
Queen Rose
Zapewnia pełną gamę kosmetycznych produktów dla wraźliwej skóry  na podstawie różanych  produktów – olejka różanego, konkretu 
różanego i wody różanej.Olejek różany- Działa jako bardzo mocny afrodyzjak, zwlaszcza u kobiet z emocjonalnymi zmieszaniami, które 
prowadzą do seksualnych problemów. Odpowiedni jest dla wszystkich typów skóry, ale najbardziej preferowany jest dla suchej, wrażliwej i 
starzejącej się skóry. Ma tonizujący i ujędrniający efekt na kapilary, jak również na cyrkulację krwi jako całość , co sprawia, że jest bardzo 
odpowiedni przy zaczerwienionej skóry. Odpowiedni jest przy  zapaleniu skóry i egzemach. Ma działanie regenerujące tkanki i jest 
odpowiedni przy ranach  - działa na proces gojeniu  ran i przeciw bliznom. Działa przeciwzapalnie i  gojąco również  przy słonecznym 
oparzeniu. Tonizuje układ nerwowy, wątrobę i żołądek. Woda różana – działa antyseptycznie i wzmocniająco. Tonizuje i odświeża skórę 
twarzy, ulepsza krwiobieg i podtrzymuje wodny bilans w metabolizmie  skóry. Konkret różany – otrzymywany jest ze świeżych różanych 
kwiatów przy pomocy  ekstrakcji. W jego składzie wchodzą ponad 166 komponentów. Połącza przeciwzapalne, regenerujące i gojące 
właściwości. Działa zmiękczająco i wygładzająco skórę

Produkty

6439

Krem dzienny

Subtelny dla skóry o wysokiej zawartości naturalnego olejka 
różanego i konkretu różanego, kombinowane z odżywiającymi i 
hydratującymi składnikami. Zawiera bliskie do składu łoju 
skórnego olejek migdałowy i olejek z pestek winogron,
które są wchłaniane szybko i głęboko do skóry, dbając o jej 
elastyczność i miękkość. Krem zapewnia naturalną ochronę 
przed szkodliwym działaniem  promieni-UV, dzięki zawartej w 
jego składzie  witaminie Е. Bogactwo kosmetycznych 
właściwości  dopełniają  właściwości  przeciwzapalne 
 ekstraktów z  korzenia lukrecji i lipy, stwarzające całościowe 
odczucie komfortu. Nie zawiera kompozycji perfumowej i 
syntetycznych barwników. Nanosi się rano na dobrze 
oczyszczoną skórę twarzy. 
50 ml

6455

Krem nocny

Kombinuje przeciwzapalne właściwości olejka eterycznego 
różanego i różanego konkretu, z niezastąpionymi do 
utrzymywania skóry w nocy biologicznie aktywnymi 
 substancjami. Witaminy  А i Е regenerują uszkodzone odcinki i 
normalizują funkcje skóry. Ekstrakty z korzenia lukrecji, 
prawoślazu  i  krwawnika pospolitego uspakajają, hydratują i 
goją ją. Olejek migdałowy i  olejek z pestek winogron są 
wchłaniane szybko i głęboko do skóry, zmiękczając i 
odżywiając ją. Nie zawiera kompozycji perfumowej i 
syntetycznych barwników. Nanosi się wieczorem na dobrze 
oczyszczonej skórę twarzy.
50 ml

6247

Lotion do ciała

Ze zbilansowanym składem, który reguluje funkcje wrażliwej 
skóry  ciała. Stymuluje regenerację skóry, wygładza ją i nadaje 
jej żywotność. Stwarza odczucie jedwabnej czułości, dzięki 
przeciwzapalnym i regenerującym właściwościom  olejka 
eterycznego i konkretu róży, połączonym z hydratującymi 
właściwościami ekstraktu z prawoślazu.
Ekstrakt z korzenia lukrecji uspakaja rozdrażnioną skórę, 
reguluje wodno-solną wymianę i ulepsza jej oddychanie.
Użycie: Nanosić rano i wieczorem lekkimi ruchami 
masażowymi na całe ciało.
200 ml

6384

Odświeżający spray do twarzy i 

ciałа

Reguluje wodny bilans skóry, działa odświeżająco i 
przeciwzapalnie. Nie zawiera spirytusu. Nie zawiera 
kompozycji perfumowej i barwników. Proszę nanieść  wacikiem 
po twarzy lub spryskać po całym ciele.
100 ml

6207

Żel pod prysznic

Delikatna formuła z miękką pianą kremową, która subtelnie 
nadaje skórze zapach świeżych róż. Tonizujące i stymulujące 
właściwości  ekstraktu z bazylii  łączą  się z  przeciwzapalnymi 
i antyseptycznymi właściwościami róży i korzenia lukrecji. 
Komlpleks najważniejszych dla skóry witamin A, E, F i Н i 
prowitamina В5, wspomagają jej funkcje, aktywnie odżywijając 
ją i zwiększają jej elastyczność.Stosowanie żelu pod prysznic 
sprawi, że Twoja skóra stanie się miękka i hydratowana. 
Użycie: Nanieść żel pod prysznic na mokre ciało lekkimi 
ruchami masażowymi, po czym wypłukać obficie wodą.
200 ml

6138

Szampon

Łączy  myjące działanie miękkich spieniaczy z ochronnymi 
właściwościami olejka sylikonowego i gliceryny, które 
utrzymują wilgoć w niej. Zawarte w składzie konkret różany i 
ekstrakty z korzenia lukrecji i róży  działają przeciwzapalnie i 
regulują wymianę wodno-solną. Dzień po dniu ta formuła 
sprawia, że włosy stają się jedwabnie miękkie i błyszcące ze 
zdrowia.
Użycie: Nanieść na mokre włosy lekkimi ruchami masażowymi, 
po czym wypłukać obficie wodą.
200 ml
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