
Pure Rose Perfection
Pure Rose Perfection to specjalnie opracowana seria kosmetyczna oparta wyłącznie na naturalnych składnikach. Zapach pochodzący ze 
świeżych kolorów oleju Rosa Damascena znajduje się w każdym produkcie. Seria obejmuje kosmetyki do twarzy i oczu: krem na dzień, 
krem na noc i eliksir, które są przecinane w innowacyjnej fiolce z powietrzem, łatwe w dozowaniu i użyciu. Zapobiega zanieczyszczeniu 
zawartości i chroni naturalne składniki przed kontaktem z powietrzem i światłem w celu zachowania trwałości i właściwości tej konsystencji 
tak długo jak to możliwe. Dzięki specjalnej pompie cała zawartość opakowania jest bezużyteczna.
Krem na dzień i krem pod oczy Pure Rose Perfection to innowacyjna formuła dla codziennej pielęgnacji twarzy i delikatnej okolicy wokół 
kontury oka. Składnik aktywny wysokiej jakości Stimulhyal ™ stymuluje syntezę kwasu hialuronowego do skóry właściwej do 92,7% i 
elastyna aż do 35,8%, zapobiegając powstawaniu pierwszych zmarszczek mimicznych i linii. Kwas hialuronowy odgrywa kluczową rolę w 
podstawowych biologicznych funkcjach skóry, jej fizjologii i właściwości biomechanicznych. Elastin jest kolejnym niezbędnym elementem 
zapewniającym elastyczność i elastyczność skóry. Krem na dzień do twarzy i oczu Czysta Rose Perfection zawiera fitosfingozin (PS), 
który jest częścią naturalnej ochrony skóry i jest głównym składnikiem lipidów warstwy rogowej skóry. Badania dermatologiczne 
potwierdzają biologiczną rolę fosfofosforyny (PS) jako naturalnego środka przeciwzapalnego. Aby osiągnąć optymalny efekt, zaleca się 
stosowanie go w połączeniu z nocnymi twarzami oraz miksturą z oczami i twarzą i twarzą z serii Perfection Pure Rose.
Night Pure Rose Perfection Face Cream jednocześnie pielęgnuje skórę i okolice oczu w nocy. Kontrole cząsteczka podkreślić 
Neurophroline ™ to pierwsza generacja produktów kosmetycznych, które mogą blokować wytwarzanie kortyzolu stres komórek skóry i 
znacząco pobudza hormon szczęścia-endorfiny. Stres ma wpływ na skórę przyspieszając problemy związane z procesami 
towarzyszącymi pojawianiu się cieni pod oczami, zmęczonych spojrzeń, zmarszczek, trądziku, trądziku różowatego, itp. Rewolucyjna 
aktywna Neurophroline ™ może nie tylko zwalczać objawy agresywnego środowiska, takiego jak zanieczyszczenie i klimat, ale także 
traktuje prawdziwą winę starzenia się. Wyraźnie poprawia odcień skóry, dowodząc szybkiego działania, aby kontrolować stres w nim. 
Neurophroline ™ znacznie pobudza ekspresję genów zaangażowanych w przywracanie naturalnego stanu równowagi komórek skóry 
(homeostazy). Badania dermatologiczne Neurophroline ™ na najbardziej wrażliwej twarzy twarzy - pod oczami - prowadzone w obszarach 
o dużym zanieczyszczeniu atmosferycznym, pokazują:

Bardzo szybkie wyniki poprawiają kolor skóry wokół oczu;

- zaczerwienienie skóry jest zauważalnie zmniejszone o 2,4 razy w ciągu 28 dni, a kolor skóry poprawia się znacząco o 99% w tym samym 
okresie;

- Po miesiącu używania produkt zmniejsza oznaki stresu i zmęczenia.

Aby osiągnąć optymalny efekt, zaleca się stosowanie go w połączeniu z twarzą i twarzą oraz eliksirami twarzy i oczu serii Pure Rose 
Perfection.

Twarz i oczu Elixir Pure Rose Perfection został opracowany z pierwszym tego rodzaju francuskim aktywnym składnikiem o działaniu 
liftingującym. Beautifeye ™ jest nieinwazyjną alternatywą dla chirurgii plastycznej, która podnosi górną powiekę, zaostrza kontur oka, 
wyciera ciemne okręgi i obrzęki. Wyraźnie wygładza drobne zmarszczki i zmniejsza ich objętość nawet o 34%, a ich głębokość nawet o 
33%. W rezultacie skóra jest gładka i promienna. Badania konsumenckiego, przeprowadzonego przez francuską firmę-Sederma, 
wykazały, że Beautifeye ™, przez siedem dni, był w stanie pozytywnie wpłynąć na sposób postrzegania konsumentów cechy twarzy. 
Eliksir twarzy wokół oczu Czysty Rose Doskonałość zawiera fitosfingozin (PS), który jest częścią naturalnego ochrony skóry i jest głównym 
składnikiem lipidów warstwy rogowej skóry. Badania dermatologiczne potwierdzają biologiczną rolę fosfofosforyny (PS) jako naturalnego 
środka przeciwzapalnego. Łagodzi skórę i równoważy mikroflory. Aby osiągnąć optymalny efekt, zaleca się jego stosowanie w połączeniu 
z codziennym i nocnym makijażem twarzy i oka serii Pure Rose Perfection.

Produkty

06335

Krem dzienny do twarzy i pod oczy

100% naturalna seria
100% naturalny produkt

Specjalnie opracowana formuła do pielęgnacji  dziennej twarzy 
i delikatnej strefy konturu oczu. Wysokojakościowy składnik 
czynny stimulhyal™ stymuluje syntezę  kwasu hialuronowego i 
elastyny, zapobiegając tworzeniu się   pierwszych zmarszczek 
i linii mimicznych. Nawilża i uspakaja skórę  i sprawia, że ona 
staje się  miększa i elastyczniejsza.
Sposób użycia: nanieść   krem o wielkości grochowego ziarna 
do dwóch razy dziennie na czystą   skórę  twarzy.  Masować  
lekkimi ruchami poklepującymi  do pełnego wchłonięcia. 
Odpowiedni również  do konturu oczu. Unikać  kontaktu z 
błoną  śluzową oczu!

50 ml

06336

Krem nocny do twarzy i pod oczy

100% naturalna seria
100% naturalny produkt

Krem do twarzy, który jednocześnie pielęgnuje twoją  skórę w 
nocy i strefę  konturu oczu. Molekuła kontroli stresu 
neurophroline ™ jest pierwszym pokoleniem produktów 
kosmetycznych, zdolnych do blokowania produkcji   kortyzolu 
 stresowego  przez  komórki  skóry i znacznie stymuluje 
hormon szczęścia – endorfinę. Zmniejsza zaczerwienienia i 
ciemne kręgi pod oczy.
Sposób użycia:  nanieść   krem o wielkości grochowego ziarna 
do dwóch razy wieczorem  na czystą   skórę  twarzy. 
   Masować   lekkimi  ruchami poklepującymi  do pełnego 
wchłonięcia.  Odpowiedni również   do konturu oczu. Unikać 
 kontaktu z błoną  śluzową oczu!

50 ml

06337

Eliksir do twarzy i pod oczy

100% naturalna seria
100% naturalny produkt

Eliksir do twarzy i pod oczy został opracowany  z pierwszym w 
swoim  rodzaju składnikiem  czynnym o działaniu 
podnoszącym. Beautifeye™ działa na zwisania  górnej 
powieki,  usuwa opuchliznę  i ciemne kręgi pod oczami, 
wygładza delikatne zmarszczki i zmniejsza ich wielkość  i 
głębokość. Skóra twarzy i wokół oczu   znów jest gładka i z 
promiennym młodzieżowym wyglądem.
Sposób użycia: nanieść   rano i wieczorem  z eliksiru  o 
wielkości grochowego ziarna na czystą  skórę  twarzy i wokół 
oczu. Masować   lekkimi  ruchami poklepującymi  do pełnego 
wchłonięcia.   Unikać  kontaktu z błoną  śluzową oczu!

50 ml
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