
REVITALIZACE BUŇEK

hydratační, okysličující 
a revitalizační ošetření založené na
antioxidačních vlastnostech Červené Vinné Révy

O Š E T Ř E N Í  N A  P R O Z Á Ř E N Í   P L E T I

 PROJASNĚNÍ A PROZÁŘENÍ 
ANTIOXIDAČNÍ ÚČINEK

POSTUP OŠETŘENÍ
DOPORUČENÁ DOBA PROCEDURY: 6 až 8 NÁVŠTĚV (2 až 3 krát týdně)

1. Vyčistěte obličej (a krk) s použitím čistícího mléka CELLULAR REVITALIZING CLEANSING MILK (nebo LAIT DEMAQUILLANT). Pokožku 
tonizujte a případné zbytky mléka odstraňte tonikem CELLULAR REVITALIZING LOTION (nebo LOTION AZULENE).

2. Na vyčištěnou pleť naneste peelingový gel PEELING SCRUB GEL (č. 1 nebo č. 2 podle stavu a citlivosti pokožky) a vyhněte se obrysům 
očí. Peeling nechte působit 1 až 2 minuty a pokračujte v jemné masáži krouživými pohyby směrem nahoru po dobu 2 nebo 3 minut (dokud 
většinu peelingu neodstraníte). Zbytky odstraňte houbičkou a vodou nebo s použitím tonika CELLULAR REVITALIZING LOTION nebo 
LOTION AZULENE.

3. Jemně vmasírujte 3/4 ampule (nebo jednorázového sáčku) RED VINE SERUM. Pokračujte v masírování s použitím RED VINE GEL, dokud 
se nevstřebá. (Pro lepší absorpci a lepší výsledky můžete použít ultrazvukové kosmetické zařízení)

4. Poté, co se gel a sérum masáží vstřebá, pokračujte jemnou masáží s použitím krému CRÉME HYDRO-NUTRITIVE po dobu asi 5 minut.

5. Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu pleťové masky RED VINE MASK a masírujte  asi 2 minuty. Pokračujte nanesením druhé tenké vrstvy  
RED VINE MASK a nechte ji působit. Po 15 až 20 minutách masku odstraňte s pomocí suché tkaniny a poté setřete houbičkou navlhčenou 
tonikem LOTION nebo vodou.
• Pro zvýšenou absorpci účinných látek RED VINE TREATMENT aplikujte slupovací peel-off  masku ALGIN MASK nebo samozahřívací masku  
PLASTER MASK, které nanesete přes RED VINE MASK

5. Odstraňte masku a použijte zbývající 1/4 ampule RED VINE SERUM (nebo sáčku s jednorázovou dávkou) a několik kapek RED VINE 
GEL. Dokončete ošetření s hydratačním a vyživujícím krémem CRÉME HYDRO-NUTRITIVE.

Pro zlepšení a udržení výsledků doporučujeme používat pro domácí péči: RED VINE SERUM, GEL, MASK a CRÉME HYDRO-NUTRITIVE.

OKYSLIČENÍ



CRÉME HYDRO-NUTRITIVE (PLEŤOVÝ KRÉM) 30ml, 50ml (retail), 125ml a 250ml jars 
Hydratační, zpevňující a vyživující 24 hodinový krém vhodný pro suchou a normální pleť. Pomáhá obnovit jednotný odstín a elasticitu pleti, 
udržuje pleť hydratovanou a zabraňuje jejímu vysoušení. Vhodný pro denní použití, lze kombinovat s dalšími přípravky Red Vine.
   Obsahuje Ceramidy (chrání a hydratují pokožku), hydratační kyselinu Hyaluronovou, Fytosteroly (působí proti tvorbě vrásek a mají 
hydratační vlastnosti), zpevňující Pšeničné proteiny, extrakt z Mořských řas (Spirulina), přírodní extrakty (Ředkvička, Řeřicha, Sója, 
Alfalfa – Vojtěška), Vitamíny (E a A), Bambucké máslo, Avokádový a Olivový olej, extrakt z Heřmánku, Jojobový olej, Panthenol 
(pro-Vitamín B5) a Alantoin.

RED VINE SERUM (PLEŤOVÉ SÉRUM) Box 12 ampoules x 3ml, 30ml airless (retail) bottle 
Vyjímečná revitalizační emulze působící proti vráskám, která okysličuje a rozjasňuje pleť. Základ této hedvábné emulze s lehkým složením tvoří 
extrakt z listů Červené Vinné Révy a speciální  PCO molekuly působící proti vzniku vrásek (ze Semínek z Červených Hroznů), které 
vážou volné radikály a posilují pokožku. Red Vine Serum chrání a revitalizuje pokožku a výsledkem je zářivější a svěží pleť. Vhodné pro všechny 
typy pleti. Sérum je možné používat denně jako 24 hodinové sérum nebo lze kombinovat s dalšími přípravky Red Vine.
    Obsahuje také speciální směs Sójových proteinů a Tripeptidu Mědi (antioxidant, který aktivuje buněčný metabolismus a zvyšuje 
přirozenou biosyntézu Kolagenu), přírodní Kolagen (hydratuje a zvyšuje elasticitu), bioaktivní Farnesol a deriváty Farnesolu (revitalizuje, 
okysličuje kožní buňky a stimuluje přirozenou biosyntézu neo-kolagenu), lipofilní estery kyseliny Salicylové (zklidňující účinek a efekt regenerace 
pokožky), proti-vráskové Fytosteroly, Lykopen (antioxidant získaný z Rajčatového extraktu), zklidňující extrakt z Heřmánku, Avokádový 
a Olivový olej a Panthenol (pro-Vitamín B5).

RED VINE GEL (PLEŤOVÝ GEL) 30ml (retail), 100ml airless bottles 
Hydratační, okysličující a pleť rozjasňující proti-vráskový gel.  Účinné látky obsažené v gelu rozptylují volné radikály, podporují biosyntézu neo-
kolagenu a pomáhají k okysličování a revitalizaci buněk. Gel hydratuje pleť, zlepšuje  její elasticitu a zářivost. Vhodné pro všechny typy pleti.  
Je možné používat denně jako 24 hodinové sérum, lze kombinovat s dalšími přípravky Red Vine.
     Obsahuje extrakt z  listů Červené Vinné Révy (antioxidant a dodávají pleti jednotný tón), Liposomy s extraktem z Květů Jetele 
(bohaté na isoflavony, které reaktivují kožní metabolismus a buněčné dýchání), kyselinu Hyaluronovou, Liposomy s Mléčnými proteiny 
(zpevňující a zesvětlující efekt), Liposomy s Koenzymem Q10 a Karnitin (antioxidant a regenerující Vitamín E), Silanoly s Hydroxyprolinem 
(regeneruje tkáň a působí proti stárnutí), zklidňující a hydratační Mikrokuličky s extraktem z Lněného oleje, Proskurníku, Algae (Mořské 
Řasy) a Sladké Mandle, extrakt z Okurky, Alantoin a Panthenol (pro-Vitamín B5).

RED VINE FACE MASK (PLEŤOVÁ MASKA) 50ml plastic tube (retail), 250ml, 500ml jars 
Okysličující, antioxidační a hydratační pleťová maska vhodná pro všechny typy pleti. Čistí pleť a dodávají sjednocený barevný tón, svěží  
a rozjasněný vzhled. Použití 2 až 3 krát týdně, lze kombinovat s dalšími přípravky Red Vine.
     Obsahuje extrakt z listů Červené Vinné Révy (antioxidant a dodává pleti jednotný tón), Lykopen (odstraňuje volné radikály a je získaný 
z Rajčatového extraktu), bioaktivní Farnesol a deriváty Farnesolu (přispívají k revitalizaci a okysličování buněk a stimulují přirozenou 
biosyntézu neo-Kolagenu), lipofilní estery kyseliny Salicylové (pomáhají pokožce dodržovat její normální cyklus a mají zklidňující účinek), 
oxid Zinečnatý (mírně astringentní se sedativními účinky), Vitamín C ve speciálních Glykokuličkách a Vitamíny E a A.

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

PRODUKTY PRO OŠETŘENÍ S POUŽITÍM ČERVENÉ VINNÉ RÉVY


