua, Kaolin, Cetyl isononanoate, Glycerin, Magnesium chloride, Magnesium
sulfate, Rosa damascena distillate, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20,
Sodium chloride, Potassium chloride, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, Parfum, Citronellol, Benzyl salicylate, Hexyl
cinnamal, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone.

Предлага се в разфасовки от 15 мл/ 120 мл/1 литра /2,5 литра /4 литра

СЕРИЯ Red Rose

Натурални продукти

Мляко с розова вода
и вит.Е , за почисване
на грим и хидратация
Red Rose

Активни съставки: Розова вода, UV A + UV B Филтър, Витамин E.
Описание: Дълбоко хидратиращ продукт, който подмладява, омекотява, подхранва, с
прекрасен аромат на роза! Розовата вода помага за успокояването на чувствителната
и раздразнена кожа, балансира и почиства мазната кожа. Има натурални антисептични
и антибактериални свойства. Съдържа антиоксиданти и витамини, които ще заличат
признаците на стареене и заедно с това ще подхрани кожата. Подходящо за почистване
на грим, както и преди и след излагане на слънце.
Инструкции за употреба: Нанесете върху чистата и суха кожа (лице, шия, тяло) и
втрийте с леки масажни движения до пълното му абсорбиране в кожата. Почистване
на грим – с помощта на тампон.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5оС до 25оС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetyl isononanoate, Rosa damascena distillate, PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Glycerin, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol,
Benzophenone-4, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, Parfum,
Citronellol, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone.

Продуктът се предлага в разфасовка: 180 мл и 950 мл

Лосион за почистване
с розова вода
Red Rose

Активни съставки: Розова вода от българската роза (Rosa Damascena), витамин Е, Не
съдържа консерванти, парабени и оцветители.
Описание: Лосион с почистващо, хидратиращо, антисептично и противовъзпалително
действие. Основната активна съставка в продукта - розовата вода, оказва подмладяващо
действие на кожата. Произведен от дестилацията на венчелистчета на българската роза
(Rosa Damascena). Известна е със свойствата си да омекотява всички типове кожа. Поддържа рН баланса, стимулира възстановителните процеси и има успокояващ ефект при
акне и слънчеви изгаряния. В резултат на структурата й, кожата става дори и еластична.
Препоръчва се за акне и кожни раздразнения. За подхранване и хидратиране на кожата
и лицето. Има тонизиращо и успокояващо действие за всички типове кожа, особено зряла, суха и чувствителна, полезна за възпаление и намаляване на видимостта на спукани
капиляри. Лосионът е подходящ за ежедневна употреба и за всеки тип кожа. Подходящо
за почистване на грим.
Инструкции за употреба: Нанася се с тампон, втрива се с леки масажни движения до
пълното почистване на кожата.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5оС до 25оС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetyl isononanoate, Rosa damascena distillate, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Glyceryl
stearate, Glycerin, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Benzyl, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
Sodium hydroxide, Parfum, Citronellol, Hexyl cinnamal, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone.

Продуктът се предлага в разфасовка: 500 ml

Крем ръце и нокти
с розова вода
и пчелен мед
Red Rose

Активни съставки: pH 5 БЕЗ ПАРАБЕНИ Розова вода, Пчелен мед, Кокосово масло, Бадемово масло, Арганово масло, Масло от макадамия, UV A + UV B Филтър, pH 5 БЕЗ ПАРАБЕНИ
Описание: Регенерира, подхранва и хидратира кожата на ръцете и ноктите. Прави кожата гладка и еластична, защитава я от стареене и външни фактори. Кокосово масло Съдържа наситени мастни киселини, попива много бързо в кожата и я превръща в кадифе. Повишава гъвкавостта и стабилността на ноктите. Пчелния мед има почистващо,
минерализиращо, подмладяващо, регенериращо, противовъзпалително, детоксиниращо
и хидратиращо действие върху кожата. Придава блясък и еластичност.
Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху измитите и подсушени ръце и се
втрива в кожата чрез лек масаж. Нанася се няколко пъти на ден.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5оС до 25оС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Rosa damascena distillate, Cocos nucifera oil, Prunus amygdalus dulcis oil,
Mel, Cetearyl alcohol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate,
Benzophenone-4, Macadamia ternifolia seed oil, Argania spinosa oil, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, BHT, Parfum,
Citronellol, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone.

Продуктът се предлага в разфасовка: 75 ml

