
Postup Ošetření
Doporučená doba:
6 ošetření (dvakrát týdně, po dobu tří týdnů)

Očistěte obličej, krk, oči a rty jemnou olivovou a bylinkovou  
micelární čistící pleťovou vodou Olive&Herbs Micellar Cleancing 
water s výtažkem z listů Oliv. Tato jemná micelární voda odstraní 
účinně a v jednom kroku (bez oplachování) make-up a nečistoty 
a zanechá pleť čistou a svěží.

Pro hlubší a důkladnější čištění aplikujte na obličej a krk kruho-
vými pohyby směrem nahoru olivový a bylinný pleťový peeling 
Olive&Herbs Face Scrub s přírodními cukrovými krystaly.  
Masírujte jemně asi 2 až 3 minuty. Navlhčete špičky prstů 
vodou a masírujete, až se cukrové krystaly rozpustí. Peeling se 
přemění na měkkou emulzi, kterou lze snadno odstranit měk-
kou tkaninou nebo čistícími vatovými tampóny. Nepoužívejte 
na kuperózní a podrážděnou pokožku.

Jemně masírujte celý obličej a krk vyživujícím, hydratačním a omla-
zujícím olejem Olive & Herbs Face Oil, který působí proti stárnu-
tí. Zaměřte se na mimické vrásky, suchá místa, ochablou pokožku 
a nebo místa s nejednotným tónem pleti. Pokračujte v masáži, dokud 
se olej téměř nevsákne. (pro intenzivnější výsledek použijte ultrazvuk)

Aplikujte výživující a zpevňující krém proti vráskám
Olive & Herbs Face Cream s olivovým olejem a výtažkem ze 
šafránu, který působí proti stárnutí.  Krém jemně vmasírujte do 
pokožky, dokud se nevsákne. Zaměřte se na mimické vrásky, su-
chá místa, ochablou pokožku a místa s nejednotným tónem pleti.

Poté na ošetřovanou oblast aplikujte v přiměřeném množství 
rovnoměrnou vrstvu vyživující masky Olive & Herbs Face Mask. 
Nechte masku působit 15 až 20 minut. Odstraňte masku jemnou 
tkaninou a případné zbytky odstraňte čistící vodou  
Olive & Herbs Micellar Cleansing Water.

Ošetření ukončíte nanesením krému Olive & Herbs Face Cream.

Domácí péče
micellar cleansing water 
s výtažkem z olivových listů a bylinnými výtažky,  
200ml láhev POUŽITÍ denně, vždy ráno a večer

face scrub 
s organickým olivovým olejem a bylinnými výtažky,  
50ml dóza POUŽITÍ 1 až 3 krát týdně

face oil 
s organickým olivovým olejem a bylinnými výtažky,  
30ml kapátko POUŽITÍ denně, vždy ráno a večer

face cream 
s organickým olivovým olejem a bylinnými výtažky,  
50ml dóza POUŽITÍ denně, ráno a večer

face mask 
s organickým olivovým olejem a bylinnými výtažky,  
50ml dóza POUŽITÍ 1 až 3 krát týdně

Přírodní omlazující ošetření pleti s organickým 
extra panenským Olivovým olejem, výtažky 
z listů Oliv a bylinnými výtažky. Hydratuje, 
vyživuje, bojuje s vráskami a zanechává pleť 
pevnou a zářivou.
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pro všechny typy pokožky

Organický extra panenský Olivový olej, výtažek 
z listů Oliv a nezmýdelnitelný Olivový olej vyživují, 
zvlhčují a posilují hydrolipidní vrstvu pokožky 
a chrání před volnými radikály. 

Speciální výtažek z Šafránu a liposomy 
s výtažkem Swertia chirata aktivují faktory růstu 
pokožky pro přirozenou biosyntézu Kolagenu 
a Elastinu. Vyhlazují se vrásky a postupně se 
zlepšuje elasticita (přirozený efekt podobný účinku 
retinolu).

Nová forma Vitamínu C a aktivního výtažku 
z Chmelu odstraňuje barevné nerovnoměrnosti pleti 
a zanechává pokožku jasnou a zářivou.

Výtažek z Lupiny bílé se 4% Lupeolem zvyšuje 
elasticitu a obnovuje kontury obličeje. 

Výtažek z Heřmánku matricaria maritima, který 
bojuje proti mimickým vráskám (přirozený efekt 
podobný účinku botoxu).

12 bioaktivních bylinných výtažků poskytuje 
účinnou antioxidační ochranu.

Arganový, Prvosenkový a Mandlový olej zjemňuje, 
vyživuje a pomáhá udržovat pokožku hydratovanou 
a pružnou.
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Výtažek z čerstvých olivových listů. Vykazuje silnou antioxidační 
aktivitu (mnohem vyšší než vitamín C a výtažek ze zeleného 
čaje). To je způsobeno synergickým účinkem flavonoidů, 
polyfenolů a vysokého obsahu Oleuropeinu přítomného ve 
výtažku. Silný přírodní antioxidant z Olivovníku.

Olivový olej byl považovaný starověkými Řeky za „tekuté zlato“. 
Olivový olej je vysoce kvalitní přírodní pleťový olej, který 
zlepšuje kondici pleti tím, že jí hydratuje, zklidňuje a zjemňuje 
kožní tkáň. Bohatý na směsné triglyceridové estery esenciálních 
mononenasycených mastných kyselin (olejová, palmitová 
a linoleová), skvalen a přírodní fenoly se silnými antioxidačními 
vlastnostmi. Pro tyto vlastnosti je považován za vysoce výživný 
a používá se po staletí jako přírodní léčebná látka.

Swertia se tradičně používá k hojení ran. Výtažek je bohatý 
na hlavní účinnou látku Swertiamarin, který aktivuje kožní 
kmenové buňky k produkci přirozených růstových faktorů. Tyto 
růstové faktory stimulují fibroblasty k přirozené produkci 
Kolagenu a Elastinu, esenciálních proteinů pro strukturu 
pojivové tkáně. Pokožka se postupně zvenčí revitalizuje, 
vyhlazují se vrásky a zvyšuje se pružnost (přirozený efekt blízký 
účinku Retinolu).

Lupina bílá byla od starověku tradičně používána pro své 
uklidňující a léčebné účinky. Výtažek ze semen je bohatý na 
triterpen Lupeol (standardizovaná koncentrace 4%), který 
působí na přirozenou syntézu vysoce kvalitní a správné struktury 
Kolagenu I ve fibroblastech. Proto zvyšuje celkovou elasticitu 
a postupně obnovuje kontury obličeje (přirozený „lifting“).

Šafrán je považován za jednu z nejcennějších rostlin v Řecku, 
ale i na světě. Je jedinečný pro svou charakteristickou barvu, 
vůni a chuť, a také fytoterapeutické vlastnosti známé již od 
starověku. Výtažek obsahuje antioxidační karotenoidy “crociny”, 
které zvyšují přirozenou produkci růstových faktorů kůže 
(stimulace biosyntézy Kolagenu, elastinu a Glykosaminoglykanu 
ve fibroblastech). Objem a celková kvalita pokožky se zlepšuje, 
vyhlazují se vrásky a zlepšuje se pružnost (přirozený efekt blízký 
účinkům Retinolu).

Heřmánek byl již vysoce ceněn ve starověku a Řečtí lékaři 
a botanikové doporučovali používat heřmánkový nálev jako 
protizánětlivý lék. Výtažek z druhů matricaria obsahuje fenolové 
aktivní látky a flavonoidy s dodatečným účinkem proti mimickým 
vráskám, bojuje proti volným radikálům a zklidňuje pokožku. 
(přirozený efekt podobný účinkům Botoxu).

Chmel jsou květiny rostliny Humulus lupulus a jsou 
bohaté na flavonoidy Xanthohumol, 8-prenylnaringenin 
a isoxanthohumol. Působí na melanocyty a keratinocyty, zabraňují 
změnám barvy pokožky a nadměrné tvorbě melaninu. Barevný 
tón pleti se sjednocuje a pleť získává mladistvý jas a lesk.

YELLOW ROSE PROFESSIONAL COSMETICS
Výhradní distributor pro ČR.

Chardé s.r.o.
Buková 230, 251 62 Louňovice

www.yellowrose.cz info@charde.cz

olive & herbs
přírodní pleťové ošetření proti stárnutí



Micelární voda s výtažky z olivových listů a dalšími přírod-
ními výtažky. Je určena pro šetrné čištění obličeje, očního 
okolí, rtů a dekoltu. Účinně a v jednom kroku odstraňuje 
make-up a nečistoty, bez podráždění pokožky. Pokožka je 
čistá, osvěžená a hebká. Vhodné pro všechny typy pleti. Ide-
ální pro citlivou pokožku. Ophthalmologicky a dermatolo-
gicky testováno. Vhodné pro uživatele kontaktních čoček.

Obsahuje speciální jemné čistící micely, zklidňující výtažky 
z Euphrasie (Světlík lékařský) a Calendula extract (Mě-
síčku lékařského), výtažky z Antioxidačního Bílého Čaje 
a Olivových listů, zklidňující Kyselinu Glycyrrhetinovou, 
výtažek z Okurky, Alantoin a Panthenol.94% přírodních látek 

200ml (retail) 
500ml bottles

50ml (retail) jar
125ml tube
250ml jar

50ml (retail), 250ml jars

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

30ml (retail)
100 ml lahvička s kapátkem

Obsahuje organický extra panenský Olivový olej, krystaly  
přírodního Cukru, antioxidační výtažky (z Listů Oliv, 
Trvalek, Rozmarýnu a Bílého čaje), přírodní oleje s kon-
dicionačními účinky (Argan, Pupalka a Sladké mandle), 
zklidňující výtažky (Proskurník lékařský, Heřmánek, Léko-
řice a Měsíček lékařský), výtažky z Listnatce s tonizujícími 
účinky, Bambucké máslo, Aloe Vera gel, vitamín E, Pan-
thenol, Alantoin, Chlorofyl, Rostlinný Glycerin a přírodní 
esenciální olej z Mastichy.

Po jeho použití má pokožka zářivý, pevný a mladistvý 
vzhled. Snadno se vstřebává a po jeho aplikaci nemáte pocit 
mastné pleti. Vhodné pro všechny typy pleti. Dermatologic-
ky testováno.

Obsahuje organický extra panenský Olivový olej, anti-
oxidační Nezmýdelnitelný Olivový olej, přírodní oleje 
s účinky kondicionéru (Pupalka, Argan a Jojoba), lipo-
somy s výtažkem z listů Swertia chirata, které přirozeně 
stimulují tvorbu Kolagenu a Elastinu, působí proti vráskám 
a zvyšují elasticitu pokožky (s podobným účinkem jako 
Retinol), zpevňující výtažek z Lupiny bílé s 4% Lupeolem, 
rozjasňující speciální forma Vitamínu C a výtažek z Chme-
le, zklidňující výtažky (Měsíčku lékařského a Heřmánku), 
antioxidační Lykopen a výtažek z Rozmarýnu, a-Bisabo-
lol, hydratační kyselina y-Linolová (Omega 6) a Ceramidy  
a Vitamín E.

(listy Oliv, Trvalky, Šalvěj, Rozmarýn a Bílý čaj), výtažek 
ze Šafránu, který přirozeně stimuluje biosyntézu Kolagenu 
a Elastinu, působí proti vráskám a zvyšují elasticitu pokož-
ky (s podobným účinkem “jako Retinol”) tři molekulové 
hmotnosti kyseliny Hyaluronové, rozjasňující speciální 
forma Vitamínu C a výtažek z Chmele, výtažek z fer-
mentace Černého čaje, který pomáhá obnovovat objem 
a jas (přírodní účinek blízký “lipo-fillingu”), přírodní oleje 
s účinky kondicionéru (Argan, Pupalka a Jojoba), zpevňu-
jící výtažek z Bílé lupiny s 4% Lupeolem (přírodní účinek 
blízký liftingu), zpevňující výtažky (Přeslička a Pupečník 
Asijský), výtažek z Heřmánku proti mimickým vráskám 
(přirozený účinek obdobný “botoxu”), zklidňující výtažky 
(Proskurník lékařský, Heřmánek, Měsíček lékařský), 
hydratační kyselina y-Linolová (esenciální mastné kyseliny 
Ω 6), Ceramidy, Lykopen, Betain, Trehalózu, Bambucké 
máslo, šťávu z Opuncie, Alove Vera gel, Vitamín E, Pan-
thenol a Alantoin.

Obsahuje organický extra panenský Olivový olej, antioxi-
dační nezmýdelnitelný Olivový olej, antioxidační výtažky 
(z listu Oliv, Trvalky, Rozmarýn a Šalvěj), přírodní oleje 
s účinky kondicionéru (Argan, Pupalka, Sladká Mandle 
a Jojoba), zpevňující výtažky (Přeslička a Pupečník Asij-
ský), zklidňující výtažky (Proskurník lékařský, Heřmánek, 
Lékořice a Měsíček lékařský), tonizující výtažek z Listnat-
ce, sušené květy (Pomeranč, Levandule, Heřmánek a Mě-
síček lékařský), hydratační kyselinu y-Linolovou (esenci-
ální mastná kyselina Ω 6), Ceramidy, Lykopen, Bambucké 
máslo, šťávu z Opuncie, Alove Vera gel, Fytoskvalen, 
a-Bisabolol, Vitamíny (E a   C), rostlinný Glycerin, Betain, 
Panthenol, Alantoin, Chlorofyl a přírodní esenciální olej 
z Mastichy.

Exfoliační pleťový gelový peeling s krystaly cukru, 
extra panenským olivovým olejem, výtažky z listů oliv 
a bylinnými výtažky. Čistí a zanechává pokožku jemnou 
a hebkou. Vhodný pro všechny typy pleti. Dermatologicky 
testováno.

Výživný a antioxidační olej, který působí proti vráskám,  
po použití se váš obličej rozjasní, obsahuje extra panenský 
Olivový olej, speciální formu vitamínu C a bioaktivní 
bylinné výtažky. Chrání pokožku před vysoušením, pomáhá 
potlačovat vrásky, pleť zklidňuje a sjednocuje barvu pleti.  

Hydratační a vyživující pleťový krém proti vráskám s extra 
organickým panenským Olivovým olejem, výtažky z listů Oliv, 
Šafránu a bylinnými výtažky. Působí proti mimickým vráskám 
a příznakům stárnutí, zanechává pleť jemnou, pevnou a projasně-
nou. Vhodný pro všechny typy pleti. Dermatologicky testováno.

Obsahuje organický extra panenský Olivový olej, antioxi-
dační nezmýdelnitelný Olivový olej, antioxidační výtažky 

Hydratační, vyživující a omlazující krémová pleťová maska 
s organickým extra panenským Olivovým olejem, výtažkem 
z listů Olivovníků a sušenými květy Levandule, Pomeranče, 
Měsíčku lekařského a Heřmánku. Vhodné pro všechny typy 
pleti. Dermatologicky testováno.

Peeling naneste na vyčištěnou pleť a masírujte jemnými, 
krouživými pohyby. Odstaňte vodou pomocí vatových 
tampónů. Používejte 1 až 3 krát týdně. Nepoužívejte na ku-
perózní a  podrážděnou pokožku. Pro další ošetření použijte 
další produkty z řady Yellow Rose Olive & Herbs.

Pomocí vatových tampónů jemně naneste na obličej, oči, 
rty a dekolt. Oplachování vodou není zapotřebí. Používejte 
denně, ráno a večer.
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produkty

Aplikujte rovnoměrnou vrstvu na očištěnou pokožku 
obličeje a krku 1 až 3 krát týdně. Masku nechte působit 
po dobu 20 minut. Masku odstraníte pomocí suché 
měkké tkaniny. Očistěte veškeré zbytky s použitím 
micelární čístící vody Olive & Herbs - micellar cleansing 
water.

Aplikujte denně, ráno a večer, na vyčištěnou pleť (obličej 
a krk) a jemně masírujte, až se vstřebá.

Aplikujte denně, ráno a večer. Olej naneste na vyčištěnou 
pleť (obličej a krk) před použitím pleťového krému.

98% přírodních látek
96% přírodních látek 

96% přírodních látek

98% přírodních látek


