
P L E Ť O V É  O Š E T Ř E N Í

special for SPA

proti-vráskové profesionální kosmetické ošetření pro zpevnění a projasnění pleti

Luxusní ošetření proti stárnutí  pleti obsahující Perly, Diamanty, účinné Antioxidanty, Oligopeptidy proti 
stárnutí, Vitamíny a účinné zpevňující a rozjasňující složky pro pevnou a zářivou pleť.

 S přibývajícím  věkem se pleť stává  méně elastickou, vrásky a jemné linky jsou intenzivnější a objevuje 
se nerovnoměrná pigmentace a skvrny způsobené stárnutím. 
  YELLOW ROSE LUMINANCE PEARL OŠETŘENÍ kombinuje  vzácné moderní i tradiční látky spolu 
s ochrannými antioxidanty a vybranými rostlinnými látkami, obnovuje mladistvou zářivost i tón pleti. Působí 
proti vráskám, výrazovým linkám a známkám stárnutí.

OBNOVUJE JAS A ZÁŘIVOST PLETI
SJEDNOCUJE TÓN PLETI, 
DODÁVÁ PLETI ELASTICITU A PEVNOST

ÚČINNÁ ANTIOXIDAČNÍ OCHRANA 
ZAMĚŘUJE SE NA VRÁSKY A VÝRAZOVÉ LINKY 

HYDRATUJE A VYHLAZUJE 



LUMINANCE PEARL PLEŤOVÉ OŠETŘENÍ AKTIVNÍ ÚČINNÉ LÁTKY

 Perlový extrakt v bázi z Mořské vody bohaté na minerály a mikronizovaný prášek z Perel:   Účinná aktivní látka, která 
zajišťuje jas a  celkové  prozáření  pleti.  Hlavní složkou Perel je Aragonit (uhličitan vápenatý), dále perly obsahují stopy proteinů 
zvané Conchiolin, minerální stopové prvky a Aminokyseliny, které hrají důležitou roli v základních enzymatických a metabolických 
buněčných procesech. Podle tradiční Čínské medicíny jsou hodnotné minerály a aminokyseliny z Perlového prášku schopny vyživovat 
pokožku a zpomalují proces stárnutí tím, že zlepšují metabolismus, podporují hydrataci a ochranu proti vlivům okolního prostředí.

 Diamanty: Zesvětlující  jemný prášek z čistých diamantů, který dodává pleti okamžité projasnění a zesvětlení.

 Speciální směs  rostlinných látek (Rabdosia  rubescens  bohatá na Oridonin a  Siegesbeckia  orientalis  bohatá 
na Darutoside): Působí na tři viditelné kožní chromofory: Kolagen, Hemoglobin a Melanin, které jsou zodpovědné za celkový 
odstín a vzhled pleti. S přibývajícím věkem ztrácí pleť mladistvý vzhled a jednotnost v důsledku zhoršení rovnováhy chromoforů 
(ponížení Kolagenu má za následek ztenčení pokožky a nedostatky pod ní jsou viditelnější, nadměrný obsah Hemoglobinu způsobuje 
zarudnutí, nadměrný obsah Melaninu způsobuje matný odstín pleti a tmavé skvrny). Tato účinná směs rostlinných látek pomáhá 
snižovat zarudnutí pokožky a hnědé skvrny a zároveň zlepšuje homogenitu kolagenu a dodává vaší pleti opět mladistvý a dokonce 
i zářivý vzhled.

 Vysoce účinný Oligopeptid s  bělícími účinky:  tento biomimetický peptid zapouzdřený do liposomů používá jedinečný 
mechanismus působení na snížení  konstitutivní a  fakultativní pigmentace, což umožňuje optimální bělící a  zesvětlovací účinek 
(vykazuje také vyšší účinnost při inhibici biosyntézy melaninu než Arbutin).

 Vitamín C (kyselina etyl-askorbová):  Vysoce účinný antioxidant a  inhibitor tvorby melaninu.  Stimuluje produkci kolagenu 
a podporuje zdravou zářivou pleť.

 Niacinamid (Vitamín B3): hydratuje, stimuluje přirozenou biosyntézu Kolagenu a bojuje proti vzniku barevných skvrn.

 Nový proti-vráskový Oligopeptid   (Matrixyl  synthé 6):  Inovativní oligopeptid působící jako „plnivo“ vrásek, který stimuluje 
syntézu šesti hlavních složek pleťového matrixu a dermálně-epidermálního křížení (Kolagen I, III, IV, fibronektin, kyselina Hyaluronová 
a Laminin 5) a vyhlazuje vrásky a jemné linky zevnitř.

 Speciální Oligopeptid s  dvojnásobným účinkem proti stárnutí (působí jako Lifting a  Botox): (a)  stimuluje syntézu 
Elastinu a množství proteinů, které se podílejí na tvorbě elastické tkáně (tropoelastin, fibrillin-1, fibulin- 5 a lysyloxidáza), přičemž 
podporuje správnou a funkční elastickou architekturu vlákna. Bojuje  proti kožnímu převisu pleti, snižuje viditelné účinky gravitace 
na pleť a  poskytuje silný liftingový efekt.  (b)  Zvyšuje odolnost kůže vůči vnitřním a vnějším agresivním vlivům, uvolňuje napětí 
pokožky a brání svalové kontrakci.

 Extrakt z  přímořského Heřmánku  (Matricaria  maritima):  Unikátní antioxidant, který působí proti výrazovým linkám 
a vráskám (přírodní látka pro uvolňování svalů – působí podobně jako botox) a vykazuje zklidňující účinky.

 Mořský Elastin: (hlavní složka mladé a zdravé pokožky) Pomáhá pleti obnovit její pružnost, pevnost, tím zabraňuje vzniku vrásek.

 Kyselina Ursolová:  Jablečný extrakt obohacený o  kyselinu Ursolovou  (která se přirozeně vyskytuje zejména  
v Jablkách a Brusinkách). Tato aktivní látka se speciálním působením na pevnost pokožky inhibuje elastázu (enzym, který odbourává 
Elastin), což účinně zlepšuje a udržuje pevnost pokožky.

 Biotechnologický extrakt získaný fermentací mikroorganismů  (Thermus  thermophilus), které se vyskytují v  extrémně 
hlubokých částech Tichého oceánu:  bohatý na silné antioxidační enzymy, které inhibují Kyslíkové Radikály (ROS), opravují 
poškozené buňky a chrání  je před poškozením  způsobeným UVA zářením. Zabraňuje viditelným známkám stárnutí způsobenými 
působením světla (skvrny, vrásky, suchá pokožka), chrání buněčné struktury před poškozením UV zářením a posiluje integritu pleti.

 Aktivní extrakt z Planktonu (s Diguanosin detrasfosfátem - GP4G): Stimuluje buněčný metabolismus, revitalizuje stárnoucí 
kožní buňky a působí pozitivně na ochranu DNA a její opravy.

 Mořská DNA (Losos): bohatý na výživné aminokyseliny, fosfolipidy a nukleové kyseliny, hydratuje a stimuluje činnost buněčné 
opravy, zlepšuje elasticitu a pružnost pleti.

 Směs kyseliny Hyaluronové (s vysokou, nízkou a velmi nízkou molekulovou hmotností): Efektivní hydratace různých vrstev 
pleti.

 Trehalóza: Přírodní disacharid s pozoruhodnými vlastnostmi zadržovat vodu na podporu hydratace pleti.

 Trimetylglycin (betain): Silná hydratační aminokyselina z Cukrové řepy.

 Vitamíny E a A, Panthenol, Ceramidy, Fytosteroly, přírodní oleje a extrakty a další účinné látky  pro péči o pleť.



PRODUKTY

LUMINANCE PEARL CLEANSING MILK  (PLEŤOVÉ ČISTÍCÍ MLÉKO)  200ml (retail) a 500ml bottles
Čistící emulze s perlami, která má hydratační a zesvětlující účinky na pleť, vhodná pro důkladné čištění všech typů pleti. Tato jemná čistící 
emulze účinně odstraňuje make-up a další nečistoty, takže pleť je čistá, jemná a hebká.
Obsahuje zesvětlující a remineralizační Perlový extrakt v bázi z Mořské vody bohaté na minerály, Niacinamid (Vitamín B3-hydratuje, 
stimuluje přirozenou biosyntézu Kolagenu a bojuje proti vzniku barevných skvrn), Trimetylglycin („Betain“- hydratační aminokyselina 
z Cukrové řepy), Trehalózu (přírodní disacharid se schopností zadržovat vlhkost v pokožce), Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.

LUMINANCE PEARL TONING LOTION (PLEŤOVÉ TONIKUM) 200ml (retail) a 500ml bottles
Tonizující, hydratační a zklidňující tonikum bez alkoholu vhodné pro všechny typy pleti. Zanechává pleť svěží, jemnou a hebkou. 
Obsahuje rozjasňující a remineralizační Perlový extrakt v bázi z Mořské vody bohaté na minerály, Niacinamid (Vitamín B3-hydratuje, 
stimuluje přirozenou biosyntézu Kolagenu a  bojuje proti vzniku barevných skvrn),  Aloe Vera gel  (působí hydratačně, protizánětlivě 
a  napomáhá regeneraci pokožky),  extrakt z Okurky  (osvěžuje, hydratuje a  má utišující účinky pro citlivou a  unavenou pleť),  kyselinu 
Glycyrrhetinovou (protizánětlivá aktivní látka z lékořice), hydratační Urea, Trimetylglycin („Betain“- hydratační aminokyselina z Cukrové 
řepy), Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.

LUMINANCE PEARL FACE CREAM (PLEŤOVÝ KRÉM), 30ml, 50ml (retail), 125ml a 250ml jars
Luxusní pleťový krém s jemným diamantovým práškem a extrakty z Perel zpomaluje proces stárnutí, vypíná a projasňuje pleť. Je vhodný pro 
všechny typy pleti. Tento vzácný hydratační lehký krém vyhlazuje vrásky a výrazové linky, zlepšuje elasticitu pleti, vyrovnává barevné odstíny 
pleti a pleť prozáří. Dermatologicky testováno.
Obsahuje prosvětlující přírodní extrakt z  Perel, jemný Diamantový prášek,  který pokožku okamžitě zesvětluje, speciální směs 
inovativního  Oligopeptidu, který pokožku rozjasní, Vitamín C  (kyselina etyl-askorbová) a  Niacinamid (Vitamín B3),  který působí proti 
vzniku barevných skvrn, silné antioxidační Enzymy získané fermentací mikroorganismů, které se vyskytují v extrémně hlubokých částech 
Oceánů (zabraňuje viditelným známkám stárnutí v důsledku působení světla, chrání buněčné struktury před poškozením v důsledku UV záření 
a posiluje pevnost pokožky), Oligopeptid sloužící jako plnivo vrásek (Matrixyl synthe6 - stimuluje syntézu šesti hlavních složek matrice 
kůže a dermálně-epidermálního spojení, vyhlazuje vrásky a  jemné linky zevnitř), speciální Oligopeptid s dvojitým působením (obdobný 
účinek jako Lifting a  Botox), mořský Elastin  (zlepšuje elasticitu pokožky a  její pevnost),  extrakt z  Matricaria maritima (přírodní 
svalový relaxant a protizánětlivě působící látka; obdobný účinek jako Botox), extrakt z aktivního Planktonu  (ochrana a obnova buněčné 
DNA), výživnou mořskou DNA působící proti stárnutí, kyselinu Hyaluronovou  o  třech různých molekulových hmotnostech (účinná 
hydratace v  různých vrstvách), ochranný a  hydratační  fytoskvalen z  Olivového oleje  a  Ceramidy,  Fytosteroly působící proti tvorbě 
vrásek, hydratační Trehalózu a Trimetylglycin (Betain), výživný a zjemňující Lanolin, zklidňující a-Bisabolol, Heřmánkový olej a extrakt 
Boswellia serrata, Jojobový, Avokádový a Olivový olej s účinky kondicionéru, Bambucké máslo, Vitamíny A a E, Panthenol (pro-Vitamín 
B5) a Alantoin.

LUMINANCE PEARL FACE SERUM (PLEŤOVÉ SÉRUM) 30ml (retail) a 100ml bottles
Luxusní pleťové sérum zpomalující proces stárnutí pleti s přírodními extrakty z Perel a vybranými účinnými látkami vhodné pro všechny 
typy pleti. Tento koncentrát krásy zanechává pleť omlazenou, zjemněnou, rozjasněnou a zářivou. Bojuje proti mimickým vráskám, vyhlazuje 
hluboké vrásky, pleť zpevňuje a zjemňuje kontury obličeje. Dermatologicky testováno.
Obsahuje rozjasňující a  remineralizační Perlový extrakt v bázi z Mořské vody bohaté na minerály,  speciální směsi 
inovativního rozjasňujícího Oligopeptidu, Vitamínu C (kyselina etyl-askorbová) a Niacinamid (Vitamín B3), který bojuje proti vzniku 
barevných skvrn, účinný komplex rostlinných látek, který působí na tři viditelné kožní chromofory (snižuje zarudnutí a hnědé skvrny 
a  současně zlepšuje homogenitu Kolagenu; dodává pokožce mladistvý a   jasný vzhled)‚ Oligopeptid sloužící jako plnivo vrásek 
(Matrixyl synthe6 - stimuluje syntézu šesti hlavních složek matrice kůže a dermálně-epidermálního spojení, vyhlazuje vrásky a jemné 
linky zevnitř),  extrakt z  Matricaria maritima  (přírodní svalový relaxant, látka s  protizánětlivým působením, má obdobné účinky 
jako Botox),  mořský Elastin  (zlepšuje elasticitu a  pevnost),  kyselinu Ursolovou  (chrání elastin, působí proti anti-elastáze),  extrakt 
z  aktivního Planktonu  (buněčná ochrana a  obnova DNA), silné  antioxidační Enzymy  získané fermentací mikroorganismů, které 
se vyskytují v extrémně hlubokých částech Oceánů (zabraňuje viditelným známkám stárnutí způsobeným působením světla, chrání 
buněčné struktury před poškozením UV zářením a  posiluje integritu kůže),  kyselinu Hyaluronovou tří různých molekulových 
hmotností (účinná hydratace vrstev pokožky), výživnou mořskou DNA, která působí proti stárnutí, ochranné a hydratační Ceramidy, 
hydratační  Trimetylglycin (Betain),  zklidňující  a-Bisabolol  a  extrakt z  Heřmánku, Vitamín E v  liposomech, extrakt z  Okurky, 
Jojobový olej, Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.

LUMINANCE PEARL FACE GEL MASK (PLEŤOVÁ GELOVÁ MASKA) 
50ml (retail) tuba, 100ml (retail and cabine) airess bottle and 250ml jars
Intenzivní hydratační, zesvětlující a zklidňující maska na obličej s přírodním  extraktem z Perel a čistým Diamantovým práškem, vhodná 
pro všechny typy pleti. Tento pokrokový přípravek poskytuje pleti hydrataci, vyhlazení a zklidnění, pleť ponechává zářivou s rovnoměrně 
rozloženými barevnými odstíny.
Obsahuje rozjasňující a  remineralizační Perlový extrakt v bázi z Mořské vody bohaté na minerály,  zesvětlující jemný prášek 
z  Diamantů, Vitamín C (kyselina etyl-askorbová - antioxidant a zesvětlující látka), Niacinamid (Vitamín B3-hydratuje, stimuluje přirozenou 
biosyntézu kolagenu a  působí proti vzniku barevných skvrn),  mořský Elastin  a  Chitosan  (zlepšuje elasticitu a  pevnost),  kyselinu 
Hyaluronovou vysoké a nízké molekulové hmotnosti (efektivní hydratace vrstev pokožky), Aloe Vera gel (hydratační a protizánětlivý 
faktor, který působí na regeneraci pleti),  extrakt z  Okurky  (osvěžuje, hydratuje a  utišuje citlivou a  unavenou pleť),  kyselinu 
Glycyrrhetinovou (protizánětlivá aktivní látka z lékořice), hydratační Ureu, hydratační Trehalózu a Trimetylglycin (Betain), hydratační 
a ochranné Ceramidy, uklidňující a ztišující extrakt z Heřmánku a a-Bisabolol, Vitamín E, Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.

LUMINANCE PEARL PEEL-OFF FACE MASK  (SLUPOVACÍ PLEŤOVÁ MASKA) 150g a 700g jars
Rozjasňující a hydratační slupovací  pleťová maska s přírodními Perlami a čistým Diamantovým prachem a dalšími účinnými látkami, vhodná 
pro všechny typy pleti. Zanechává pokožku jasnou, zářivou, svěží a hebkou.
Obsahuje  prášek z  přírodních Perel  (hydrolyzovaný prášek z  Perel bohatý na stopové prvky a  aminokyseliny) a  mikrokuličky 
s  Diamantovým prachem,  což jsou dvě luxusní přísady pro zesvětlení a  rozjasnění pleti.  Obsahuje také  Trehalózu  (účinný hydratační 
přírodní cukr),  speciální směs Vitamínu C  a  Niacinamidu (Vitamín B3),  která hydratuje, stimuluje přirozenou biosyntézu Kolagenu 
a bojuje proti vzniku barevných skvrn a Alantoin.



POSTUP OŠETŘENÍ  
DOPORUČENÁ DOBA 6 OŠETŘENÍ (DVAKRÁT TÝDNĚ, PO DOBU TŘÍ TÝDNŮ)

1. Vyčistěte obličej a krk s použitím hydratačního LUMINANCE PEARL CLEANSING MILK 
(ČISTÍCÍHO MLÉKA). Zbytky mléka odstraňte a pleť tonizujte pomocí tonika  LUMINANCE 
PEARL TONING LOTION (TONIZAČNÍ PLEŤOVÁ VODA).  Vyčistěte oční okolí s  použitím 
EYE MAKEUP REMOVER (ODLIČOVACÍHO PŘÍPRAVKU NA OČI) (vhodný k  odstranění 
makeupu a  voděodolné rtěnky).  Pokračujete exfoliací pleti s  použitím PEELING GEL  
Nr. 1  or 2  (PEELINGOVÝ GEL  číslo 1 a  nebo 2).  Případné zbytky peelingu odstraňte 
s použitím  LUMINANCE PEARL  TONING LOTION  (TONIZAČNÍ PLEŤOVÁ VODA).

2. Vyčištěnou pleť jemně masírujte s použitím  zesvětlujícího a zpevňujícího séra LUMINANCE 
PEARL FACE SERUM (PLEŤOVÉ SÉRUM), které zpomaluje proces stárnutí.  (Můžete také 
použít ultrazvukové kosmetické zařízení na dobu 2 až 3 minut)

3. Pokračujte jemnou masáží kruhovými pohyby pomocí rozjasňujícího a  zpevňujícího 
přípravku LUMINANCE PEARL FACE CREAM  (PLEŤOVÝ KRÉM), který zpomaluje proces 
stárnutí, dokud se  úplně nevstřebá. Naneste na obličej a krk tenkou vrstvu LUMINANCE 
PEARL FACE GEL MASK (PLEŤOVÉ GELOVÉ MASKY) na zesvětlení, zklidnění a hydrata-
ci. Masku nechte působit po dobu 2 až 3 minut. Poté masírujte LUMINANCE PEARL FACE 
GEL MASK (PLEŤOVOU GELOVOU MASKU), až se většina přípravku vstřebá.

4. Mezitím si připravte LUMINANCE PEARL PEEL-OFF FACE MASK  (SLUPOVACÍ PLEŤOVÁ 
MASKA). Smíchejte práškovou masku s vodou a nechte masku v misce po dobu 2 minut, aby 
se rozpustily všechny aktivní látky.

5. Naneste LUMINANCE PEARL PEEL-OFF FACE MASK (SLUPOVACÍ PLEŤOVOU MASKU) 
přes celý obličej a krk. Ponechte masku působit po dobu 20 minut, než uschne. Odstraňte 
masku tím, že ji odloupnete v jednom kuse a případné zbytky očistíte pomocí LUMINANCE 
PEARL TONING LOTION (TONIZAČNÍ PLEŤOVÉ VODY).

6. Ošetření ukončete aplikací  séra LUMINANCE PEARL FACE SERUM (PLEŤOVÉ SÉRUM) 
a krému LUMINANCE PEARL FACE CREAM (PLEŤOVÝ KRÉM).

ZÁKAZNÍK BY MĚL POKRAČOVAT V DOMÁCÍ PÉČI 
S POUŽITÍM PŘÍPRAVKŮ:

LUMINANCE PEARL CLEANSING MILK a TONING LOTION (denní použití)
LUMINANCE PEARL FACE SERUM a CREAM (denní použití, ráno a večer)
LUMINANCE PEARL FACE GEL MASK (používejte 1 nebo 2 krát týdně)

YELLOW ROSE PROFESSIONAL COSMETICS  
Výhradní distributor pro ČR. Chardé s.r.o., www.yellowrose.cz, info@charde.cz, www.charde.cz


