
Pure Rose Perfection
Pure Rose Perfection é uma série de cosméticos especialmente desenvolvida baseada inteiramente em ingredientes naturais. A 
fragrância derivada das cores frescas de óleo Rosa Damascena é encontrada em todos os produtos. A série inclui cosméticos para o 
rosto e os olhos: creme de dia, creme noturno e elixir, que são cortados em um frasco Airless inovador, fácil de dispensar e usar. Previne 
a contaminação do conteúdo e protege os ingredientes naturais do contato com o ar e a luz, a fim de preservar a durabilidade e as 
propriedades da consistência durante o maior tempo possível. Graças à bomba especial, todo o conteúdo da embalagem é utilizado sem 
nenhum resíduo.
Creme para os olhos e para o dia Pure Rose Perfection é uma fórmula inovadora para o cuidado diário do rosto e área delicada ao redor 
do contorno do olho. O ingrediente ativo de alta qualidade Stimulhyal ™ estimula a síntese de ácido hialurônico na derme em até 92,7% e 
a elastina em até 35,8%, evitando a formação das primeiras rugas e linhas imitadoras. O ácido hialurônico desempenha um papel 
fundamental nas funções biológicas básicas da pele, sua fisiologia e propriedades biomecânicas. O elastino é outro elemento essencial 
que proporciona elasticidade e flexibilidade da pele. Dia do creme de rosto e olho Pure Rose Perfection também contém fitosinfosina 
(PS), que faz parte da proteção natural da pele e é um dos principais ingredientes dos lipídios de Stratum Corneum. Estudos 
dermatológicos confirmam o papel biológico da fitosfingosina (PS) como um agente antiinflamatório natural. Para alcançar o efeito ideal, 
recomenda-se a sua utilização em combinação com tratamentos faciais noturnos e poções para os olhos e os olhos das séries Pure Rose 
Perfection.
Night Pure Rose Perfection Face Cream simultaneamente cuida da sua pele e da área de contorno dos olhos durante a noite. A molécula 
de controle de estresse Neurophroline ™ é a primeira geração de produtos cosméticos capazes de bloquear a produção de estresse 
cortisol de células da pele e estimula significativamente o hormônio da felicidade da endorfina. O estresse tem um efeito na pele 
acelerando processos problemáticos que acompanham o aparecimento de círculos escuros sob os olhos, aparência cansada, rugas, 
acne, rosácea, etc. O revolucionário Neurophroline ™ não só pode combater os sintomas de um ambiente agressivo, como poluição e 
clima, mas também trata o verdadeiro culpado do envelhecimento. Melhora visivelmente o tom da pele, provando uma ação rápida para 
controlar o estresse nela. Neurophroline ™ estimula significativamente a expressão de genes envolvidos na restauração do estado natural 
do equilíbrio celular da pele (homeostase). Testes dermatológicos de Neurophroline ™ no rosto mais sensível do rosto - sob os olhos - 
realizados em áreas com poluição atmosférica significativa, mostram:

Resultados muito rápidos na melhoria da cor da pele ao redor dos olhos;

- A vermelhidão da pele é visivelmente reduzida em 2,4 vezes em 28 dias, e a cor da pele é significativamente melhorada em 99% 
durante o mesmo período de tempo;

- Após um mês de uso, o produto reduz os sinais de estresse e fadiga.

Para alcançar o efeito ideal, recomenda-se a sua utilização em combinação com poções faciais e faciais e faciais da série Pure Rose 
Perfection.

Face & Eye Elixir Pure Rose Perfection foi desenvolvido com o primeiro de seu tipo ingrediente ativo francês com efeitos de elevação. 
Beautifeye ™ é uma alternativa não invasiva à cirurgia plástica que aumenta a pálpebra superior, aperta o contorno dos olhos, limpa os 
círculos escuros e inchaço. Suaviza visivelmente rugas finas e reduz seu volume em até 34% e sua profundidade em até 33%. Como 
resultado, sua pele é novamente suave e radiante, jovem. Uma pesquisa de consumidores realizada pela empresa francesa Sederma 
mostrou que Beautifeye ™, em apenas 7 dias, é capaz de influenciar positivamente a maneira como os consumidores percebem as 
características de seu rosto. Face e olho Elixir Pure Rose Perfection também contém fitosfingosina (PS), que faz parte da proteção natural 
da pele e é um importante ingrediente dos lipídios de Stratum Corneum. Estudos dermatológicos confirmam o papel biológico da 
fitosfingosina (PS) como um agente antiinflamatório natural. Acalma a pele e equilibra a microflora. Para alcançar o efeito ideal, 
recomenda-se a sua utilização em combinação com o creme facial diurno e nocturno e em torno dos olhos da série Pure Rose Perfection.

Produtos

06335

Creme do rosto e contorno dos 

olhos de dia

Série 100% natural
Produto 100% natural
Uma fórmula desenvolvida especialmente para o cuidado de 
dia do rosto e da área delicada do contorno dos olhos. O 
componente ativo de alta qualidade stimulhyal™ estimula a 
síntese de ácido hialurónico e elastina prevenindo o 
aparecimento das primeiras rugas e linhas de expressão. 
Hidrata e acalma a pele deixando-a mais suave e elástica.
Modo de utilização: aplicar na pele limpa do rosto uma porção 
do creme com a dimensão de um grão de ervilhas até duas 
vezes por dia. Massajar fazendo um leve tamborilar com as 
pontas dos dedos até a completa absorção. Também 
adequado para o contorno dos olhos. Evitar o contacto com a 
mucosa ocular!

50 ml

06336

Creme do rosto e contorno dos 

olhos de noite

Série 100% natural
Produto 100% natural

Um creme do rosto que cuida tanto da pele do rosto como da 
área do contorno dos olhos durante a noite. A molécula que 
controla o stress, neurophroline ™, é da primeira geração de 
produtos cosméticos capazes de bloquear a produção de 
cortisol sob stress da parte das células cutâneas, estimulando 
uma produção significativa da hormona da felicidade, a 
endorfina. Reduz a vermelhidão e as olheiras.
Modo de utilização: aplicar na pele limpa do rosto uma porção 
do creme com a dimensão de um grão de ervilha até duas 
vezes à noite. Massajar fazendo um leve tamborilar com as 
pontas dos dedos até a completa absorção. Também 
adequado para o contorno dos olhos. Evitar o contacto com a 
mucosa ocular!

50 ml

06337

Elixir de beleza do rosto e 

contorno dos olhos

Série 100% natural
Produto 100% natural

o elixir de beleza do rosto e contorno dos olhos é desenvolvido 
a base do primeiro componente ativo do género que possui um 
efeito lifting.  Beautifeye™ exerce uma ação sobre a flacidez 
da pálpebra superior descaída, elimina os papos e as olheiras, 
alisa as rugas finas, reduzindo o seu volume e profundidade. A 
pele do rosto e do contorno dos olhos volta a ser suave, com 
uma aparência jovem resplandecente.
Modo de utilização: aplicar na pele limpa do rosto e contorno 
dos olhos uma porção do elixir com a dimensão de um grão de 
ervilhas de manhã e à noite. Massajar fazendo um leve 
tamborilar com as pontas dos dedos até a completa absorção. 
Evitar o contacto com a mucosa ocular!

50 ml
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