
Pure Rose Perfection
Pure Rose Perfection je posebej razvita kozmetična serija, ki temelji izključno na naravnih sestavinah. Dišave, pridobljene iz svežih oljnih 
barv Rosa Damascena, najdemo v vsakem izdelku. Serija vključuje kozmetiko za obraz in oči: dnevno kremo, nočno kremo in eliksir, ki so 
razrezane v inovativno vialo Airless, ki jo je mogoče enostavno razpršiti in uporabljati. Preprečuje kontaminacijo vsebine in ščiti naravne 
sestavine pred stikom z zrakom in svetlobo, da se čim dlje ohranja trajnost in lastnosti konsistence. Zahvaljujoč posebni črpalki se celotna 
vsebina paketa uporablja brez ostankov.
Dnevna krema za obraz in oči Pure Rose Perfection je inovativna formula za vsakodnevno oskrbo obraza in občutljivo področje okrog 
očesne konture. Visoka kakovost učinkovina Stimulhyal ™ stimulira sintezo hialuronske kisline v usnjico do 92,7% in elastin za do 35,8%, 
s preprečevanjem tvorbe prvih gub in mimičnih linij. Hialuronska kislina igra ključno vlogo pri osnovnih bioloških funkcijah kože, njene 
fiziologije in biomehanskih lastnosti. Elastin je še en bistven element, ki koži daje elastičnost in fleksibilnost. Dnevna krema za obraz in oči 
Pure Rose Perfection vsebuje fitosfingozin (PS), ki je del naravne zaščite kože in je pomemben sestavni del lipidov v rožene plasti. 
Dermatološke študije potrjujejo biološko vlogo fosfingozina (PS) kot naravnega protivnetnega sredstva. Da bi dosegli optimalni učinek, je 
priporočljivo, da ga uporabite v kombinaciji z nočnimi obrazi ter napitki za oči, obraz in oči iz serije Pure Rose Perfection.
Nočna čistost piercinga za popolno kremo obraza hkrati skrbi za vašo kožo in območje kontura okrog oči ponoči. Kontrole molekule 
poudariti Neurophroline ™ je prva generacija kozmetičnih izdelkov, ki blokirajo produkcijo kortizola stresa kožnih celic in znatno stimulira 
hormon sreče-endorfinov. Stres vpliva na kožo s pospeševanjem problematičnih procesov, ki spremljajo videz temnih krogov pod očmi, 
utrujen izgled, gube, akne, rozacea itd. Revolucionarni aktivni Neurophroline ™ se ne more boriti samo s simptomi agresivnega okolja, kot 
so onesnaževanje in podnebje, temveč tudi z resničnim krivcem staranja. Vidno izboljša ton kože, kar dokazuje hitro ukrepanje za nadzor 
stresa v njej. Neurophroline ™ znatno spodbuja izražanje genov, ki sodelujejo pri obnavljanju naravnega stanja ravnotežja kožnih celic 
(homeostaza). Dermatološki testi zdravila Neurophroline ™ na najbolj občutljivem obrazu obraza - pod očmi - na območjih z znatnim 
onesnaženostjo zraka kažejo:

Zelo hitre rezultate pri izboljšanju barve kože okoli oči;

- pordelost kože se občutno zmanjša za 2,4-krat v 28 dneh, barva kože pa se v istem časovnem obdobju bistveno izboljša za 99%;

- Po enem mesecu uporabe izdelek zmanjša znake stresa in utrujenosti.

Da bi dosegli optimalni učinek, je priporočljivo, da ga uporabite v kombinaciji s serijo Pure Rose Perfection obraza, obraza, obraza in oči.

Face & Eye Elixir Pure Rose Perfection je bil razvit s prvo vrsto svoje francoske aktivne sestavine z dvižnim učinkom. Beautifeye ™ je 
neinvazivna alternativa plastični operaciji, ki dvigne zgornjo veko, stisne konturo oko, briše temne kroge in oteklino. Vidno gori fine gube in 
zmanjša njihovo prostornino do 34% in njihovo globino do 33%. Rezultat je, da je vaša koža ponovno gladka in sijoča mladosten. Anketa 
potrošnikov, ki jo je izvedla francoska družba Sederma, je pokazala, da je Beautifeye ™ v samo sedmih dneh sposoben pozitivno vplivati 
na način, na katerega potrošniki zaznavajo značilnosti svojega obraza. Face & Eye Elixir Pure Rose Perfection vsebuje tudi fitosfingozin 
(PS), ki je del naravne zaščite kože in je glavna sestavina lipidov Stratum Corneum. Dermatološke študije potrjujejo biološko vlogo 
fosfingozina (PS) kot naravnega protivnetnega sredstva. Pomirja kožo in uravnoteži mikrofloro. Da bi dosegli optimalni učinek, je 
priporočljivo, da ga uporabite v kombinaciji z dnevno in nočno kremo za obraz in okoli oči serije Pure Rose Perfection.

Products

06335

Denný krém na pleť a oči

100% prírodná séria
100% prírodný výrobok

Špeciálne vypracovaná  formulácia pre každodennú  
starostlivosť o pleť a delikátne  očné okolie. Vysokokvalitná 
aktívna zložka Stimulhyal™  stimuluje  syntézu hyauloronovej 
kyseliny a elastínu, pri čom zabraňuje tvorbe prvých vrások a 
mimických liniek. Zvlhčuje a upokojuje kožu, zmäkčuje ju  a 
prispieva k jej pružnosti.
Spôsob použitia: naniesť krém veľkosti hrachového zrna raz 
alebo dvakrát denne na čistú pokožku tváre. Klopkaním 
vmasírovať do úplného vsiaknutia. Vhodné pre očné okolie. 
Chrániť pred stykom s očnou sliznicou!

50 ml

06336

Nočný krém na pleť a oči

100% prírodná séria
100% prírodný výrobok
Krém na pleť, ktorý sa súčasne stará o vašu pleť v noci a o 
očné okolie. Molekula kontroly stresu neurophroline™ je 
zložkou prvého pokolenia kozmetických výrobkov, schopných 
blokovať tvorbu stresového kortizolu z kožných buniek a 
značne stimuluje hormón šťastia – endorfín. Zmenšuje 
červenanie a tmavé kruhy pod očami.
Spôsob použitia: naniesť krém veľkosti hrachového zrna raz 
alebo dvakrát večer na čistú pokožku tváre. Klopkaním 
 vmasírovať do úplného vsiaknutia. Vhodné pre očné okolie. 
Chrániť pred stykom s očnou sliznicou!

50 ml

06337

Elixír na pleť a oči

100% prírodná séria
100% prírodný výrobok

Elixír na tvár a očné okolie je vypracovaný s použitím svojho 
rodu prvej aktívnej zložky so sťahujúcim účinkom. Beautifeye™ 
pôsobí na ovisnuté horné viečka, odstraňuje opuchy a tmavé 
kruhy pod očami, vyhladzuje jemné vrásky a zmenšuje ich 
objem a hĺbku. Pokožka tváre  a očného okolia je znovu hladká 
a má žiarivo mladistvý vzhľad.
Spôsob použitia: naniesť  elixír veľkosti hrachového zrna ráno 
a večer na čistú pokožku tváre a očí. Klopkaním vmasírovať do 
úplného vsiaknutia. Chrániť pred stykom s očnou sliznicou!
50 ml
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