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•  Oblast krku a tváří je s věkem náchylná ke ztrátě pevných kontur. OŠETŘENÍ NA ZPEVNĚNÍ KRKU poskytuje speciální péči

o ochablou pokožku, bojuje proti  příznakům stárnutí a zajišťuje hladší, pevnější a omlazený vzhled.

Zlepšuje vzhled povislých obličejových rysů kolem krku a spodní čelisti.

Zpevňuje pokožku a zvyšuje její elasticitu.

Hydratuje  pokožku a vyhlazuje jemné linky a vrásky.

POSTUP OŠETŘENÍ DOPORUČENÁ DOBA OŠETŘENÍ: 9 NÁVŠTĚV (3 KRÁT TÝDNĚ PO DOBU 3 TÝDNŮ)  VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY PLETI

OŠETŘENÍ PRO ZPEVNĚNÍ KRKU A AKTIVNÍ ZLEPŠENÍ VZHLEDU, ZAMĚŘENÉ NA KRK, DVOJITOU BRADU A TVÁŘE

1. Vyčistěte obličej, krk a oblast dekoltu čistícím pleťovým mlékem LAIT DEMAQUILLANT. Zbytky přípravku odstraňte s použitím zklidňující 
tonizující pleťové vody LOTION AZULENE. Naneste peelingový gel odstraňující odumřelé buňky z pokožky PEELING SCRUB GEL (č. 1 nebo 2 
podle typu pleti) nechte ho působit asi dvě minuty. Poté pleť masírujte kruhovými pohyby zdola nahoru dokud se gel neodstraní. Tonizujte 
pokožku a zbytky gelu poté odstraňte s použitím pleťové vody LOTION AZULENE.
2. Ošetření zahajte stimulací tkáně pokožky. Masírujte ošetřované místo koncentrovaným zpevňujícím sérem proti stárnutí s  kmenovými
buňkami CELLULAR LIPOSOMES BIO-SERUM REVITALISANT (pro zlepšení výsledků můžete rovněž použít iontoforézu nebo ultrazvukové
zařízení). Až se sérum vstřebá, pokračujte v masáži s použitím vyživujícího, hydratačního 24-hodinového krému s ceramidy CREME HYDRO-
-NUTRITIVE (v případě starší či suché pokožky nebo pokožky s vyššími nároky na péči můžete použít krém GOLDEN LINE FACE FIRMING
CREAM). Případný přebytečný krém opatrně odstraňte ubrouskem nebo kosmetickou houbičkou a přejděte k ochlazující fázi ošetření.
3. Zastřihněte gázu do tvaru ošetřované oblasti (obvykle jde o spodní polovinu obličeje). Navlhčete gázu s použitím jedné ampule stahujícího 
a zpevňujícího séra LOTION ASTRINGENTE (B). Vlhkou gázu umístěte na 15 až 20 minut do mrazáku. Až gáza zmrzne, přiložte ji (buďte velmi 
opatrní, aby byla dobře natažená) na bradu, pod nos a na krk. Vyhněte se oblasti očí.
4. Na chladnou gázu naneste rovnoměrnou vrstvu stahující a zpevňující pleťové masky s chlorofylem MASQUE ASTRINGENT nebo hydra-
tační a zpevňující peelingové masky na obličej s kolagenem COLLAGEN MODELING PEEL-OFF MASK. Ponechte masku na místě po dobu 15 
až 20 minut a poté ji odstraňte společně s gázou. Zbytky masky odstraňte navlhčenými (vodou nebo pleťovou vodou) bavlněnými tampóny
nebo kosmetickou houbičkou.
5. Ošetření zakončete masáží ošetřované oblasti hydratačním a vyživujícím krémem CREME HYDRO-NUTRITIVE (v případě starší či suché
pokožky nebo pokožky vyžadující zvýšenou péči můžete použít krém GOLDEN LINE FACE FIRMING CREAM).

PRO DOMÁCÍ PÉČI: Za účelem zlepšení či zachování výsledků se zákazníkům doporučuje používat zpevňující a hydratační sérum s elastinem 
ELASTINE HYDRO-COMPLEXE SOLUTION BIOACTIVE (jednu ampuli každý den) společně s hydratačním a zpevňujícím 24-hodinovým kré-
mem s ceramidy CREME HYDRO-NUTRITIVE (použítí každý den ráno a večer).



MASQUE ASTRINGENT CHLOROPHYLLE (PLEŤOVÁ MASKA) 50ml aluminium tuba, 250ml a 500ml jars
Stahující maska (ve formě pasty) pro smíšené a mastné typy pleti. Vzhledem k jejím čistícím a absorpčním vlastnostem se z pokožky odstraňuje pře-
bytečný kožní maz a nečistoty. Čistí a uvolňuje ucpané póry. Pleť zanechává matnou, čistou a svěží. Díky svým stahujícím a chladivým vlastnostem 
lze aplikovat na ochablou a unavenou pleť a dekolt. Aplikuje se na tvář, krk a dekolt.

Obsahuje Kaolín a Bentonit (přírodní minerály výborně absorbující olej, které zanechávají pokožku svěží a čistou), extrakt z Vilínu obecného (pří-
rodní osvěžující a lehce stahující látka), Síran Zinečnatý (látka stahující kůži), Mentol (získávaný z máty peprné, s chladivými, osvěžujícími a krevní 
oběh stimulujícími účinky), Vitamín A, Chlorofyl, Sójový Lecitin (přírodní zvláčňující látka, hydratuje a vylepšuje texturu pokožky) a Alantoin.

LOTION ASTRINGENTE (B) (PLEŤOVÉ SÉRUM) Box 12  ampoulex 3 ml, Box of 18 ampoules x 9ml

Astringentní, póry stahující  a zpevňující sérum na obličej, krk a dekolt. Vhodné pro smíšenou a mastnou pleť s rozšířenými  póry a také pro unave-
nou a ochablou pleť. Pokud však sérum použijete na suchý typ pokožky, doporučuje se použít následně hydratační Yellow Rose (CREME HYDRO-
-NUTRITIVE).

Obsahuje Síran Zinečnatý (látka stahující kůži), extrakt z Vilínu Obecného (přírodní osvěžující a lehce stahující látka), Mentol (získávaný z máty 
peprné s chladivými účinky),  Aloe Vera gel a Levandulový esenciální olej a Alantoin. 

ELASTINE HYDRO-COMPLEXE SOLUTION BIO-ACTIVE (PLEŤOVÉ SÉRUM) Box of 12 ampoules x 3ml
Hydratační sérum s mořským Elastinem, který pokožce pomáhá navrátit elasticitu a pevnost a následně zabraňuje vzniku vrásek. Vhodný pro všech-
ny typy pleti. Může být používáno samostatně jako 24-hodinové sérum nebo před použitím dalších produktů péče o pleť značky Yellow Rose.

Obsahuje extrakt z Vilínu (přírodní osvěžující a lehce stahující látka), extrakt z Aloe vera, extrakt z Mrkve a Alantoin.  

CREME HYDRO-NUTRITIVE (PLEŤOVÝ KRÉM) 30ml, 50ml (retail), 125ml, 250ml, 500ml jars

Hydratační, zpevňující a výživný 24-hodinový krém pro suchou a normální  pleť. Dodává pleti přirozený, sjednocený barevný tón, elasticitu. Udržuje 
pleť hydratovanou a zabraňuje vysoušení pleti.

Obsahuje Ceramidy (chrání a hydratují pleť), hydratační kyselinu Hyaluronovou a Fytosteroly (mají hydratační účinky a působí proti vráskám), 
zpevňující Pšeničné proteiny, extrakt z Mořských Řas (Spirulina), přírodní extrakty (Ředkev, Řeřicha, Sója, Tolice Vojtěška), Vitamíny (E a A), 
Bambucké Máslo, Avokádový a Olivový olej, extrakt z Heřmánku, Jojobový olej, Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.  

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

CELLULAR LIPOSOMES BIO-SERUM REVITALISANT (PLEŤOVÉ SÉRUM) Box s 12 ampulemi po 3ml
CELLULAR LIPOSOMES ANTI-AGING BIO-DROPS (PLEŤOVÉ SÉRUM) 30ml airless bottle (retail)

Vysoce bohaté výživné sérum se zvýšenou hydratací, obsahující Kmenové buňky z Jablek, Liposomy s přírodními bio extrakty a kyselinu Hyalurono-
vou. Obnovuje a udržuje rovnováhu vlhkosti, zmenšuje jemné linie a vrásky a zvyšuje elasticitu. Sérum lze používat každý den ráno nebo večer. Je 
vhodné pro všechny typy pleti.

Obsahuje výtažek z Kmenových buněk švýcarské odrůdy Jablek obsažený v Liposomech (chrání kmenové buňky pokožky a pomáhá při procesu 
přirozené obnovy kožních buněk), speciální Pentapeptid, který stimuluje přirozenou syntézu Kolagenu a Elastinu, Liposomy s Koenzymem Q10 
a Karnitinem (antioxidant a činidlo pro regeneraci Vitamínu E), Liposomy s Vitamínem E (antioxidant s dlouhotrvajícím účinkem), Liposomy s ex-
traktem z Pupečníku (dlouhotrvající zpevňující účinek), kyselinu Hyaluronovou, Liposomy s extraktem z květů Jetele (obsahuje izoflavony, 
které reaktivují kožní metabolismus – účinek proti vráskám), patentovanou směs Polypeptidů a Glykopeptidů (zlepšuje buněčné dýchání a vyhlazuje 
vrásky), hydratační Liposomovou suspenzi, extrakt z Okurky, Alantoin a Panthenol (pro-Vitamín B5).

PRODUKTY POUŽÍVANÉ PŘI OŠETŘENÍ

MASKY SÉRUM KRÉMY


