
Pure Rose Perfection
Pure Rose Perfection este o serie de cosmetice special dezvoltate care se bazează exclusiv pe ingrediente naturale. Parfumul derivat din 
culorile proaspete de ulei Rosa Damascena se regăsește în fiecare produs. Gama include produse cosmetice pentru față și ochi, crema de 
zi, crema de noapte si elixir care se taie in sticla Airless inovatoare, ușor de distribuire și utilizare. Aceasta previne contaminarea 
conținutului și protejează ingrediente naturale de la contactul cu aerul si lumina pentru a menține durabilitatea și calitatea consistenței, 
atâta timp cât este posibil. Datorită pompei speciale, întregul conținut al ambalajului este utilizat fără reziduuri.
Day Crema pentru Față și Ochi Perfecțiunea Pure Rose este o formulă inovatoare pentru îngrijirea zilnică a feței și o zonă delicată în jurul 
conturului ochiului. ingredient activ de înaltă calitate Stimulhyal ™ stimulează sinteza acidului hialuronic în derm de până la 92,7% și 
elastina cu până la 35,8%, prin prevenirea formării primelor riduri și linii mimică. Acidul hialuronic joacă un rol cheie în funcțiile biologice 
ale pielii, în fiziologia și proprietățile biomecanice. Elastina este un alt element esențial care conferă elasticității și flexibilității pielii. Crema 
de zi pentru fata si ochi Pure Rose perfecțiune conține fitosfingozin (PS), care este parte a protecției naturale a pielii și este o componentă 
majoră a lipidelor din cornos. Studiile dermatologice confirmă rolul biologic al fitosfingosinei (PS) ca agent natural antiinflamator. Pentru a 
obține efectul optim, se recomandă utilizarea acestuia în combinație cu fețele de noapte și cu ochii și fețele și cu ochii din seria Pure Rose 
Perfection.
Night Pure Rose Perfection Cream de față se ocupă simultan de piele și de zona conturului ochilor noaptea. Controalele molecula de stres 
Neurophroline ™ este prima generație de produse cosmetice capabile să blocheze producerea de stres cortizol a celulelor pielii și 
stimulează în mod semnificativ hormonul fericirii-endorfină. Stresul afecteaza pielea, accelerarea proceselor de problematice care însoțesc 
apariția cercurile intunecate de sub ochi, aspect obosit, riduri, acnee, rozacee și altele. Revoluționarul activă Neurophroline ™ nu numai în 
măsură să se ocupe cu simptome de mediu agresiv, cum ar fi poluarea și schimbările climatice, dar care sunt tratate și vinovatul real al 
îmbătrânirii. Se îmbunătățește vizibil tonul pielii, dovedind o acțiune rapidă pentru a controla stresul din ea. Neurophroline ™ stimulează 
semnificativ expresia genelor implicate în restabilirea stării naturale a echilibrului celulelor pielii (homeostază). Testele dermatologice ale 
Neurophroline ™ pe fața cea mai sensibilă a feței - sub ochi - efectuate în zone cu poluare atmosferică semnificativă, arată:

Rezultatele foarte rapide în îmbunătățirea culorii pielii din jurul ochilor;

- Roșeața pielii este redusă considerabil de 2,4 ori în 28 de zile, iar culoarea pielii este îmbunătățită semnificativ cu 99% în aceeași 
perioadă de timp;

- După o lună de utilizare, produsul reduce semnele de stres și oboseală.

Pentru a obține efectul optim, se recomandă utilizarea acestuia în combinație cu o față și față și fețele și ochiurile din seria Pure Rose 
Perfection.

Elixir de față și perfuzie de păr Pure Rose Perfection a fost dezvoltat cu primul ingredient activ din Franța, cu efect de lifting. Beautifeye ™ 
este o alternativa non-invaziva pentru chirurgia plastica care ridică pleoapa superioară, înăsprește zona ochilor, indeparteaza cearcanele 
si pungile de sub ochi. Vizibil elimină ridurile fine și reduce volumul acestora cu până la 34%, iar adâncimea acestora cu până la 33%. Ca 
urmare, pielea ta este din nou netedă și radiantă. Sondaj de consum, realizat de compania franceză-Sederma, a aratat ca Beautifeye ™, 
timp de șapte zile, a fost în măsură să influențeze pozitiv modul în care consumatorii percep trăsăturile feței sale. Elixir fata si in jurul 
ochilor Pure Rose perfecțiune conține fitosfingozin (PS), care este parte a protecției naturale a pielii și este o componentă majoră a 
lipidelor din cornos. Studiile dermatologice confirmă rolul biologic al fitosfingosinei (PS) ca agent natural antiinflamator. Aceasta calmează 
pielea și echilibrează microflora. Pentru a obține efectul optim, se recomandă utilizarea acestuia în combinație cu cremă de față zi și 
noapte și în jurul ochilor seriei Pure Rose Perfection.

Produse

06335

Cremă de zi pentru față și ochi

100 % serie naturală
100% produs natural
Formulă dezvoltată special pentru grija zilnică pentru față și 
zonele mai delicate  de lângă ochi. Ingredientul activ de înaltă 
calitate stimulhyal™ stimulează sinteza acidului hialuronic și 
elastinei, prevenind astfel formarea primelor riduri și linii de 
mimice. Umezește și liniștește  pielea și o face mai moale și 
elastică.

Metodă de folosire: puneți puțină crema cu dimensiunile unei 
boabe de două ori pe zi pe pielea deja curățată de pe față. 
Faceți masaj, bătând cu mișcările potrivite până ce toată crema 
nu este absorbită. Potrivit și pentru conturul ochilor. A se evita 
contactul cu mucoasa ochilor!

50 ml

06336

Cremă de noapte pentru față și ochi

100 % serie naturală
100% produs natural
Cremă de față care are grijă simultan de pielea dvs. În timpul 
nopții și de zona de conturul ochilor. Molecula pentru control 
asupra stresului neurophroline ™ face parte din prima 
generație de produse cosmetice care sunt capabile să 
blocheze producerea cortizolul la celulele din piele și 
stimulează în mod considerabil hormonul fericirii – endorfină. 
Micșorează petele roșii și cercurile mai închise de sub ochi.
Metodă de folosire: puneți crema cu dimensiunile unei boabe 
de până două ori pe seara pe pielea deja curățată de pe față. 
Faceți masaj, bătând cu mișcările potrivite până ce toată crema 
nu este absorbită. Potrivit și pentru conturul ochilor. A se evita 
contactul cu mucoasa ochilor!
50 ml

06337

Elixir de noapte pentru față și ochi

100 % serie naturală
100% produs natural

Elixir de față și de-a lungul ochilor, amestecat cu primul 
ingredient de acest tip cu efect de ridicare a pielii. Beautifeye 
™ oprește ca pleoapa superioară să atârne, elimină umflăturile 
și cercurile închise de sub ochi, îndreaptă ridurile fine și 
micșorează volumul și adâncimea acestora. Face pielea de pe 
față și de pe conturul ochilor să fie din nou moale și să 
strălucească ca în tinerețe.
Metodă de folosire: dimineața și seara puneți puțin elixir cu 
dimensiunile unei boabe de două ori pe zi pe pielea curată de 
pe față. Faceți masaj, bătând cu mișcările potrivite până ce 
toată crema nu este absorbită. Potrivit și pentru zona de-a 
lungul ochilor. A se evita contactul cu mucoasa ochilor!

50 ml
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