
Pure Rose Perfection
Pure Rose Perfection je špeciálne vyvinutá kozmetická séria založená výhradne na prírodných zložkách. Vôňa získaná z čerstvých farieb 
oleja Rosa Damascena sa nachádza v každom produkte. Séria obsahuje pleťovú a očné kozmetiku: denný krém, nočný krém a elixír, 
ktoré sú narezané na inovatívnu bezvzduchovú injekčnú liekovku, ľahko sa rozdávajú a používajú. Zabraňuje kontaminácii obsahu a chráni 
prírodné zložky pred stykom so vzduchom a svetlom, aby sa tak dlho zachovala trvanlivosť a vlastnosti konzistencie. Vďaka špeciálnemu 
čerpadlu sa celý obsah obalu používa bez zvyškov.
Denný tvárový a očný krém Pure Rose Perfection je inovatívny recept na každodennú starostlivosť o tvár a jemnú oblasť okolo očného 
obrysu. Vysoko kvalitná aktívna zložka Stimulhyal ™ stimuluje syntézu kyseliny hyalurónovej v dermis až 92,7% a elastín až o 35,8%, tým, 
že zabráni tvorbe prvých vrások a mimických liniek. Kyselina hyalurónová zohráva kľúčovú úlohu v základných biologických funkciách 
kože, jej fyziológii a biomechanických vlastnostiach. Elastín je ďalším základným prvkom, ktorý dodáva pokožke pružnosť a pružnosť. 
Denný krém na tvár a oči Čistý Rose Perfection obsahuje fitosfingozin (PS), ktorý je súčasťou prirodzenej ochrany pokožky a je hlavnou 
zložkou lipidov stratum corneum. Dermatologické štúdie potvrdzujú biologickú úlohu fytosfingosínu (PS) ako prirodzeného protizápalového 
činidla. Ak chcete dosiahnuť optimálny účinok, odporúča sa používať v kombinácii s nočnou tvárou a očami a tvárou a očné lektvary zo 
série Pure Rose Perfection.
Night Pure Rose Perfection Face Cream súčasne stará o vašu pokožku a oblasť očných kontúr v noci. Ovládacie prvky molekúl zdôrazniť 
Neurophroline ™ je prvá generácia kozmetických výrobkov, ktoré sú schopné blokovať produkciu kortizolu stresu kožných buniek a 
výrazne stimuluje hormón šťastia-endorfínu. Stres má vplyv na pokožku tým, že urýchľuje problematické procesy, ktoré sprevádzajú 
vzhľad tmavých kruhov pod očami, unavený vzhľad, vrásky, akné, rosacea atď. Revolučná aktívna látka Neurophroline ™ môže nielen 
bojovať proti príznakom agresívneho prostredia, ako je znečistenie a podnebie, ale tiež zaobchádza s pravým vinníkom starnutia. Viditeľne 
zlepšuje tón pleti, čo dokazuje rýchlu akciu na kontrolu stresu v ňom. Neurophrolín ™ významne stimuluje expresiu génov, ktoré sa 
podieľajú na obnovení prirodzeného stavu rovnováhy kožných buniek (homeostáza). Dermatologické testy Neurophroline ™ na 
najcitlivejšej tvári tváre - pod očami - vykonávané v oblastiach s významným znečistením atmosféry, ukazujú:

Veľmi rýchle výsledky zlepšujú farbu pokožky okolo očí;
- Sčervenanie kože sa výrazne zníži o 2,4 krát za 28 dní a farba kože sa v rovnakom časovom období výrazne zlepšila o 99%.
- Po jednom mesiaci používania výrobok znižuje príznaky stresu a únavy.
Ak chcete dosiahnuť optimálny účinok, odporúča sa používať v kombinácii s tvárou, tvárou, tvárou a očné lektvary série Pure Rose 
Perfection.

Elixir na tvár a oči Pure Rose Perfection bol vyvinutý s prvou svojho druhu francúzska aktívna zložka s zdvíhacím účinkom. Beautifeye ™ 
je neinvazívna alternatívou plastickej chirurgie, ktorá dvíha horné viečko, napína okolie očí, odstraňuje tmavé kruhy a opuchy. Viditeľne 
vyhladzuje jemné vrásky a znižuje ich objem až o 34% a ich hĺbka až o 33%. Výsledkom je, že vaša pokožka je opäť hladká a žiarivá. 
Spotrebiteľský prieskum, ktorý vykonala francúzska spoločnosť Sederma, ukázal, že Beautifeye ™ za pouhých 7 dní dokáže pozitívne 
ovplyvniť spôsob, akým spotrebitelia vnímajú vlastnosti svojej tváre. Face & Eye Elixir Pure Rose Perfection tiež obsahuje fytosfingosín 
(PS), ktorý je súčasťou prirodzenej ochrany kože a je hlavnou zložkou lipidov Stratum Corneum. Dermatologické štúdie potvrdzujú 
biologickú úlohu fytosfingosínu (PS) ako prirodzeného protizápalového činidla. Upokojuje pokožku a vyrovnáva mikroflóru. Ak chcete 
dosiahnuť optimálny účinok, odporúča sa používať v kombinácii s denným a nočným krémom na tvár a okolo očí série Pure Rose 
Perfection.

 

Products

06335

Dnevna krema za nego obraza in 

oči

100% naravna serija
100% naraven izdelek

Posebej izdelana formula za dnevno nego obraza in 
občutljivega predela okrog oči. Visokokakovostna aktivna 
sestavina Stimulhyal ™ spodbuja sintezo hialuronske kisline in 
elastina in preprečuje nastanek prvih gub in izraznih gubicah. 
Vlaži in pomirja kožo in jo naredi mehkejšo in tudi bolj elastično.
Uporaba: kremo nanesite na popolnoma očiščeno kožo obraza 
v velikosti grahu enkrat ali  dvakrat na dan.
Vmasirajte kremo z nežnimi gibi tapkanja do popolne 
absorbcije. Primerna za očesne konture. Preprečiti stik z 
očesnima sluznicami!

50 ml

06336

Nočna krema za nego obraza in oči

100% naravna serija
100% naraven izdelek

Krema za obraz, ki sočasno skrbi za vašo kožo in predela 
okrog oči čez noč. Molekula za kontrolo stresa Neurophroline 
™ je prva generacija kozmetičnih izdelkov, ki lahko blokirajo 
tvorbo stresnega hormona kortizola v kožnih celicah in 
bistveno spodbuja tvorbo hormona sreče - endorfina. 
Zmanjšuje rdečice in temne kolobarje pod očmi.
Uporaba: kremo nanesite na popolnoma očiščeno kožo obraza 
v velikosti grahu, enkrat ali  dvakrat na dan. Vmasirajte kremo 
z nežnimi gibi tapkanja do popolne absorbcije. Primerna za 
očesne konture. Preprečiti stik z očesnima sluznicami!

50 ml

 

06337

Eleksir za nego obraza in oči

100% naravna serija
100% naraven izdelek

Eleksir za nego obraza in predela okoli oči, ki je izdelan z 
revolucionarno aktivno sestavo z lifting efektom. Beautifeye™ 
deluje na povešanje zgornje veke, odstranjuje podočesno 
zabuhlost in temne kolobarje pod očmi, gladi drobne gubice in 
zmanjšuje njihovo globino in volumen.Koža obraza in okoli oči 
postane spet gladka in s sijočim in mladostnim videzom.
Uporaba: zjutraj in zvečer nanesite eleksir v velikosti grahu na 
popolnoma očiščeno kožo obraza in okoli oči. Vmasirajte 
kremo z nežnimi gibi tapkanja do popolne absorbcije. Preprečiti 
stik z očesnima sluznicami!

50 ml
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