
Postup Ošetření
Doporučení pro ošetření:
6 návštěv (2 krát týdně, po dobu 3 týdnů)

1
  
Vyčistěte obličej a krk hydratačním čistícím mlékem 
HYALURONIC CLEANSING MILK s výtažky z květin. 
Zbytky mléka odstraňte a tonizujte pleť pomocí pleťové vody 
HYALURONIC TONING LOTION.

2
  
Aplikujte enzymatický peelingový gel na obličej - HYALURONIC 
FACE SCRUB s granulemi z přírodního bambusu a sušených 
lotosových květů. Masírujte jemnými krouživými pohyby po 
obličeji a krku, přičemž se vyhněte oblasti okolí očí. Nechte tenkou 
vrstvu působit asi1 minutu. Pokračujte jemnou masáží krouživými 
pohyby směrem nahoru po dobu asi 1 až 2 minut. Následně peeling 
očistěte pomocí tonizační vody HYALURONIC TONING 
LOTION. Používejte 1 až 3x týdně. Nepoužívejte na kuperózní 
nebo na podrážděnou pokožku.

3
  
Použijte speciální sérum s Kolagenovou výplní vrásek 
a kmenovými buňkami z Protěže Alpské COLLAGEN2 BEAUTY 
ELIXIR. Zaměřte se na vrásky, výrazové linky, obrys obličeje 
a oblasti s nedostatečnou elasticitou (pro méně náročné typy 
pleti můžete místo toho použít COLLAGEN EMULSION 
BIOACTIVE). Chcete-li zlepšit vstřebávání a účinek elixíru, 
použijte na dobu asi 2 až 3 minut ultrazvukové kosmetické zařízení.

4
  
Pokračujte v masáži s proti-vráskovým pleťovým krémem 
COLLAGEN2 FACE CREAM na výplň vrásek a s kmenovými 
buňkami z Protěže Alpské. Pokožku jemně masírujte dokud se 
krém nevstřebá.  Opět se zaměřte na vrásky, výrazové linky a oblasti 
s nedostatečnou elasticitou.

5
  
Nanášejte jemným krouživým pohybem směrem nahoru hydratační 
gelovou masku proti stárnutí COLLAGEN2 FACE GEL MASK, 
která obsahuje Kolagen a kmenové buňky z Protěže Alpské. Nechte 
tenkou vrstvu masky na obličeji a krku působit po dobu 2 až 3 
minut. Pokračujte v masáži krouživými pohyby směrem nahoru, 
dokud se většina gelové masky nevstřebá.

6
  
Nyní začněte připravovat alginátovou pleťovou slupovací masku 
COLLAGEN PEEL-OFF FACE MASK. Rychle promíchejte 
jeden díl prášku (25 g na obličej a krk) s 1,5 dílem vody a vytvořte 
dobře rozmíchanou pastu. Naneste silnou vrstvu masky na obličej 
a krk. Nechte masku působit po dobu 20 minut a poté jí sloupněte 
v jednom kuse. Zbytky odstraníte pomocí houbičky a tonizační 
pleťové vody HYALURONIC TONING LOTION.

7
  
Ošetření ukončíte nanesením séra COLLAGEN2 BEAUTY 
ELIXIR a následně aplikací krému COLLAGEN2 FACE 
CREAM. V případě méně náročné pleti můžete nahradit 
COLLAGEN2 BEAUTY ELIXIR přípravkem COLLAGEN 
EMULSION BIOACTIVE.

8
  
Poznámka: Namísto odlupovací masky můžete použít Kolagenovou 
masku COLLAGEN FIBER LEAF MASK (navlhčenou pleťovým 
tonikem HYALURONIC TONING LOTION), kterou necháte 
působit 15 až 20 minut.

Vysoce účinné pleťové Kolagenové ošetření 
proti stárnutí, s Kolagenovou výplní vrásek, 
s kmenovými buňkami z Protěže Alpské 
a Květinovým Nektarem.
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Kolagenová proteinová síť je hlavní složkou zdravé a mladě 
vypadající pleti. Stárnutí a oxidační prostředí poškozují 
Kolagenová vlákna a jejich správnou síťovou strukturu, to 
způsobuje postupnou ztrátu pevnosti, tvorbu vrásek, výrazových 
linek a celkově nerovnoměrný tón pleti. Produkty Collagenu2 jsou 
vytvořeny na bázi přírodního rozpustného Kolagenu mořského 
původu se  2 různými molekulovými hmotnostmi: 100 kDa 
a 300 kDa čímž dodávají pleti vyjímečnou, vícevrstvou hydrataci, 
prozáření a pevnost.

Nektar se získává ze zlato-červených květů rostliny Combretum 
farinosum (Uzlenec). Nektar je koncentrovaný v jádru každého 
květu, odkud se tato sladká tekutina jemně odstraňuje procesem, 
který zachovává celistvost květu a tím zajišťuje přežití tohoto 
druhu. Nektar je bohatý na cukry (sacharózu, glukózu, fruktózu), 
minerály, aminokyseliny a vitamíny. Hydratuje, revitalizuje 
a zajišťuje ochranu před volnými radikály a faktory oxidačního 
stresu.

Tripeptid-38: Inovativní oligopeptid, který slouží jako „výplň 
vrásek“ a stimuluje syntézu 6 hlavních složek kožní matice a dermálně 
epidermální spojení (Kolagen I, III, IV, � bronektin, kyselina 
Hyaluronová a Laminin 5), vyhlazuje vrásky a jemné linky zevnitř. 
(Jeho efekt je podobný účinkům Retinolu)
Hexapeptid-8: Zmírňuje svalové mikrokontrakce, což vede 
k postupnému zlepšování výrazových linek (Jeho efekt je podobný 
účinkům Botoxu)
Tripeptid-2: Zpevňuje a zlepšuje elasticitu (efekt „Dlouhodobého 
zpevnění“)
Silanoly s hydroxyprolinem: komplex organického křemíku 
(přírodní složka pojivové tkáně) s hydroxyprolinem (přírodní složka 
Kolagenu). Zvyšuje přirozenou syntézu vláken Kolagenu a Elastinu, 
což má silné zpevňující účinky a rovněž výrazně působí proti stárnutí.

Protěž Alpská je malá rostlina, která roste ve vysokých 
nadmořských výškách Alp, Himalájí a přežívá ve velmi náročném 
a drsném prostředí. Květina je bohatá na antioxidační kyselinu 
Leontopodovou a další látky, které působí pozitivně na výživu 
pokožky. Extrakt z kmenových buněk květin Protěže Alpské 
chrání a stimuluje metabolismus mitochondrií, aktivuje 
přirozenou tvorbu Kolagenových vláken a chrání je před 
poškozením. Pokožka se stává elastičtější a pevnější a viditelné 
výsledky mohou být zaznamenány v oblasti čelisti, krku a tváře. 
Zároveň vyhlazuje výrazové linky a vrásky.

Tyto speciálně tvarované kuličky snadno pronikají do horních 
vrstev epidermis, kde zasahují hluboko pod vrásky. Absorbují 
vodu, která by se jinak přirozeně odpařila z pokožky (přirozený 
proces nazývaný „Transepidermální ztráta Vody“) a nabobtnají, 
čímž se okamžitě zvětší jejich objem a hustota (do jedné 
hodiny). Následně vypínají vrásky zevnitř, vyhlazují je (přibližně 
8 hodin) a zvyšují dlouhodobou hydrataci pokožky v horních 
vrstvách epidermis.

Čistý mořský Elastin pro hydrataci a pevnost pokožky. Elastinová 
vlákna jsou jednou ze základních složek zdravé a mladě vypadající 
pleti, protože jsou součástí vysoce elastické pleťové sítě, která 
zabraňuje ochabování pleti a vzniku vrásek.

Kyselina Hyaluronová s nízkou molekulovou hmotností (200 kDa) 
zabezpečuje účinnou absorpci a hydrataci epidermis.
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30ml (retail), 100ml airless bottle

Hydratační a zpevňující koncentrát působící proti vráskám 
a proti stárnutí s přírodním čerstvým Kolagenem, Kolagenovými 
plnidly, kmenovými buňkami z Protěže Alpské a Nektarem 
z květů. Bojuje proti vráskám, výrazovým linkám a ztrátě elasticity, 
přičemž pokožku zanechává pevnou a mladistvě zářivou. Jedinečná 
bohatá směs aktivních látek s hebkou a jemnou strukturou je 
absolutním potěšením pro vaši pokožku. Vhodné pro všechny typy 
pleti. Dermatologicky testováno.

Obsahuje přírodní rozpustný Kolagen s 2 molekulovými 
hmotnostmi pro hydrataci , zpevnění a rozjasnění pleti. Kolagenová 
a Chondroitinová plniva pro okamžité vypnutí vrásek, zpevnění 
pleti a kmenové buňky z Protěže Alpské působící proti vráskám, 
antioxidační a hydratační květinový Nektar, proti-vráskové 
a zpevňující Oligopeptidy, které stimulují přirozenou syntézu 
Kolagenu a Elastinu ve � broblastech (jejich efekt je podobný 
účinkům Retinolu), Oligopeptidy proti výrazovým linkám (účinek 
podobný Botoxu), zpevňující Tripeptid (“Dlouhodobý zpevňující 
účinek”), zpevňující Silanoly s hydroxyprolinem (základní složka 
Kolagenu), hydratační a zpevňující Elastin, hydratační kyselinu 
Hyaluronovou s nízkou molekulovou hmotností, extrakty z listů 
Olivovníku a Bílého čaje s antioxidanty, zpevňující liposomy 
s extraktem z Centella-Pupečníku, zklidňující extrakty (Bílá 
Vodní Lilie, Heřmánek, Boswellia serrata-Kadidlovník pilovitý), 
nezmýdelnitelný antioxidační Olivový olej, kondicionující Arganové 
a Jojobové oleje, Vitamíny (C a E), Aloe Vera gel, a-Bisabolol, 
přirozeně odvozený Palmitoylprolin pro zářivou pokožku, aktivní 
bělící látku z Chilského stromu Boldo, Trehalózu, Betain, Alantoin 
a Panthenol.

50ml tube (retail), 100ml airless bottle (retail), 250ml jar

Hydratační, zklidňující a zpevňující pleťová gelová maska  působící 
proti vráskám s přírodním Kolagenem, kmenovými buňkami z Protěže 
Alpské a  Květinovým nektarem. Působí proti suché a zašedlé pleti, 
postupně zlepšuje elasticitu a zanechává pleť jemnou, klidnou 
a rozjasněnou. Vhodné pro všechny typy pleti. Dermatologicky 
testováno.

Obsahuje přírodní rozpustný Kolagen s 2 molekulovými hmotnostmi 
pro hydrataci, zpevnění a rozjasnění pleti, zpevňující kmenové buňky 
z Protěže Alpské, které působí proti vráskám, antioxidační a hydratační 
květinový Nektar, hydratační a zpevňující Elastin, hydratační 
nízkomolekulární kyselinu Hyaluronovou a extrakty z Olivového listu 
a Bílého čaje obsahující antioxidanty, zklidňující extrakty (Bílá Vodní 
Lilie a Heřmánek), Vitamíny (C a E), Aloe Vera gel, a-Bisabolol, přírodní 
derivát Palmitoylprolin pro zářivou pokožku, Trehalózu, Betain, Alantoin 
a Panthenol.

30ml, 50ml (retail), 125ml, 250ml jars

Hydratační a zpevňující pleťový krém proti stárnutí pleti s přírodním 
čerstvým Kolagenem, Kolagenovými plnidly, kmenovými buňkami z 
Protěže Alpské a květinovým Nektarem. Účinně hydratuje, bojuje proti 
vráskám a výrazovým linkám, zpevňuje, sjednocuje tón pleti a obnovuje 
kontury obličeje. Vyjímečně bohaté a jemné složení krému bylo speciálně 
navrhnuté a má jedinečnou lehkou a jemnou strukturu, krém zanechává 
pleť hebkou, klidnou a pružnou s mladistvým jasem a zářivou. Vhodné 
pro všechny typy pleti. Dermatologicky testováno.

Obsahuje přírodní rozpustný Kolagen s 2 molekulovými hmotnostmi 
pro hydrataci , zpevnění a rozjasnění pleti. Kolagenová a Chondroitinová 
plniva pro okamžité vypnutí vrásek, zpevnění pleti a kmenové buňky 
z Protěže Alpské působící proti vráskám, antioxidační a hydratační 
květinový Nektar, proti-vráskové a zpevňující Oligopeptidy, které 
stimulují přirozenou syntézu Kolagenu a Elastinu ve � broblastech (jejich 
efekt je podobný účinkům Retinolu), Oligopeptidy proti výrazovým 
linkám (účinek podobný Botoxu), zpevňující Silanoly s hydroxyprolinem 
(základní složka Kolagenu), hydratační a zpevňující Elastin, hydratační 
kyselinu Hyaluronovou s nízkou molekulovou hmotností, Fytosteroly 
z Avokáda působící proti vráskám, extrakty z listů Olivovníku a Bílého 
čaje s antioxidanty, zpevňující Liposomy s extraktem z Pupečníku, 
zklidňující extrakty (Bílá Vodní Lilie, Heřmánek, Boswellia serrata), 
nezmýdelnitelný antioxidační Olivový olej, kondicionující Arganové 
a Jojobové oleje, hydratační kyselinu y-linolovou (esenciální mastná 
kyselina Omega6), Vitamíny (C a E), Aloe Vera gel, a-Bisabolol, Lanolin, 
Bambucké máslo, přírodní derivát Palmitoylprolin pro zářivou pokožku, 
aktivní bělící látku z Chilského stromu Boldo, Trehalózu, Betain, 
Alantoin a Panthenol.

Produkty pro ošetření collagen2 Doplňkové produkty s collagen2

beauty
elixir

face gel
mask

face
cream

Používejte denně, vždy ráno a večer, nanášejte na vyčištěnou 
pleť před aplikací pleťového krému Collagen2 face cream. Apli-
kujte na obličej a krk jemnými krouživými pohyby směrem 
nahoru, přičemž se zaměřte hlavně na vrásky, výrazové linky 
a oblasti se ztrátou elasticity.  Elixír se může účinně kombi-
novat s dalšími produkty z řady Yellow Rose Collagen2 a také 
používat s profesionálními kosmetickými zařízeními.

Aplikujte rovnoměrně na vyčištěnou pleť (tvář a krk) 1 až 3 krát 
týdně. Odstraňte po 15 až 20 minutách s pomocí suché měkké 
tkaniny. Pokožku tonizujte a zbytky odstraňte pomocí vhodného 
pleťového tonika z řady Yellow Rose. Lze účinně kombinovat 
s dalšími produkty z řady Yellow Rose Collagen2 a také používat 
s profesionálními kosmetickými zařízeními.

Používejte denně, ráno a večer, nanášejte na vyčištěnou pleť po 
aplikaci Collagen2 beauty elixír. Nanášejte na obličej a krk jemný-
mi krouživými pohyby směrem nahoru, přičemž se zaměřte hlavně 
na vrásky, výrazové linky a oblasti se ztrátou elasticity.  Lze účinně 
kombinovat s dalšími produkty z řady Yellow Rose Collagen2 a také 
používat s profesionálními kosmetickými zařízeními.

Hydratační a zpevňující koncentrát působící proti vráskám Hydratační, zklidňující a zpevňující pleťová gelová maska  působící Hydratační a zpevňující pleťový krém proti stárnutí pleti s přírodním 

collagen emulsion
bioactive ampoules
12 ampoules x 3 ml

Hydratační a zpevňující emulse proti vráskám určená na intenzivní ošetření 
pleti a oblasti očního okolí s obsahem přírodního rozpustného Kolagenu, 
který je hlavní složkou mladé a zdravé pleti. Rozpustný Kolagen pomáhá pleti 
získat ztracený jas. 
Emulse je vhodná pro všechny typy pleti. 

Obsahuje přírodně rozpustný Kolagen pro hydrataci, zpevnění a prozáření 
pleti. Proti-vráskové Avokádové fytosteroly, zklidňující extrakt z Heřmánku, 
olej z Avokáda a Olivový olej, které mají antioxidační účinky a působí jako 
kondicionér, Lanolin a Sójový Lecitin.

Aplikujte na vyčištěnou pleť (obličej, krk a dekolt) před aplikací krému, 
masky nebo jiného přípravku na ošetření obličeje. Jemně vmasírujte tak, aby 
se přípravek vstřebal. Použijte půlku ampulky ráno a druhou půlku večer. Lze 
účinně kombinovat s dalšími produkty z řady Yellow Rose Collagen2 a také 
používat s profesionálními kosmetickými zařízeními.

Hydratační a zpevňující emulse proti vráskám určená na intenzivní ošetření 

collagen peel-off
face mask
150g, 700g jars

Alginátová prášková odlupovací maska   obohacená přírodním rozpustným 
mořským Kolagenem. Snadné použití po smíchání s vodou. Hydratuje 
a zvyšuje vstřebávání aktivních látek z každého kosmetického 
ošetření. Vhodná i pro jemné a citlivé typy pleti.

Rychle promíchejte 1 díl prášku (25g na obličej a krk) s 1,5 dílem vody, 
čímž vytvoříte dobře promíchanou pastu. Naneste silnou vrstvu masky na 
obličej a krk. Nechte působit 20 minut a potom masku sloupněte v jednom 
kuse. Zbytky odstraňte houbičkou a vodou. Pokožku tonizujte vhodnou 
pleťovou vodou z řady Yellow Rose Lotion (Hyaluronic nebo Azulene). 
Lze užívat 1 až 3krát týdně samostatně nebo po vhodném séru a nebo krému 
z řady Yellow Rose.

Alginátová prášková odlupovací maska   obohacená přírodním rozpustným 

collagen
fi ber mask
oči: 1 pack with 4 Collagen � ber leaves (20 x 6 cm)
obličej: 1 Collagen leaf (A4: 21 x 29.5 cm)

Vysoce hydratační pleťové masky ze 100% přírodních Kolagenových vláken 
ve 4 typech (pro obličej) a 1 typu pro oční okolí.

a)  přírodní Kolagenový list (obličej): vysoká hydratace vhodné i pro 
nejjemnější pleť.

b) obohacená o Elastin a Aloe (obličej):   zklidňuje, zpevňuje a hydratuje.
c) obohacená o Kaviár a Elastin (obličej): revitalizuje a vyživuje.
d) obohacená o Vitamín C (obličej): antioxidační ochrana a projasnění
e)  přírodní Kolagenový list (oči): hydratuje, zklidňuje a zjemňuje citlivé oční 

okolí.

Aplikujte 1 až 3krát týdně, navlhčete vhodným pleťovým tonikem z řady 
Yellow Rose (Azulene, Hyaluronic). Odstraňte po 20 až 30 minutách. 
Lze účinně kombinovat s dalšími produkty z řady Yellow Rose Collagen2 
a také používat s profesionálními kosmetickými zařízeními.

Vysoce hydratační pleťové masky ze 100% přírodních Kolagenových vláken 


