
A Rose from Bulgaria
Seria „A Rose from Bulgaria” este imbogatita cu apa naturala de trandafiri, care se obtine prin distilarea petalelor de trandafiri din specia 
bulgareasca de trandafiri Rosa Damascena.

Potrivita pentru toate tipurile de piele.

Apa de trandafiri mentine echilibrul de PH al pielii, stimuleaza procesele de regenerare, are un efect calmant asupra acneei si arsurilor 
solare, hidrateaza pielea uscata si o face neteda si elastica.

Se utilizeaza pe scara larga, ca agent antiinflamator, in produse pentru toate tipurile de piele, in special cea matura, uscata si sensibila.

In forma sa pura poate fi folosita ca tonic pentru fata, atat pentru pielea uscata, cat si pentru cea grasa, dar in special pentru cea sensibila.

Produse

03930

APĂ naturală DE TRANDAFIR

APĂ naturală DE TRANDAFIR din Bulgaria este dobândită prin 
distilarea florilor de ROSA DAMASCENA.
Acțiune: Calmantă și antiinflamatoare. Curăță, înmuie și 
hidratează, având ca rezultat înviorarea, împrospătarea și 
hidratarea pielii. Aromatizează.
Modul de utilizare: Aplicați direct apa de trandafir pe piele cu 
ajutorul unui tampon din bumbac sau șervețel.
250 ml

06320

CREMA DE FATA

Cu apa naturala de trandafiri. Hidrateaza pielea fetei si previne 
iritatiile.

Utilizare: aplicati pe pielea bine curatata cu miscari de masaj 
pana la absorbtia completa.
75 ml

06344

CREMĂ DE FAȚĂ

Cremă de față cu apa naturală de trandafiri și vitamina E, care 
hidratează pielea feței protejându-o de inflamații. Poate fi 
folosită zilnic. Protejează pielea de influenţele dăunătoare ale 
mediului înconjurător hidratându-o în mod intens. Redă pielii o 
anumită moliciune și un simț de mătase.
Modul de folosire: Aplicați pe pielea bine curățată și faceți 
masaj până la absorbirea ei definitivă.
50 ml

06396

BALSAM DE BUZE „A ROSE 

FROM BULGARIA”

Protejeaza buzele de crapare si aparitia fisurilor pe perioada 
tuturor anotimpurilor.

Cu concret de trandafir, uleiuri naturale de jojoba si shea. 
Filtrele uv protejeaza pielea la expunerea la soare, iar vitamina 
e si a previne aparitia ridurilor. Utilizare: se aplica pe buze, cu 
ajutorul degetelor, de mai multe ori pe zi.
5 g

06420

CREMA DE MAINI

Cu apa naturala de trandafiri. Hidrateaza pielea mainilor si 
previne iritatiile.
Utilizare: aplicati pe mainile spalate si uscate cu miscari de 
masaj pana la absorbtia completa.
75 ml

06858

LOTIUNE PENTRU CORP

Cu apa naturala de trandafiri si provitamina B5. Catifeleaza 
pielea si previne iritatiile. Provitamina B5 si apa de trandafiri 
din rosa damascena regenereaza si hidrateaza pielea.

Utilizare: aplicati pe pielea curata cu miscari usoare de masaj 
pana la absorbtia completa.
250 ml

06220

SAMPON SI GEL DE DUS

Cu apa naturala de trandafiri, care revitalizeaza si hidrateaza 
pielea. Ofera un sentiment incredibil de prospetime si puritate. 
Aroma delicata de trandafiri transforma dusul intr-o traire unica 
senzuala.

Utilizare: aplicati pe parul si corpul umed cu miscari usoare de 
masaj, dupa care clatiti imens cu apa.
250 ml

03068

DEODORANT DE CORP

Cu apa naturala de trandafiri si glicerina

Dezodorizeaza si improspateaza pielea
125 ml

06033

SARE DE BAIE

Mod de utilizare:
pentru cada – in apa 35-37° se dizolva 50g de sare.
Pentru bai la picioare si maini – 1-2 linguri de sare se dizolva in 
5 l de apa calda.
Depozitare: a se pastra departe de copii! In spatii racoroase si 
aerisite, protejate de lumina solara directa.
250 g

03925

UNT DE PARFUM

Fara alcool
Roll-on
10 ml

05274

PEELING SAPUN-BURETE

Sapun care poarta aroma trandafirului  bulgaresc rosa 
damascena. Combinatia de burete si sapun va asigura un 
confort si o traire distractiva in baie.

Sapunul proaspat si aromat este destinat pentru igiena zilnica 
a tuturor tipurilor de piele.
75 g
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