
Queen Rose

Fornece o leque completo de produtos cosmÉTicos para a pele sensÍVel com base nos produtos da rosa – ÓLeo de rosa, concreto de 
rosa e ÁGua de rosa.

Óleo de rosa – Actua como um poderoso afrodisíaco, sobretudo em mulheres com perturbações emocionais que conduzem a problemas 
sociais. É indicado para todo tipo de pele, mas é preferido, sobretudo, pelas mulheres de pele seca, sensível e com tendência a 
envelhecimento. Tem um efeito tónico e afirmador sobre os capilares e sobre a circulação do sangue, em geral, o que o torna muito 
adequado para a pele avermelhada. É adequado também para dermatites e eczemas. Tem um efeito regenerador sobre os tecidos, 
sendo adequado para feridas – com efeito cicatrizador e contra as marcas. Actua de modo anti-inflamatório e curativo nos casos de 
queimaduras solares. Tonifica o sistema nervoso, o fígado e o estômago.

Água de rosa – tem um efeito antisséptico e fortificante. Tonifica e refresca a pele da cara, melhora a circulação do sangue e mantém o 
balanço hídrico no metabolismo da pele.

Concreto de rosa – resulta mediante extracção das pétalas frescas da rosa. Na sua composição entram mias de 166 componentes. 
Conjuga propriedades anti-inflamatórias, regeneradoras e cicatrizantes. Tem um efeito suavizador e alisador sobre a pele. 

 

 

Produtos

6439

Creme de dia

Suave para a pele, com alto conteúdo de óleo natural de rosa 
e concreto de rosa, combinados com ingredientes nutritivos e 
hidratantes. Contém os próximos da composição do sebo da 
pele óleo de amêndoa e óleo de graínha de uva os quais 
penetram rápida e profundamente na pele e cuidam da sua 
elasticidade e suavidade. Não contém fragâncias nem 
corantes sintéticos.
50 ml
 

 

6455

Creme de noite

Combina as propriedades anti-inflamatórias do óleo essencial 
de rosa e do concreto de rosa com substâncias biologicamente 
activas essenciais para a manutenção da pele durante a noite. 
As vitaminas a e e regeneram as zonas deterioradas e 
normalizam as funções da pele. Os extractos de alcaçuz, alteia 
e milefólio acalmam-na, hidratam-na e fortalecem-na. O óleo 
de amêndoa e óleo de graínha de uva penetram rápida e 
profundamente na pele, suavizam-na e nutrem-na. . não 
contém fragâncias nem corantes sintéticos.
50 ml

 

6247

Loção corporal

De composição equilibrada que regula as funções da pele 
sensível do corpo dando a sensação duma suavidade de seda. 
Graças às propriedades anti-inflamatórias e regenerativas do 
óleo essencial de rosa e do concreto de rosa combinadas com 
as propriedades hidratantes do esxtracto de alteia e do 
extracto de alacaçuz, acalma a pele irritada, regula o 
metabolismo de agua-sal e melhora a respiração da pele
200 ml

 

6384

Spray refrescante para a cara e o 

corpo

Muita frescura com aroma natural de rosa. Contém 25% de 
agua de rosas que regula o equilíbrio hídrico da pele.

Tem efeito anticéptico e anti-inflamatório.

Extractos de alcaçuz e de tília envigoram e acalmam a pele 
irritada, ao passo que a alantoina diminui os eritemas e 
regenera pele. Não contém álcool, fragâncias nem corantes.
100 ml

 

6207

Refan gel para chuveiro

Fórmula delicada de espuma suave e cremosa que outorga à 
pele o aroma de rosas frescas. A abundância de agua de 
rosas e o extracto de alcaçuz complementam a incrível 
sensação criada por este produto que assegura a essencial 
protecção da pele sensível. O uso do gel para chuveiro “rainha 
rosa” vai manter a sua pele suave e hidratada.

200 ml

6138

Champú

Conjuga um efeito de lavado suave com o aroma seductor da 
rosa oleaginosa búlgara. Concreto de rosa rico em ceras e 
óleo de rosa e extracto de alcaçuz têm efeito anti-inflamatório 
e hidratam o cabelo dia tras dia. Esta fórmula torna o cabelo 
sedoso e brilhante.
200 ml
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