
1. Obličej, krk a dekolt vyčistěte čistícím mlékem s výtažky z banánu a papáji LAIT DEMAQUILANT. Odstraňte zbytky a tonizujte pleť 
pomocí uklidňujícího pleťového tonika s azulenem LOTION AZULENE. Tonikem navlhčete 2 vatové tampony a zakryjte jimi oči a oční 
okolí.

2. Zvolte správnou koncentraci (23 % nebo 30 %) gelu s ovocnými AHA kyselinami AHA PROFESSIONAL FRUIT ACIDS GEL 
v závislosti na typu a citlivosti pleti. Na čistou pleť naneste rovnoměrnou tenkou vrstvu gelu, vyhněte se očnímu okolí, oblasti rtů 
a nosním dírkám. Nechte gel působit 5 až 20 minut (v závislosti na koncentraci gelu a citlivosti pleti). pH pokožky znormalizujte 
zklidňujícím tonikem NORMALIZING AND SOOTHING LOTION, jež je určeno k aplikaci po použití AHA kyselin. Zbytky odstraňte 
tonikem s azulenem LOTION AZULENE nebo vodou.

3. Ošetřovanou oblast jemně masírujte hydratačním a aktivním sérem YELLOW ROSE dodávaným v ampulkách: CELLULAR 
LIPOSOMES BIO-SERUM REVITALISANT nebo COLLAGEN EMULSION BIO-ACTIVE nebo AZULENE EMULSION AMPOULES 
(použijte 2/3 ampulky)*. Když se sérum vstřebá, pokračujte v masáži vyživujícím a hydratačním krémem CREME HYDRO-NUTRITIVE.

4. Na ošetřovanou oblast naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu gelové hydratační masky BIO-GEL MASK (můžete použít i kolagenovou 
masku COLLAGEN LEAF MASK navlhčenou azulenovým tonikem AZULENE LOTION). Masku nechte působit 15-20 minut. Pak ji 
odstraňte a jemnými krouživými pohyby pokračujte v masáži se zbylou 1/3 séra z ampulky active serum ampule, dokud se zcela 
nevstřebá. 

5. Ošetření zakončete nanesením ochranného hydratačního krému s účinky proti stárnutí pleti CELLULAR SUN CARE CREAM 
SPF50+ (pro použití přes den) nebo hydratačním a výživným krémem CREME HYDRO-NUTRITIVE (večer).

* Pro ještě lepší bělící a rozjasňující účinek použijte koncentrované bělící sérum DARK SPOTS FADER a pokračujte bělící maskou 
WHITENING MASK.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po ošetření je nezbytné, aby klientka denně používala vhodné hydratační, vyživující a  omlazující 
přípravky YELLOW ROSE. Doporučujeme CELLULAR REVITALIZING FACE CREAM (krém s 24hodinovým účinkem zpomalující 
stárnutí pleti, s Resveratrolem a Kmenovými Buňkami z Jablka), CELLULAR LIPOSOMES ANTI-AGING BIODROPS (bio-kapky 
zpomalující stárnutí pleti s Kmenovými buňkami z Jablka a Oligopeptidy), EYE CONTOUR BIO-GEL (ztišující a zklidňující bio-gel 
pro oční okolí) a FRUIT ACIDS GEL (revitalizační gel s AHA kyselinami, ceramidy a zklidňujícími látkami, se speciálním složením 
pro každodenní použití). Během dne je třeba používat ochranu před slunečním zářením, k čemuž doporučujeme CELLULAR SUN 
CARE CREAM SPF50+ s kyselinou Hyaluronovou, Kmenovými buňkami z Jablka a silnými Antioxidanty.

 Pokročilá profesionální kosmetická péče založená na ovocných AHA kyselinách (Alpha Hydroxy Acid - AHAs).
 Napomáhá stimulovat přirozenou regeneraci a obnovu pleti a eliminuje jemné vrásky, jizvy a nečistoty.
 Odstraňuje odumřelé buňky pokožky, bojuje proti nedokonalostem pleti, jemným vráskám, pigmentovým skvrnám a jizvám po akné.
 Posiluje účinek bělící péče.
 Omlazuje, rozjasňuje a dodává pleti jemný, svěží a mladistvý vzhled.

POSTUP OŠETŘENÍ
DOPORUČENÁ DOBA OŠETŘENÍ: 6 ošetření (mezi jednotlivými ošetřeními ponechte odstup 2-3 týdny v závislosti na citlivosti pleti).

DOPORUČENÁ VOLBA KONCENTRACE: (na první 3 ošetření použijte gel s koncentrací 23 % a na zbývající 3 ošetření gel s koncentrací 30 %).

* Několik týdnů před zahájením ošetření AHA kyselinami je třeba provést hluboké čištění pleti. 
*  Nejméně 4 dny před začátkem ošetření AHA kyselinami použijte gel s ovocnými kyselinami Yellow Rose Fruit Acids Gel, abyste zvýšili toleranci pleti k ovocným 

kyselinám.
* Během péče nepoužívejte ionizaci.
* Nepoužívejte Yellow Rose AHAs Professional Fruit Acids Gel na podrážděnou, suchou nebo citlivou pokožku.
* Ošetření pomocí gelu Yellow Rose AHAs Professional Fruit Acids Gel se smí provádět pouze 3krát ročně, nedoporučuje se provádět v letních měsících.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ



PRODUKTY PRO OŠETŘENÍ

 AHAS PROFESSIONAL FRUIT ACIDS GELS 23% AND 30% CONCENTRATIONS airless bottles of 50ml
Profesionální exfoliační gely s obsahem AHA kyselin bojují proti věkovým i mimickým vráskám, znaménkům a pigmentovým skvrnám. Pouze pro 
profesionální použití. Vhodné pro všechny typy pleti, kromě velmi citlivé pleti. 
Obsahují kyselinu Glykolovou, Mléčnou a Citronovou v koncentraci 23 % nebo 30 % a extrakt z Papáji. Tyto složky podporují exfoliaci, odstraňují 
odumřelé buňky pokožky a zbavují pleť povrchových nečistot. Pokožku zanechávají svěží, rozjasňují ji a dodávají jí mladistvý vzhled. Gely také obsahují 
Kolagen, Elastin, směs Organického Křemíku s obsahem Vitamínu C a Hydroxyprolin (pomáhá při regeneraci tkáně a zpomaluje proces stárnutí pleti), 
Aloe Vera Gel, Betakaroten, extrakt z Pupečníku Asijského a Alantoin.

  NORMALIZING LOTION 200ml bottles
Hydratační a zklidňující pleťové tonikum speciálně vyrobené pro použití po aplikaci AHAs kyselin. Normalizuje pH pokožky, udržuje pleť hydratovanou, 
zklidňuje a zmírňuje podráždění způsobené ošetřením AHAs kyselinami. Obsahuje soli normalizující pH pokožky, kyselinu Hyaluronovou a přírodní 
zklidňující extrakty (z Heřmánku, Mrkve, Měsíčku lékařského a Pijavice lékařské).

  FRUIT ACIDS GEL 30ml airless bottle (retail packaging)
Pokročilý reparační a omlazující gel pro domácí použití. Je speciálně navržen tak, aby byl maximálně snášen a zároveň dosahoval vysoké účinnosti. 
Používejte 2x až 4x týdně večer na čistou pleť. Obsahuje exfoliační Ovocné Kyseliny (Glykolová, Mléčná, Citronová, Vinná a Jablečná), Ceramidy 
a Fytosfingosin, extrakt z Japonských Citrusů (Citrus Unshiu - Satsuma Mandarin -  pomáhá zesvětlovat pleť a zabraňuje vzniku pigmentových skvrn), 
Niacinamid, přírodní extrakt z  Ovoce (Citron, Papája, Kiwi, Jablko a  Ananas), směs Organického Křemíku, Vitamínu C a  Hydroxyprolinu - 
zpomaluje proces stárnutí pleti, Aloe Vera Gel, zpevňující Pšeničné proteiny, přírodní Mrkvovou šťávu, Betakaroten, zklidňující extrakty z Pijavice 
lékařské a Kadidlovníku, extrakt z Pupečníku asijského, extrakt z Okurky, speciální zklidňující směs Panthenolu, kyseliny Glycyrrhetinové, Ureu 
a Alantoin.

 AZULENE EMULSION CALMANTE ET HYDRATANTE box of 12 ampoules x 3ml
Zklidňující, tišící a hydratační emulze v ampulích pro jemnou a citlivou pleť. Obsahuje Azulen (protizánětlivá a uklidňující látka získávaná z heřmánku), 
zklidňující přírodní extrakty (Heřmánku a Měsíčku lékařského), Fytosteroly zpomalující stárnutí pleti, speciální zklidňující směs Panthenolu, 
kyseliny Glycyrrhetinové a Urey, změkčující Avokádový, Brutnákový a Olivový olej, Vitamín E a Alantoin.

  COLLAGEN EMULSION BIO-ACTIVE box of 12 ampoules x 3ml
Hydratační a zpevňující emulze v ampulích proti vráskám pro intenzivní péči o obličej a oční okolí, s přírodním rozpustným Kolagenem. Obsahuje také 
Fytosteroly zpomalující stárnutí pleti, zklidňující extrakt z Heřmánku, Avokádový olej a Sójový Lecitin.

 CELLULAR LIPOSOMES BIO-SERUM REVITALISANT box of 12 ampoules x 3ml
  CELLULAR LIPOSOMES ANTI-AGING BIO-DROPS 30ml airless bottle (retail packaging)
Vyjímečně bohaté výživné sérum proti stárnutí pleti, se zvýšenou hydratací, na bázi Kmenových buněk z Jablek, Lipozomů s přírodními bio-extrakty 
a kyseliny Hyaluronové. Obnovuje hydrataci a udržuje její rovnováhu, redukuje jemné i hluboké vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.

 DARK SPOTS FADER 30ml (retail packaging), 100ml airless bottles
Jedinečné a inovativní sérum na zesvětlení pleti. Postupně odstraňuje barevnou nerovnoměrnost pleti, pigmentové skvrny způsobené sluncem a věkem 
i jizvy po akné, působí proti nadměrné pigmentaci a rozjasňuje pleť. Obsahuje účinnou směs 9 bělících aktivních složek (kyselina Kojová, extrakt 
z Japonské mandarinky Satsuma, Diacetyl Boldin, extrakt z Kanadského Šťovíku Západního, speciální Patentovaný bělící komplex z výtažku 
z  Hrášku a  dioleátu Sacharózy, speciální směs enzymů zesvětlujících pokožku, Niacinamid (Vitamín B3), stabilní Vitamín C a  komplex 
organického Křemíku s Vitamínem C), kyselinu Hyaluronovou s nízkou molekulární hmotností, antioxidační kyselinu Ferulovou, přirozený UV filtr 
(Titanium dioxide), Betakaroten a extrakt z Okurky a Mrkve.

 BIO-GEL MASK 50ml plastic tube, 250ml, 500ml jars
Hydratační a revitalizační gelová maska pro všechny typy pleti. Zklidňuje, omlazuje a účinně hydratuje pokožku a obnovuje její pružnost a pevnost. 
Obsahuje bohatou směs přírodních extraktů (Mrkev, Okurka, Heřmánek, Měsíček lékařský), speciální zklidňující směs Lipozomů s kyselinou 
Glycyrrhetinovou, Panthenolem, Heřmánkovým olejem a Ureu, Vitamíny, antioxidanty a další hydratační a výživné přísady.

 WHITENING MASK 150g jar, 700g bucket
Zesvětlující slupovací peel-off pleťová maska ve formě prášku . Vhodná pro všechny typy pleti. Obsahuje koncentrovaný Vitamín C a extrakt z Medvědice 
lékařské (vyrovnává tvorbu melaninu a rozjasňuje pleť).

 CREME HYDRO-NUTRITIVE 30ml, 50ml, (retail packaging), 125ml, 250ml, 500ml jars
Hydratační, zpevňující a vyživující krém s 24hodinovým účinkem. Pomáhá pokožce znovu získat elasticitu, udržuje pleť hydratovanou a předchází jejímu 
vysychání. Obsahuje Ceramidy, (pleť chrání a hydratují), hydratační kyselinu Hyaluronovou, Fytosteroly zpomalující stárnutí pleti, zpevňující Pšeničné 
proteiny, Vitamíny a mnoho dalších přísad ošetřujících a vyživujících pleť.

 CELLULAR SUN CARE CREAM SPF50+ UVB (UVA) 50ml plastic tube (retail packaging)
Vysoce ochranný opalovací, hydratační pleťový krém působící proti stárnutí s velmi vysokým ochranným faktorem. Obsahuje pokročilý systém 
širokospektrálních fotostabilních filtrů, kyselinu Hyaluronovou, extrakt Kmenových buněk z Jablka, antioxidační směs extraktů z Granátového 
Jablka, Lykopen, Vitamíny E a C, Aloe Vera Gel, Vitamín A, Panthenol a Alantoin.
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