
PURE ROSE PERFECTION
Tο Pure Rose Perfection είναι μια ειδικά αναπτυγμένη καλλυντική σειρά που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε φυσικά συστατικά. Το άρωμα που 
προέρχεται από τα φρέσκα χρώματα πετρελαίου Rosa Damascena βρίσκεται σε κάθε προϊόν. Η σειρά περιλαμβάνει τα καλλυντικά για το 
πρόσωπο και τα μάτια, κρέμα ημέρας, κρέμα νυκτός και ελιξίριο που κόβεται σε καινοτόμες Airless μπουκάλι, εύκολη διανομή και τη 
χρήση. Εμποδίζει τη μόλυνση των περιεχομένων και προστατεύει φυσικά συστατικά από την επαφή με τον αέρα και το φως να διατηρηθεί 
η αντοχή και την ποιότητα της συνέπειας όσο είναι δυνατόν. Χάρη στην ειδική αντλία, το σύνολο των περιεχομένων της συσκευασίας 
χρησιμοποιείται χωρίς κανένα υπόλειμμα.
Κρέμα ημέρας προσώπου και ματιών Το Pure Rose Perfection είναι μια καινοτόμος φόρμουλα για καθημερινή φροντίδα προσώπου και 
ευαίσθητη περιοχή γύρω από το περίγραμμα των ματιών. Υψηλής ποιότητας δραστικό συστατικό Stimulhyal ™ διεγείρει τη σύνθεση του 
υαλουρονικού οξέος στο χόριο έως 92,7% και ελαστίνης έως και 35,8%, εμποδίζοντας το σχηματισμό των πρώτων ρυτίδων και μιμούνται 
τις γραμμές. Το υαλουρονικό οξύ διαδραματίζει βασικό ρόλο στις βασικές βιολογικές λειτουργίες του δέρματος, στη φυσιολογία του και στις 
βιο-μηχανικές του ιδιότητες. Η ελαστίνη είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο που δίνει στην ελαστικότητα και την ευελιξία του δέρματος. Κρέμα 
ημέρας για το πρόσωπο και τα μάτια Καθαρό Rose Perfection περιέχει fitosfingozin (PS), το οποίο είναι μέρος του φυσικού προστασίας 
του δέρματος και είναι ένα σημαντικό συστατικό των λιπιδίων της κεράτινης στοιβάδας. Οι δερματολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν τον 
βιολογικό ρόλο της φυτοσφιγγωσίνης (PS) ως φυσικού αντιφλεγμονώδους παράγοντα. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, συνιστάται να 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την κρέμα νύχτας για το πρόσωπο και γύρω από τα μάτια και το ελιξίριο για το πρόσωπο και γύρω 
από τα μάτια Σειρά Καθαρό τελειότητα Rose.
Η νύχτα Pure Rose Perfection Κρέμα Προσώπου φροντίζει ταυτόχρονα το δέρμα σας και την περιοχή περιγράμματος των ματιών τη 
νύχτα. Οι έλεγχοι μόριο τονίζουν Neurophroline ™ είναι η πρώτη γενιά των καλλυντικών προϊόντων είναι ικανό να παρεμποδίζει την 
παραγωγή της κορτιζόλης στρες των κυττάρων του δέρματος και σημαντικά διεγείρει την ορμόνη της ευτυχίας-ενδορφίνης. Το άγχος 
επηρεάζει το δέρμα, επιταχύνοντας προβληματικές διαδικασίες που συνοδεύουν την εμφάνιση των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια, 
κουρασμένη όψη, ρυτίδες, ακμή, ροδόχρους ακμή και άλλα. Η επαναστατική ενεργό Neurophroline ™ όχι μόνο είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τα συμπτώματα του επιθετικό περιβάλλον, όπως η ρύπανση και το κλίμα, αλλά αντιμετωπίζεται και πραγματικός ένοχος της 
γήρανσης του πληθυσμού. Αυξάνει εμφανώς τον τόνο του δέρματος, αποδεικνύοντας μια γρήγορη δράση για τον έλεγχο του στρες σε 
αυτό. Το Neurophroline ™ διεγείρει σημαντικά την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στην αποκατάσταση της φυσικής κατάστασης της 
ισορροπίας των κυττάρων του δέρματος (ομοιοστασία). Δερματολογικές εξετάσεις Neurophroline ™ στο πιο ευαίσθητο μέρος του 
δέρματος - κάτω από τα μάτια - που διεξάγονται σε περιοχές με σημαντική επίδειξη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης:

Πολύ γρήγορα αποτελέσματα βελτιώνουν το χρώμα του δέρματος γύρω από τα μάτια.

- Η ερυθρότητα του δέρματος μειώνεται αισθητά κατά 2,4 φορές σε 28 ημέρες και το χρώμα του δέρματος βελτιώνεται σημαντικά κατά 99% 
κατά την ίδια χρονική περίοδο.

- Μετά από ένα μήνα χρήσης το προϊόν μειώνει τα σημάδια της έντασης και της κούρασης.

Για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, συνιστάται η χρήση του σε συνδυασμό με ένα πρόσωπο και πρόσωπο και πρόσωπο και 
οφθαλμικά φίλτρα της σειράς Pure Rose Perfection.

Το πρόσωπο και το μάτι Elixir Pure Rose Perfection έχει αναπτυχθεί με το πρώτο γαλλικό ενεργό συστατικό του τύπου του με ανυψωτικό 
αποτέλεσμα. Beautifeye ™ είναι μια μη επεμβατική εναλλακτική λύση για πλαστική χειρουργική επέμβαση που θέτει το άνω βλέφαρο, 
συσφίγγει την περιοχή των ματιών, αφαιρεί τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο. Ουσιαστικά εξομαλύνει τις λεπτές ρυτίδες και μειώνει 
την ένταση έως και 34% και το βάθος τους έως και 33%. Ως αποτέλεσμα, το δέρμα σας είναι και πάλι ομαλό και ακτινοβόλο νεανικό. 
Έρευνα Καταναλωτών, που πραγματοποιούνται από την γαλλική εταιρεία-Sederma, έδειξε ότι Beautifeye ™, για επτά ημέρες, ήταν σε 
θέση να επηρεάσει θετικά τον τρόπο που οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ελιξίριο πρόσωπο και 
γύρω από τα μάτια Καθαρό Rose Perfection περιέχει fitosfingozin (PS), το οποίο είναι μέρος του φυσικού προστασίας του δέρματος και 
είναι ένα σημαντικό συστατικό των λιπιδίων της κεράτινης στοιβάδας. Οι δερματολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν τον βιολογικό ρόλο της 
φυτοσφιγγωσίνης (PS) ως φυσικού αντιφλεγμονώδους παράγοντα. Καταπραΰνει το δέρμα και ισορροπεί τη μικροχλωρίδα. Για να 
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, συνιστάται η χρήση του σε συνδυασμό με κρέμα ημέρας και νύχτας και γύρω από τα μάτια της σειράς 
Pure Rose Perfection.

Προϊόντα

06335

Κρεμα ημερασ για το προσωπο και 

τα ματια

100% φυσικη σειρα
100% φυσικό προϊόν

Ειδικα σχεδιασμενη φορμουλα για την ημερησια φροντιδα του 
προσωπου και την ευαισθητη ζωνη και την περιοχη των 
ματιων. Το υψηλης ποιοτητας δραστικο συστατικο stimulhyal 
™ διεγειρει τη συνθεση του υαλουρονικου οξεος και της 
ελαστινης και ετσι προλαμβανει τον σχηματισμο των πρωτων 
ρυτιδων και των γραμμων εκφρασης. Ενυδατωνει και 
καταπραϋνει το δερμα και το κανει πιο απαλο και ευπλαστο.
Πως να το χρησιμοποιησετε: απλωστε την κρεμα στο μεγεθος 
ενος μπιζελιου μεχρι δυο φορες την ημερα σε καθαρο δερμα 
του προσωπου. Καντε μασαζ με ταμποναριστες κινησεις μεχρι 
να απορροφηθει πληρως. Ειναι καταλληλο για την περιοχη των 
ματιων. Αποφυγετε την επαφη με τα ματια και τους 
βλεννογονους!

50 ml

06336

Κρεμα νυχτας για το προσωπο και 

τα ματια

Κρεμα προσωπου η οποια αναλαμβανει τη φροντιδα του 
δερματος σας κατα τη διαρκεια της νυχτας και της ζωνης της 
περιοχης των ματιων.  Το μοριο για τον ελεγχο του στρες 
neurophroline ™ ειναι η πρωτη γενια καλλυντικων προϊοντων 
ικανη να μπλοκαρει την παραγωγη της κορτιζονης, η οποια 
ειναι η ορμονη του στρες, απο τα κυτταρα του δερματος και 
σημαντικα διεγειρει την ορμονη της ευτυχιας – ενδοφινες. 
Μειωνει την ερυθροτητα και τους μαυρους κυκλους κατω απο 
τα ματια.
Πως να το χρησιμοποιησετε: απλωστε την κρεμα στο μεγεθος 
ενος μπιζελιου μεχρι δυο φορες την ημερα σε καθαρο δερμα 
του προσωπου. Καντε μασαζ με ταμποναριστες κινησεις μεχρι 
να απορροφηθει πληρως. Ειναι καταλληλο για την περιοχη των 
ματιων. Αποφυγετε την επαφη με τα ματια και τους 
βλεννογονους!

50 ml

06337

Ελιξιριο για το προσωπο και τα 

ματια

100% φυσικη σειρα
100% φυσικό προϊόν

Το ελιξιριο για το προσωπο και γυρω απο τα ματια ειναι 
σχεδιασμενο το πρωτο του ειδους του ενεργο συστατικο με 
συσφικτικη δραση. Η beautifeye™ επιδρα στην πτωση του 
ανω βλεφαρου, αφαιρει τις σακουλες και τους μαυρους 
κυκλους κατω απο τα ματια, εξομαλυνει τις λεπτες ρυτιδες και 
μειωνει τον ογκο και το βαθος τους. Το δερμα του προσωπου 
και γυρω απο τα ματια ειναι και παλι απαλο και με λαμπερη 
νεανικη εμφανιση.
Πως να το χρησιμοποιησετε: εφαρμοστε το ελιξιριο πρωι και 
βραδυ στο μεγεθος ενος μπιζελιου σε καθαρο δερμα του 
προσωπου και των ματιων. Καντε μασαζ με ταμποναριστες 
κινησεις μεχρι να απορροφηθει πληρως. Αποφυγετε την επαφη 
με τα ματια και τους βλεννογονους!

50 ml
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