
A Rose from Bulgaria
A série Rosa da Bulgária é enriquecida de água de rosa natural que se obtém  mediante a destilação de pétalas da rosa oleaginosa 
búlgara.
Adequada para todos os tipos de pele.
A água de rosa mantém o equilíbrio do pH da pele, estimula os processos de regeneração, tem efeito calmante nos casos de acne e 
queimaduras do Sol, hidrata a pee seca e få—la lisa e elástica.
Usa-se largamente como meio anti-inflamatòrio nos produtos para todos os tipos de pele, sobretudo, para pele madura, seca e sensível.

Produtos

03930

A água floral natural de rosa

A água floral natural de rosa da Bulgária é obtida por meio da 
destilação das pétalas de Rosa Damascena.
Ação: calmante e anti-inflamatória. Limpa, amacia e hidrata, 
deixando a pele tonificada, refrescada e hidratada. Perfuma.
Modo de utilização: aplicar a água de rosas diretamente na 
pele com um disco ou lenço de algodão.
250 ml

06320

CRÊME FACIAL

Сom água de rosa nattural. Hidrata a pele da cara e protege-a 
de irritações.
Uso: aplicar sobre a pele limpa com leves movimentos de 
massagem até à sua total absorção.
75 ml

06344

CRÊME FACIAL

Crềme facial com ẩgua de rosa natural e vitamina E, que 
hidratam a pele e protegem-na de irritações. Pode-se usar 
diariamente. Protege a pele dos efeitos externos nocivos do 
meio ambiente e hidrata intensamente a pele atribuindo-lhe 
suavidade e tacto sedoso.

Modo de uso: Aplicar sobre a pele limpa massageando até à 
sua abrorção completa.
50 ml

06396

BÁLSAMO LABIAL

Durante todas as estações protégé os lábios de rachaduras e 
secagem.
Сom o concreto de rosa, os óleos naturais de jojobá e shea uv 
filtros  protegem a pele  da exposiçáo ao sol. As vitaminas e  
e   a combatem o aparecimento de rugas. Uso: aplica-se sobre 
os lábios com os dedos várias vezes por dia
5 g

06420

CRÊME PARA AS MÃOS ROSA 

DA BULGÁRIA

Сom água de rosa nattural. Hidrata a pele das mãos e  e 
protege-a de irritações.
Uso: aplicar sobre as mãos limpas e secas com leves 
movimentos de massagem até à sua total absorção.
75 ml

06858

LOÇÃO CORPORAL

Сom água natural de rosa e provitamina B5. Suaviza a pele e 
protege-a de irritações. A provitamina B5 e a água de rosa 
damascena regeneram a pele e hidratam-na
Uso: aplicar sobre a pele limpa com leves movimentos de 
massagem até à sua total absorção.
250 ml

06220

CHAMPOO E GEL DE BANHO

Сom água de rosa natural que revitaliza a pele e hidrata-a. 
Atribui uma sensação inverosímil de frescura e limpeza. A 
suave fragância a rosas torna o banho de duche numa 
experiência sensual única.
Uso: aplique sobre o cabelo e corpo molhados com leves 
movimentos de massafem, depois do qual enxague  
abundantemente com água.
250 ml

03068

DESODORANTE CORPORAL 

ROSA DA BULGÁRIA

Сom água de rosa natural e glicerina.
Desodoriza e refresca a pele.
125 ml

06033

SAIS DE BANHO ROSA DA 

BULGÁRIA

Modo de uso:
para a tina – dissolvem-se  50 g  de sais aos 35-37°.
Para banhos dos pés e das mãos - 1-2 colheres de sopa 
dissolvem-se em  5 l de água quente.
Conservação: manter as sais longe de crianças! Em locais 
frescos e ventilados, protegidos da luz solar directa.
250 g

03925

ÓLEO PERFUMADO

Sem álcool
Roll-on
10 ml

05274

PEELING SABONETE-ESPONJA 

ÁGUA PERFUMADA

Sabonete que leva a fragância de rosa oleaginosa búlgara. A 
conjugação de esponja e sabonete num só garante o seu 
conforto e distração durante o banho. Fresco e aromâtico, o 
sqabonete destina-se a todo tipo de pele para a higiene 
quotidiana.
75 g
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