Woda różana

/Ro3-001

Naturalny produkt wytwarzany przez destylację bułgarskiej róży damasceńskiej (Rosa damascena Mill). Oczyszczanie wodą różaną daje wyjątkowo delikatny efekt, łagodzi, odświeża i zmiękcza. Dobry dla wszystkich rodzajów
skóry!
Sposób użycia: Nakładać na suchą skórę za pomocą wacika. Nie zmywać!

Odżywcze mleczko oczyszczające do twarzy

/Ro3-002

Specjalna formuła do łagodzenia, nawilżenia i odżywienia skóry, bez pozostawienia tłustych śladów. Nadaje się do codziennego stosowania. Odżywia
skórę, zapobiega wysuszeniu i pękaniu skóry. Posiada oczyszczające właściwości – myje delikatnie, ale dogłębnie. W 96% naturalny, maksymalnie
pozbawiony alergenów, nieskutecznych składników.
Wskazówki stosowania: nałożyć małą ilość mleczka na skórę. Delikatnie
wmasować.

Olejek do masażu

/Ro3-003

Odbudowujący olejek do masażu ciała, który odnawia i budzi skórę. Zawiera
najbardziej zmysłowy bułgarski olejek różany, znany ze swoich właściwości
na całym świecie. Odżywi Twoje ciało i da poczucie wolności! Olejek morelowy i ze słodkich migdałów zapewni 24-godzinne nawilżenie. Regularne stosowanie masła do ciała tworzy poczucie miękkiej i pachnącej skóry. Bogata
formuła głęboko nawilża, odżywia i wyrównuje kolor, skóra ciała staje się
miękka, delikatna i jedwabiście gładka!

Krem do twarzy na dzień

/Ro3-004

Bułgarska róża - jeden z cudów natury w niesamowitym bukiecie dla Twojej
skóry. Krem łączy właściwości przeciwzapalne naturalnej wody różanym z
ekstraktem z płatków rosa damascena, które są naturalnym źródłem niezbędnych składników olejków eterycznych, a olej silikonowy i gliceryna, szybko i
głęboko wchłaniają się przez skórę, a tym samym zmiękczając i odżywiając
ją. Krem łagodzi podrażnienia i usuwa nieprzyjemny efekt wysuszenia skóry.
Wygładza zmarszczki, stymulując proces odnowy komórkowej.
Wyrafinowany zapach róż tworzy jedyną w swoim rodzaju elegancję.

Krem do twarzy na noc

/Ro3-005

W nocy, kiedy śpisz komórki skóry się regenerują. Wtedy to odbudowują się 2 razy
intensywniej niż za dnia. Łagodny krem na noc zawiera naturalną wodę różaną
i wyciąg z płatków róży damasceńskiej będące naturalnym źródłem składników
olejków przyczyniając się do odnowy komórek. Olejki silikonowe i glicerynowe
szybko i dogłębnie są wchłaniane przez skórę tym samym zmiękczając i odżywiając ją. Połączenie witaminy A i E w aktywny przeciwutleniacz neutralizuje wolne
rodniki, chroni włókna kolagenowe naskórka i lipidy od degradacji, zapobiegając
starzeniu się skóry, nawilżając i zapewniając elastyczność naskórka. Piękny różany zapach tworzy unikalną elegancje tylko dla ciebie!

Krem do twarzy na dzień

/Ro3-006

Bułgarska róża - jeden z cudów natury w niesamowitym bukiecie dla Twojej skóry. Krem
łączy właściwości przeciwzapalne naturalnej wody różanym z ekstraktem z płatków rosa
damascena, które są naturalnym źródłem niezbędnych składników olejków eterycznych, a
olej silikonowy i gliceryna, szybko i głęboko wchłaniają się przez skórę, a tym samym zmiękczając i odżywiając ją. Krem łagodzi podrażnienia i usuwa nieprzyjemny efekt wysuszenia
skóry. Wygładza zmarszczki, stymulując proces odnowy komórkowej. Wyrafinowany zapach
róż tworzy jedyną w swoim rodzaju elegancję. Sposób użycia: delikatnie wcierać w dokładnie
oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu rano. Nałożyć niewielką ilość kremu na dolnej i górnej
powiece wklepując. Idealny dla wszystkich rodzajów skóry.

Krem do twarzy na noc

/Ro3-007

W nocy podczas snu komórki skóry regenerują. Dzięki temu odnawiają się dwa razy
bardziej intensywniej niż w czasie dnia. Delikatny krem na noc zawierający naturalną wodę różaną i ekstrakt z płatków damascena rosa, które są naturalnym źródłem
niezbędnych składników olejków, nawilża i odżywia skórę, a zawarte w nich olejki eteryczne i olejek słonecznikowy zapobiegają utracie wilgoci, utrzymując jej elastyczność,
sprężystość i miękkość. Połączenie witaminy А i Е, które są aktywnym antyoksydantem,
neutralizujące wolne rodniki, chroniące włókna kolagenowe i lipidy naskórka przed degradacją, zapobiegające przedwczesnemu starzeniu się skóry, nawilżające i uelastyczniające naskórka. Wyrafinowany zapach róż tworzy jedyną w swoim rodzaju elegancję.
Sposób użycia: wieczorem delikatnie wcierać w dobrze oczyszczoną skórę twarzy, szyi i
dekoltu. Nałożyć niewielką ilość kremu na dolnej i górnej powiece wklepując. Idealny
dla wszystkich rodzajów skóry.

Woda perfumowana

/Ro3-008

Perfumy o łagodnej i pięknej woni stworzone dla delikatnych mężczyzn !
Czarujący zapach zawdzięczają dominującej woni Białej Róży, uważanej za
symbol czystości. Dostępna również w wersji damskiej.

Żel pod prysznic

/Ro3-009

Odświeżający i pobudzający żel pod prysznic - szampon do codziennego
użytku! Myje i oczyszcza włosy i skórę, pozostawiając ją miękką i wyglądającą na zdrową. Kompozycja wzbogacona naturalną wodą różaną i wyciągiem
bułgarskiej róży (rosa damascena) wspomaga naturalną regeneracje skóry.

Balsam do ciała NATURAL ROSE

/Ro3-010

Specjalny balsam o kremowej konsystencji daje poczucie nawilżenia skóry i odświeża ją
niepowtarzalnym różanym zapachem. Połączenie naturalnej wody różanej i ekstraktu
z płatków róży damascena, będących naturalnym źródłem niezbędnych składników
olejków eterycznych, nawilża i odżywia skórę, a zawarte w nich olejki silikonowe i gliceryna zapobiegają utracie wilgoci, utrzymując jej elastyczność, sprężystość i miękkość.
Bogata i gęsta konsystencja idealnie się rozprowadza, dając Ci uczucie wyjątkowej przyjemności! Zalecany jest do stosowania po kąpieli i po opalaniu. Sposób użycia: Nałożyć
na ciało kolistymi ruchami.

Masło do ciała

/Ro3-011

Specjalna, bogata formuła naturalnego koktajlu dla optymalnego efektu. Nadaje się do każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej. Zawiera naturalną
wodę różaną, oleje arganowy, kokosowy, kakaowy, shea i oligosacharydy. Odżywia, wygładza, odświeża, pobudza i nawilża skórę.

Peeling do ciała

/Ro3-012

Intensywny, głęboko oczyszczający peeling do ciała z dziką różą. Powoduje
złuszczanie się naskórka za pomocą naturalnych cząsteczek peelingu ryżowego! Silnie działający koktajl złożony z wody różanej, oleju morelowego i
witaminy C odżywia i odświeża skórę poprzez delikatne usuwanie martwego
naskórka. Kojący skład zapachowy daje niezapomniane uczucie miękkości i
unikalnej kompozycji zapachu róży! Sposób użycia: Nakładać na wilgotną
skórę i delikatnie masować kolistymi ruchami. Zmyć ciepłą wodą i wysuszyć.
Dla lepszych rezultatów stosować z Masłem do ciała Natural Rose.

Uniwersalny krem do rąk i stóp

/Ro3-013

Uniwersalny krem do rąk Natural Rose łączy luksusową konsystencje i naturalne składniki, które natychmiast nawilżają, wygładzają i dają komfort dla
skóry suchej i chropowatej. Krem łączy w sobie właściwości przeciwzapalne
naturalnej wody różanej i ekstrakt z płatków róży damasceńskiej (Rosa Damascena), które są naturalnym źródłem istotnych składników olejku, a olejki
silikonowe i olej ze słonecznika, szybko i głęboko wchłaniają się przez skórę,
a tym samym zmiękczają i odżywiają ją. Bogata i gęsta konsystencja kremu
skutecznie chroni ręce i tak szybko się wchłania, że nawet tego nie poczujesz!

Intensywny krem do rąk RETINOL + Q10 + witamina C

/Ro3-014

Włosy staną się ożywione i całkowicie odnowione. Maska ma działanie wygładzające, budząc włosy do odbudowy. Maska ta to połączenie naturalnych
składników:- Olejek różany- Masło Shea- Oryginalny kompleks fosfolipidówChlorella vulgaris i minerałów pochodzących z wody morskiej. Całkowita
regeneracja i ochronna formuła na podstawie składników regenerujących
pozostawia całą strukturę włosów odżywioną, nawilżoną, zyskując połysk.

Krem do stóp z RETINOL Q10 witaminą C

/Ro3-015

Regenerujący krem do stóp Natural Rose RETINOL + Q10 + witamina C łączy w sobie wspaniałą konsystencje i naturalne składniki, które natychmiast
nawilżają, wygładzają i dają komfort suchej i chropowatej skórze stóp. Unikalne połączenie energii retinolu + Q10 + witaminy C szybko przenika przez
skórę i stymuluje jej naturalną energię, wspierając tym funkcje komórek i
szansę na pozostawienie skory gładkiej i napiętej przez dłuższy czas.
Bogata i gęsta konsystencja kremu niezawodnie chroni stopy i tak szybko się
wchłania, że nawet tego nie poczujesz!

Szampon

/Ro3-016

Odświeżający i pobudzający szampon do codziennego użytku! Myje i oczyszcza włosy i skórę, pozostawiając ją miękką i wyglądającą na zdrową. Kompozycja wzbogacona naturalną wodą różaną i wyciągiem bułgarskiej róży
(rosa damascena) Delikatny różany zapach daje poczucie świeżości i prawdziwego komfortu.

Rodzinny krem 3w1 Natural Rose

/Ro3-017

Bogato odżywczy krem z delikatnym różanym zapachem! Połączenie naturalnej wody różanej i wyciąg z płatków róży damasceńskiej (rosa damascena) nawilżają i odżywiają skórę, olejek silikonowy i gliceryna chronią ją od
utraty nawilżenia utrzymując jej elastyczność, tonując i wygładzając. Krem
może być stosowany przez całą rodzinę do twarzy, rąk i ciała poprawiając
jej elastyczność i odświeżając. Wskazówki stosowania: nałożyć na dobrze
oczyszczoną skórę, masując delikatnymi ruchami aż do pełnego wchłonięcia.

Zestaw - linia damska

/Ro3-018

- Mleczko oczyszczające do twarzy
- Krem do twarzy na noc
- Krem do twarzy na dzień

Zestaw - linia damska

/Ro3-019

- Mleczko oczyszczające do twarzy
- Krem do twarzy na noc
- Krem do twarzy na dzień

Zestaw do ciała

/Ro3-020

- Balsam do ciała natural rose
- Szampon do włosów
- Krem na dzień i na noc

Pielęgnacja liftingująca na dzień z olejkiem różanym i
organicznym olejkiem arganowym /Ro3a-001

Aktywny koncentrat naturalnego olejku różanego (Rosa Damascena Oil)
i organicznego olejku arganowego (ECOCERT), do zwalczania wszelkich
oznak starzenia się skóry. Daje natychmiastowy efekt liftingu i jest dobry dla
wszystkich wymagających typów skóry. Olejek arganowy odżywia i rewitalizuje skórę, wygładza zmarszczki i zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Witamina Е wysoki i Omega-6 zawartość w swoim składzie czynią go idealnym
składnikiem opieki anty-age. Energetyzujący naturalny przeciwutleniacz o
wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych! Olejek różany nawilża i regeneruje skórę, zapobiegając jej przedwczesnemu starzeniu, a jego niepowtarzalny zapach fascynuje nasze zmysły!

Pielęgnacja liftingująca na noc z olejkiem różanym i
organicznym olejkiem arganowym /Ro3a-002

Aktywny koncentrat naturalnego olejku różanego (Rosa Damascena Oil)
i organicznego olejku arganowego (ECOCERT), do zwalczania wszelkich
oznak starzenia się skóry. Daje natychmiastowy efekt liftingu i jest dobry dla
wszystkich wymagających typów skóry. Olejek arganowy odżywia i rewitalizuje skórę, wygładza zmarszczki i zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Witamina Е wysoki i Omega-6 zawartość w swoim składzie czynią go idealnym
składnikiem opieki anty-age. Energetyzujący naturalny przeciwutleniacz o
wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych! Olejek różany nawilża i regeneruje skórę, zapobiegając jej przedwczesnemu starzeniu, a jego niepowtarzalny zapach fascynuje nasze zmysły!

Dwufazowa woda różana

/Ro3a-003

Podwójna formuła nie wymagająca ponownego zmywania. Wyjątkowy nawilżająco – odżywczy produkt, składający się z wody i olejku, który należy
dobrze wymieszać przed użyciem dla maksymalnego efektu! Perfekcyjnie łączy w sobie świeżość i lekkość wody róży z bogactwem organicznego oleju
arganowego działając na skórę twarzy, oczu i ust w celu oczyszczenia i demakijażu twarzy. Olej arganowy natychmiast wnika odżywiając, chroniąc i wygładzając delikatną skórę wokół oczu. Działa przeciwko wiotczeniu powiek,
wygładzając i wzmacniając kontur ust. Naturalna woda różana poprawia
krążenie krwi, łagodzi i wzmacnia skórę. Idealny poranek – pobudzić skórę
do życia, idealny wieczór – oczyścić i przygotować ją do snu!

Przeciwzmarszczkowy kompleks pięciu olejków

/Ro3a-004

Koktajl 5 drogocennych olejków roślinnych: olejku arganowego, olej z pestek
winogron, olej z orzecha laskowego, olej ze słodkich migdałów i olej z moreli.
Odżywia skórę i pomaga wygładzić drobne zmarszczki, przywraca elastyczność, wspomaga i nadaje blasku. Olejki z orzecha laskowego i ze słodkich migdałów gwarantują miękkość i wygładzenie skóry, olejek arganowy odżywia,
rewitalizuje, regeneruje skórę, a olej z pestek winogron daje antyoksydacyjny,
kojący i ochronny efekt. Olejek morelowy uzupełnia przeciwzmarszczkową
pielęgnacje. Wyciąg z olejku różanego dodaje luksusu i unikalnego zapachu!
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