
ÚČINNÉ PLEŤOVÉ OŠETŘENÍ PROTI PRVNÍM PŘÍZNAKŮM STÁRNUTÍ

· Bojuje proti Mimickým Vráskám jako „Botoxový efekt“
· Působí proti vzniku Vrásek
· Elasticita a Projasnění pleti
· Omlazuje, Hydratuje a Zklidňuje pleť



SKIN RELAXANT PRODUKTY

POSTUP OŠETŘENÍ
DOPORUČENÁ DOBA: 6 ošetření (dvakrát týdně, po dobu tří týdnů)

SKIN RELAXANT SERUM (PLEŤOVÉ SÉRUM)  30ml (retail) a 100ml airless vails

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. Je možné používat denně jako 24 hodinové sérum samo-
statně nebo před jinými přípravky pro péči o obličej. Lze účinně kombinovat s ostatními produkty Yellow Rose Skin Relaxant.
Obsahuje speciální Hexapeptid, který reguluje mikro-stahování pokožky, zabraňuje vzniku mimických vrásek a dodává pleti jemnější vzhled 
(účinky podobné Botoxu), Pentapeptid, který stimuluje přirozenou syntézu kolagenu a elastinu (efekt podobný Retinolu), Kombuchu (fermen-
tační extrakt z Černého čaje, který pomáhá obnovit objem a tloušťku pokožky a zároveň zvyšuje její jas a elasticitu - lipofillingový efekt), Liposomy 
s koenzymem Q10 a Karnitinem (antioxidant a regenerátor Vitamínu E), extrakt z pouštních křovin Chaparral (pomáhá pokožce znovu získat 
pružnost a mladistvý vzhled), stabilní Vitamín C, kyselinu Hyaluronovou, zpevňující Pšeničné proteiny , Liposomy s mléčnými proteiny (se 
zpevňujícím a projasňujícím účinkem), hydratační  Liposomovou suspenzi, Ceramidy a Fytosfingosin (chrání a pomáhá hydratovat pleť), zklid-
ňující a hydratační extrakty z trávy  Imperata Cylindrica (Lalang válcovitý) a Okurky, Alantoin a Panthenol (pro-Vitamín B5).

SKIN RELAXANT CREAM (PLEŤOVÝ KRÉM) 30ml, 50ml (retail), 125ml, 250ml a 500ml jars

Speciální hydratační krém s jemnou a sametovou konzistencí zpomalující proces stárnutí a je vhodný pro každodenní péči pro všechny typy ple-
ti. Pomáhá redukovat mimické vrásky a další příznaky stárnutí (podobný efekt jako „Botox“). Stimuluje přirozenou regeneraci  a vlastní obnovu 
pokožky. Zvyšuje elasticitu a zanechává pleť tónovanou a zářivou. Lze účinně kombinovat s jinými výrobky Yellow Rose Skin Relaxant Face Care. 
Obsahuje speciální Hexapeptid, který reguluje mikro-stahování pokožky, zabraňuje vzniku mimických vrásek a dodává pleti jemnější vzhled 
(účinky podobné Botoxu), Pentapeptid, který stimuluje přirozenou syntézu kolagenu a elastinu (efekt podobný typu retinolu), Fytosteroly půso-
bící proti vzniku vrásek, kyselinu Hyaluronovou, zpevňující Pšeničné proteiny, Vitamíny (E a A), Kombuchu (extrakt z černého čaje, který po-
máhá obnovit objem a tloušťku pokožky a současně zvyšuje její jas a elasticitu - lipofilling), Ceramidy, extrakt z Boswellia serrata-Kadidlovník 
pilovitý (protizánětlivé a zklidňující vlastnosti), Diacetyl Boldine (aktivní látka z kůry Čilského stromu Chilean Boldo, chrání před podrážděním, 
vyrovnává tvorbu melaninu a rozjasňuje pokožku), extrakt z Heřmánku, Bambucké máslo, Avokádový, Jojobový a Olivový olej, Panthenol 
(pro-Vitamín B5) a Alantoin.

SKIN RELAXANT MASK (PLEŤOVÁ MASKA) 50ml tube (retail), 250ml a 500ml jars

Revitalizační a uklidňující krémová maska působící proti vzniku vrásek pro unavené typy pleti. Čistí, sjednocuje barevný tón pleti a projasňuje. Lze 
účinně kombinovat s ostatními produkty péče o obličej Yellow Rose Skin Relaxant.
Obsahuje speciální  Hexapeptid a Matricaria maritima extrakt proti mimickým vráskám (stejný efekt jako „Botox“), zpevňující a hydratační Rý-
žové proteiny, zklidňující Heřmánkový olej, extrakt Boswellia serrata-Kadidlovník pilovitý (protizánětlivé a zklidňující vlastnosti), Sójový 
Lecitin (přírodní změkčovadlo, hydratuje a zlepšuje strukturu pokožky), Vitamíny (C, E a A), Jojobový olej, Bambucké máslo, Alantoin a Pan-
thenol (pro-Vitamín B5).

1. Vyčistěte obličej a  krk pomocí čistícího mléka LAIT DEMAQUILLANT.  Případné zbytky mléka odstraňte a  pleť tonizujte 
pomocí zklidňující pleťové vody na citlivou pleť LOTION AZULENE. Vyčistěte oblast očního okolí pomocí EYE MAKEUP RE-
MOVER (vhodný k odstranění voděodolného makeupu a rtěnky). Proveďte peeling s použitím PEELING SCRUB GEL (č. 1 nebo č. 2) 
podle typu ošetřované pleti. Aplikujte Peeling na obličej a krk a nechte velmi tenkou vrstvu působit po dobu 2 minut. Masí-
rujte peelingový gel krouživým pohybem směrem nahoru, dokud jej z pleti neodstraníte. Případné zbytky odstraňte tonikem  
LOTION AZULENE.  Místo PEELING SCRUB GELS můžete použít EXFOLIATING PEEL-OFF FACE MASK s  Papájou (jednou 
nebo dvakrát týdně). Masku Papája nechte působit 10 - 15 min a následně jí odloupněte. Případné zbytky odstraňte a pleť 
tonizujte tonikem LOTION AZULENE.

2. Vyčištěnou pleť jemně masírujte pomocí séra SKIN RELAXANT SERUM, které působí proti stárnutí a má podobné vlastnosti 
jako BOTOX. Větší pozornost věnujte oblastem s výrazovými linkami a uvolněnou pokožkou. (Účinek a absorpci můžete zvýšit 
pomocí ultrazvukových kosmetických přístrojů po dobu 2 až 3 minut).

3. Pokračujte v masáži jemnými, kruhovými pohyby nahoru pomocí SKIN RELAXANT CREAM, který působí proti stárnutí a má 
vlastnosti podobné BOTOXU, až se téměř vstřebá.

4. Aplikujte na obličej a krk odpovídající vrstvu revitalizující a zklidňující krémové masky SKIN RELAXANT MASK. Masku nech-
te působit asi 20 minut. Odstraňte masku a očistěte zbytky papírovým kapesníkem nebo houbičkou a vodou (nebo LOTION 
AZULENE).

Chcete-li zlepšit výsledek ošetření, můžete na SKIN RELAXANT MASK aplikovat ještě jednu z následujících masek:

(a) ALGIN MASK MODELING FACE MASK (alginátová odlupovací maska v práškové formě) nebo

(b) THERMO MASK - SELF WARMING PLASTER MASK (samozahřívací sádrová maska umístěná přes gázu) Masku nechte 
působit 20 minut a následně odstraňte vodou.

5. Po odstranění masky, můžete ošetření dokončit pomocí SKIN RELAXANT SERUM a následně i SKIN RELAXANT CREAM.

ZÁKAZNÍK BY MĚL POKRAČOVAT V DOMÁCÍ PÉČI S POUŽITÍM PŘÍPRAVKŮ:

* SKIN RELAXANT SERUM (denní použití, ráno a večer)

* SKIN RELAXANT CREAM (denní použití, ráno a večer)

* SKIN RELAXANT MASK (používejte 2 nebo 3 krát týdně)

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


