
• zklidňuje stresovanou oblast očního okolí
• bojuje proti výrazovým linkám, vráskám, tmavým kruhům kolem  
  očí a nedostatečné pevnosti pleti
Výhradní distributor pro ČR. Chardé s.r.o., www.yellowrose.cz, info@charde.cz, www.charde.cz



PŘÍPRAVKY
• EYE MAKEUP REMOVER – ODLIČOVAČ OČNÍHO MAKE-UPU   200ml bottle
Šetrný dvoufázový odličovač očního make-upu. Speciálně vyvinutý pro citlivou pokožku v oblasti kolem očí. Snadno a rychle odstraňuje všechny stopy voděodolného i dlouhodobého očního make-upu a rtěnky. 
Zanechává pleť svěží a hladkou, bez pocitu mastnoty.  
Obsahuje speciální směs šetrných čistících olejů, Panthenol (pro-Vitamín B5), který posiluje řasy, tonizující a hydratační extrakt z Okurky a zklidňující destilát z Růže. 
 
• HYALURONIC TONING LOTION with Flower extracts – PLEŤOVÉ TONIKUM s kyselinou hyaluronovou a výtažky z květů   125ml, 200ml a 500ml bottle
Tonizující, hydratační a zklidňující pleťová voda  vhodná pro všechny typy pleti. Tonizuje, hydratuje a zanechává pleť svěží, jemnou a dodává jí mladistvý vzhled.  
Obsahuje kyselinu Hyaluronovou (s vysokou a nízkou molekulární hmotností pro účinnou hydrataci), antioxidační výtažek z Čínského bílého čaje, extrakty z květů (z Japonské třešně, Magnólie, 
Francouzské Růže a Indického Lotosu) s uklidňujícími, hydratačními a antioxidačními účinky, Niacinamid (Vitamín B3, který hydratuje, stimuluje přirozenou biosyntézu Kolagenu a potlačuje barevnou nevyrovnanost 
pleti), Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.
 
• EYE CONTOUR BIO-GEL  – BIOGEL NA OČNÍ OKOLÍ   30ml jar, 100ml airless vial
Hydratační gel proti vráskám s jedinečným složením pro ošetření jemné a unavené pleti v oblasti kolem očí. Gel obsahuje pokročilou směs mikročástic, nanočástic a lipozomů. Pečlivě vybrané složky gelu působí proti 
vzniku tmavých kruhů pod očima a mimických vrásek a proti otokům očí.  
Obsahuje Mikročástice s Organickým Silanolem C (velmi účinné k ošetření oteklých očí a váčků pod očima), hydratující a ochranné Ceramidy a Sfingolipidy, kyselinu Hyaluronovou (velmi účinná hydratační 
složka), Lipozomy a viditelné barevné kuličky s antioxidačním Vitamínem E uvnitř, Lipozomy s kyselinou Glycyrrhetinovou (protizánětlivé vlastnosti), Pšeničné proteiny, zklidňující extrakty  
z Heřmánku a extrakt z Mrkve, Betakaroten, d-Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.
 
• SKIN RELAXANT SERUM (‚BOTOX-like‘ effect) Sérum pro RELAXACI pleti (s „botoxovým“ účinkem)   30ml a 100ml airless vials
Vysoce účinné sérum proti stárnutí s účinkem podobným Botoxu vyhlazuje, rozjasňuje a oživuje pleť. Pomáhá redukovat mimické vrásky a další příznaky stárnutí – pleť je vláčnější, projasněná  
a svěží. Vhodné pro všechny typy pleti.

Obsahuje speciální směs dvou Oligopeptidů: speciální Hexapeptid (podobný účinek jako botox) a Pentapeptid (podobný účinek jako retinol). Obsahuje také extrakt z Fermentovaného černého čaje (změkčuje, 
zesvětluje a zlepšuje elasticitu pleti – vyplnění pleti vlastním tukem), extrakt z pouštního keře Chaparral (pomáhá pokožce získat ztracenou elasticitu a mladistvý vzhled), zpevňující Pšeničné proteiny, kyselinu 
Hyaluronovou, směs Ceramidů a Fytosfingosinu, Mléčné proteiny (zpevňující a rozjasňující účinek), Glykoproteiny a Fosfolipidy, zklidňující extrakt z trávy Imperata Cylindrica, antioxidační Lipozomy  
s koenzymem Q10 a Karnitinem, Vitamín C, extrakt z Okurky, d-Panthenol a Alantoin.
 
• COLLAGEN EYE MASK – KOLAGENOVÁ OČNÍ MASKA   Balení: balíček 4 ks (rozměry 20 cm x 6 cm, tvarovaná na oči)
Oční maska z přírodních Kolagenových vláken s vynikající hydratační schopností. Po navlhčení této sametově jemné spleti kolagenových vláken tonikem s kyselinou Hyaluronovou a s výtažky z květů YELLOW 
ROSE HYALURONIC TONING LOTION se maska rozšíří, zvětší svůj objem a přemění se na poloprůsvitnou gelovou masku. Nanáší se na oblast očního okolí a vytváří jednotnou hydratační vrstvu složenou ze zvlhčujících 
kolagenových vláken. Osvěžuje, zklidňuje a tonizuje a pomáhá zlepšovat problémy pleti v oblasti okolo očí.

 
• POSTUP OŠETŘENÍ (9 ošetření, 3x týdně po dobu 3 týdnů)
1. Pleť vyčistěte dvoufázovým odličovačem očního make-upu YELLOW ROSE EYE MAKEUP REMOVER. Pleť tonizujte a osvěžte tonikem s kyselinou hyaluronovou a s výtažky z květin YELLOW ROSE HYALURONIC 
TONING LOTION. 
2. Jemnými krouživými pohyby naneste koncentrované uvolňující protivráskové sérum YELLOW ROSE SKIN RELAXANT SERUM (s „botoxovým“ účinkem) na oblast okolo očí a zaměřte se hlavně na mimické vrásky. 
Pečlivě vybrané složky séra pleť hydratují, stimulují přirozenou tvorbu kolagenu a působí proti mimickým vráskám i proti známkám stárnutí pleti. 
3. Pokračujte bio- gelem na oční okolí YELLOW ROSE EYE CONTOUR BIO-GEL. Naneste jej a jemně masírujte oblast okolo očí. Složení gelu představuje pokročilý systém (mikročástice, nanočástice a lipozomy) aktivních 
látek, který účinně působí proti suché pleti, tmavým kruhům, otokům a nedostatečné pevnosti v této části obličeje. 
4. Oční masku z přírodního kolagenu YELLOW ROSE COLLAGEN EYE MASK navlhčete dostatečným množstvím hydratačního tonika YELLOW ROSE HYALURONIC TONING LOTION with Flower Extracts nebo 
tonika s azulenem YELLOW ROSE LOTION AZULENE. Navlhčenou masku naneste na oční okolí přes uklidňující sérum YELLOW ROSE SKIN RELAXANT SERUM  
a biogel pro ošetření očního okolí YELLOW ROSE EYE CONTOUR BIOGEL a nechte působit asi 20 minut. Během této doby udržujte masku stále dostatečně navlhčenou. 
5. Po odstranění kolagenové masky dokončete ošetření nanesením séra YELLOW ROSE SKIN RELAXANT SERUM jemnými kruhovými pohyby a následně gelu YELLOW ROSE EYE CONTOUR BIO-GEL. Masírujte  
a jemně poklepávejte, dokud se bio-gel nevstřebá.

Pro posílení a udržení výsledků doporučujeme pro domácí péči používat sérum „s BOTOXOVÝM účinkem“ proti vráskám YELLOW ROSE SKIN RELAXANT SERUM a speciální bio-gel pro péči o oční okolí YELLOW ROSE EYE 
CONTOUR BIOGEL. Oba produkty lze používat denně ráno a večer. YELLOW ROSE EYE CONTOUR BIOGEL lze také používat jako masku na oči, pokud je aplikována silnější vrstva gelu po dobu 15 minut.


