
Queen Rose

εξασφαλίζει πλήρη γκάμα καλλυντικών προϊόντων για το ευαίσθητο δέρμα στη βάση προϊόντων από ροδέλαιο – ροδέλαιο, εκχύλισμα 
ρόδου και ροδόνερο.
Ροδέλαιο - Δρα ως πολύ ισχυρό αφροδισιακό, ιδιαίτερα στις γυναίκες, με συναισθηματικές διαταραχές που οδηγούν ε σεξουαλικά 
προβλήματα. Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος, ιδιαίτερα όμως προτιμάται για ξηρό, ευαίσθητο και γερασμένο δέρμα. Έχει 
τονωτική και συσφιγκτική δράση στα τριχοειδή αγγεία, καθώς επίσης και στην κυκλοφορία του αίματος συνολικά, που το καθιστά εξαιρετικά 
κατάλληλο στο κοκκινισμένο δέρμα. Είναι κατάλληλο για δερματίτιδες και εκζέματα. Αναζωογονεί τους ιστούς και είναι κατάλληλο για 
πληγές – επουλώνει τις πληγές και βοηθά να μην μείνουν σημάδια. Έχει αντιφλεγμονώδη και επουλωτική δράση σε ηλιακά εγκαύματα. 
Τονώνει το νευρικό σύστημα, το συκώτι και το στομάχι.
Ροδόνερο – έχει αντισηπτική και ενισχυτική δράση. Τονώνει και φρεσκάρει την επιδερμίδα του προσώπου, βελτιώνει την κυκλοφορία του 
αίματος και διατηρεί το ισοζύγιο νερού στον μεταβολισμό του δέρματος
Εκχύλισμα ρόδου – παράγεται από τα φρέσκα τριαντάφυλλα μέσω εκχύλισης. Στη σύστασή του περιλαμβάνονται περισσότερα από 166 
στοιχεία. Συνδυάζει αντιφλεγμονώδεις, αναζωογονητικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Απαλύνει και λειαίνει το δέρμα.

Προϊόντα

6439

Κρέμα ημέρας βασιλικό 

τριαντάφυλλο

Κρέμα ημέρας «Βασιλικό Τριαντάφυλλο»

Συνδυάζει την αντιφλεγμονώδη δράση του ροδέλαιου με 
ισχυρά συστατικά και πολύτιμα ιχνοστοιχεία απαραίτητα για 
την θρέψη της επιδερμίδας . Βιταμίνη Α και Ε που αναδομούν 
τη χαμένη όψη της και ομαλοποιούν τη κυτταρική λειτουργία 
του δέρματος.
Εκχυλίσματα από γλυκόριζα, αχίλλεια και δεντρομολόχα δρουν 
καταπραϋντικά και ενυδατικά. Θρεπτικά έλαια αμυγδάλου και 
από κουκούτσια σταφυλιού απορροφώνται γρήγορα
50 ml

6455

Κρέμα νυκτός

Κρέμα νυκτός βασιλικό τριαντάφυλλο

Κρέμα νυκτός «Βασιλικό Τριαντάφυλλο»
Συνδυάζει την αντιφλεγμονώδη δράση του ροδέλαιου με 
ισχυρά συστατικά και πολύτιμα ιχνοστοιχεία απαραίτητα για 
την θρέψη της επιδερμίδας τη νύχτα. Βιταμίνη Α και Ε που 
αναδομούν τη χαμένη όψη της και ομαλοποιούν τη κυτταρική 
λειτουργία του δέρματος.
Εκχυλίσματα από γλυκόριζα, αχίλλεια και δεντρομολόχα δρουν 
καταπραϋντικά και ενυδατικά. Θρεπτικά έλαια αμυγδάλου και 
από κουκούτσια σταφυλιού απορροφώντα
50 ml

6247

Γαλάκτωμα σώματος

Με ουδέτερη σύνθεση που ρυθμίζει τη λειτουργία της 
ευαίσθητης επιδερμίδας. Προτρέπει την ανάπλαση του 
δέρματος, χαρίζοντάς του φρεσκάδα και ανανέωση. Δημιουργεί 
αίσθηση μεταξένιας απαλότητας χάρη στην ευεργετική και 
αντιφλεγμονώδης δράση των αιθέριων ελαίων και του 
εκχυλίσματος τριανταφύλλου που περιέχει, σε συνδιασμό με 
την ενυδατική δράση του εκχυλίσματος δενδρομολόχας. Το 
εκχύλισμα γλυκόριζας καταπραϋνει την ευαίσθητη επιδερμίδα 
βελτιώνωντας την κυτταρική δραστηριότητα της επιδερμίδας.
χρήση: εφαρμόζεται πρωί και βράδυ με ελαφριές κινήσεις σε 
όλο το σώμα.
200 ml

 

6384

τονωτικό σπρέϊ προσώπου και 

σώματος «βασιλικό τριαντάφυλλο»

πολύ φρεσκάδα με φυσικό άρωμα τριαντάφυλλου. Περιέχει 
25% εκχύλισμα από ρόδη, που ρυθμίζει τη φυσική υγρασία του 
δέρματος δρώντας αντισηπτικά. Τα εκχυλίσματα γερανιού και 
φλαμουριάς τονώνουν και καταπραϋνουν το ερεθυσμένο δέρμα 
ενώ η αλαντοίνη που περιέχει το αναδομεί. Δεν περιέχει 
οινόπνευμα. Δεν περιέχει αρωματικές και χρωστικές ουσίες.
χρήση: εφαρμόστε ελαφρά με βαμβακάκι στο πρόσωπο στη 
συνέχεια ψεκάστε με το σπρέϊ όλο το σώμα.
100 ml

 

6207

Αφρόλουτρο

Μια απαλή φόρμουλα για ευαίσθητη επιδερμίδα, με πλούσιο 
και κρεμώδες αφρό που χαρίζει στο σώμα ελαφρύ άρωμα 
τριαντάφυλλου. Η τονωτική και ευεργητική δράση από 
εκχύλισμα βασιλικού συνδιάζεται με την αντισηπτική και 
αντιφλεγμονώδη επιδραση του εκχυλίσματος ροδελαίου και 
γλυκόριζας. Ένας συνδιασμός από τις σημαντικότερες για το 
δέρμα βιταμίνες Α, Ε, F, Η και προβιταμίνη Β5, συμπληρώνει 
την πλούσια υφή, υποβοηθώντας την ενυδάτωση της 
επιδερμίδας και δυναμώνωντας τ
200 ml
 

6138

Σαμπουάν

Μια πλούσια κρεμώδες σύνθεση που συνδιάζει την ευεργετική 
δράση του ελαίου σιλικόνης και της γλυκερίνης, διατηρώντας 
την φυσική υγρασία των μαλλιών. Περιέχει επίσης εκχυλίσματα 
ροδελαίου και γλυκόριζας που υποβοηθούν στην αναδόμηση 
της τρύχας δρώντας καταπραϋντικά στο δέρμα. Μέρα παρά 
μέρα, τα μαλλία γίνονται πλούσια και απαλά, λάμποντας από 
υγεία.
200 ml
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