
A Rose from Bulgaria
Η σειρά καλλυντικών &quot;A Rose from Bulgaria&quot; είναι εμπλουτισμένη με φυσικό ροδόνερο. Το ροδόνερο  λαμβάνεται με απόσταξη 
πετάλων του βουλγάρικου ελαιώδες τριαντάφυλλου.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
Χαρακτηριστικά του ροδόνερου:
Διατηρεί ισορροπημένο το PH του δέρματος

Διεγείρει τις λειτουργίες των κυττάρων
Έχει καταπραϋντική επίδραση στην ακμή και στο ηλιοκαμένο δέρμα
Ενυδατώνει το ξηρό δέρμα, το κάνει λείο και ελαστικό

Χρησιμοποιείται ευρέως ως αντι-φλεγμονώδη συστατικό σε προϊόντα φροντίδας του δέρματος. Κατάλληλο  για όλους τους τύπους 
δέρματος, ιδιαίτερα για γήρανση, ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.

Στην καθαρή του μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τονωτικό προσώπου, τόσο για ξηρό όσο και για  λιπαρό δέρμα, αλλά ειδικά για το 
ευαίσθητο δέρμα.

Προϊόντα

03930

Ροδόνερο

Το βουλγαρικό ροδόνερο παράγεται μέσω απόσταξης των 
ανθέων της Rosa Damascena.
Δράση: καταπραυντική και αντιφλεγμονώδης. Καθαρίζει, 
απαλύνει και ενυδατώνει, έτσι το δέρμα νονώνεται, δροσίζεται 
και ενυδατώνεται.
Αρωματίζει. Τρόπος χρήσης: απλώστε ροδόνερο κατευθείαν σε 
καθαρό δέρμα με βαμβάκι ή μαντηλάκι.
250 ml

06320

Κρέμα Προσώπου"A Rose from 

Bulgaria"

Περιέχει φυσικό ροδόνερο. Ενυδατώνει το δέρμα του 
προσώπου και το προστατεύει από φλεγμονές.
Χρήση: Απλώστε σε καθαρό δέρμα και κάντε απαλό μασάζ 
μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
75 ml

06344

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κρεμα προσωπου με φυσικο ροδονερο και βιταμινη E, που 
ενυδατωνουν το δερμα του προσωπου και το προφυλασσουν 
απο ερεθισμουσ. Καταλληλο για καθημερινη χρηση. 
Προστατευει το δερμα απο τισ βλαβερεσ επιδρασεισ του 
περιβαλλοντοσ και το ενυδατωνει εντατικα. Δινει στο δερμα 
απαλοτητα και μεταξενια αισθηση.
Τροποσ χρησησ: απλωστε σε καλα καθαρισμενο δερμα και 
καντε μασαζ μεχρι να απορροφηθει πληρωσ.
50 ml

06420

Κρέμα Χεριών

Περιέχει φυσικό ροδόνερο. Ενυδατώνει το δέρμα των χεριών 
και το προστατεύει από φλεγμονές.
Χρήση: Απλώστε σε καθαρά και στεγνά χέρια και κάντε μασάζ 
μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
75 g

06858

Λοσιόν σώματος

Περιέχει φυσικό ροδόνερο και προβιταμίνη Β5. Μαλακώνει το 
δέρμα και το προστατεύει από φλεγμονές. Προβιταμίνη Β5 και 
ανθόνερο από Rosa Damascena ενυδατώνει και αναπλάθει το 
δέρμα.
Χρήση: Απλώστε σε καθαρό δέρμα και κάντε απαλό μασάζ 
μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
250 ml

06220

Σαμπουάν και Αφρόλουτρο

Περιέχει φυσικό ροδόνερο με αναζωογονητικές και ενυδατικές 
ιδιότητες. Παρέχει μια απίστευτη αίσθηση φρεσκάδας και 
καθαρότητας. Το άρωμα του τριαντάφυλλου κάνει το ντους μια 
μοναδική εμπειρία.
Χρήση: Απλώστε σε βρεγμένα μαλλιά και στο σώμα κάνοντας 
απαλό μασάζ, στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
250 ml

03068

Αποσμητικό σώματος "A Rose 

from Bulgaria"

με φυσικό ροδόνερο και γλυκερίνη. Αναζωογονεί το δέρμα.
125 ml

06033

Άλατα μπάνιου "A Rose from 

Bulgaria"

Χρήση:
Για ένα πλήρες λουτρό – διαλύστε 50 g αλάτων στο νερό σε 
θερμοκρασία 35-37 ° C.
Για  πόδια και χέρια διαλύστε σε 5 λίτρα ζεστό νερό 1-2 
κουταλιές της σούπας άλατα.
Αποθήκευση: Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά! 
Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Φυλάξτε 
το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

03925

Αρωμα με ελαιο

ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ
ROLL ON
10 ml
 

05274

Σαπούνι-σφουγγάρι απολέπισης

Ένα σαπούνι με το άρωμα βουλγάρικου ελαιώδες 
τριαντάφυλλου. Ο συνδυασμός σφουγγάρι και σαπούνι σας 
προσφέρει άνεση και ευεξία στο μπάνιο.
Αυτό το φρέσκο και μυρωδάτο σαπούνι είναι κατάλληλο για 
καθημερινή φροντίδα και υγιεινή για όλους τους τύπους 
δέρματος
75 g
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