
Whitening treatment
MODERNÍ BĚLÍCÍ OŠETŘENÍ PLETI PRO DOSAŽENÍ ZÁŘIVÉ A JASNÉ POKOŽKY

DOPORUČENÁ DÉLKA OŠETŘENÍ: 6 až 8 OŠETŘENÍ (2x až 3x týdně)

 Postupně bělí a zesvětluje barevné nerovnoměrnosti pleti
 Potlačuje nadměrnou pigmentaci a nerovnoměrný tón pleti
 Normalizuje biosyntézu melaninu

1.  Obličej, krk a poprsí očistěte čisticím mlékem YELLOW ROSE LAIT DEMAQUILLANT. Odstraňte zbytky a tonizujte pokožku zklidňujícím 
tonikem s azulenem YELLOW ROSE LOTION AZULENE.

2.  Naneste exfoliační gelový peeling YELLOW ROSE PEELING SCRUB GEL č. 1 nebo č. 2. Nechte gel působit po dobu 2 minut. Masírujte 
obličej krouživými pohyby směrem nahoru do odstranění peelingu. Odstraňte zbytky a tonizujte pleť tonikem YELLOW ROSE LOTION 
AZULENE.

3.  Navlhčete 2 vatové tampony tonikem YELLOW ROSE LOTION AZULENE a zakryjte oblast očního okolí. Na obličej, krk a poprsí naneste 
jednu ampulku séra s ovocnými kyselinami YELLOW ROSE FRUIT ACIDS SERUM 7% nebo 10% (nebo několik kapek gelu s ovocnými 
kyselinami YELLOW ROSE FRUIT ACIDS GEL) a jemně masírujte, dokud se nevstřebá (vyhněte se očnímu okolí). Koncentrace séra 
s ovocnými kyselinami (7 % nebo 10 %) závisí na stavu, kvalitě a citlivosti pleti a samozřejmě na tom, jak často klientka používá ovocné 
kyseliny.

4.  Pokračujte v masáži se 3/4 obsahu ampulky (nebo jednorázového sáčku) s revitalizačním sérem YELLOW ROSE LIPOSOMES 
PHYTO-SERUM REVITALISANT, dokud se nevstřebá. (Pro lepší vstřebávání a lepší výsledky můžete použít ultrazvukový kosmetický přístroj.)

5.  Na celý obličej, krk a poprsí naneste dostatečné množství bělícího séra YELLOW ROSE DARK SPOTS FADER, s důrazem na problematické 
partie. (Pro lepší vstřebávání a lepší výsledky můžete použít ultrazvukový kosmetický přístroj.)

6.  Na celý obličej tvář (krk a poprsí) naneste slupovací bělicí masku YELLOW ROSE WHITENING MASK. Maska ztuhne během 20 minut, 
poté ji snadno odstraníte sloupnutím. Po odstranění masky očistěte případné zbytky tonikem YELLOW ROSE LOTION AZULENE.

7.  Naneste zbytek ampulky s revitalizačním sérem YELLOW ROSE LIPOSOMES PHYTO-SERUM REVITALISANT (nebo jednorázový sáček). 
Zaměřte se na vrásky a povolené partie pleti. Ráno dokončete ošetření ochranným krémem proti slunci YELLOW ROSE CELLULAR 
SUN CARE CREAM SPF 50+ (nebo jakýmkoli jiným vhodným přípravkem značky YELLOW ROSE na ochranu proti slunečnímu záření). 
Večer dokončete ošetření hydratačním pleťovým krémem YELLOW ROSE FACE CREAM vhodným pro vaši pleť.

Ošetření je vhodné pro všechny typy pleti. Pro citlivou pleť doporučujeme ošetření bez použití gelu nebo séra s ovocnými kyselinami.
Pro zlepšení a udržení výsledků zákaznicím doporučujeme, aby pro domácí ošetření používaly: YELLOW ROSE DARK SPOTS FADER (bělící 
sérum, které se používá každý den ráno a večer), YELLOW ROSE FRUIT ACIDS GEL (zvlhčující a regenerační gel s ovocnými kyselinami, 
používá se 2x až 4x týdně) a YELLOW ROSE CELLULAR SUN CARE CREAM SPF 50+ (ochranný krém proti slunci a stárnutí pleti, který se 
používá každý den ráno).

Postup ošetření



Přípravky pro bělení pleti

DARK SPOTS FADER / ODSTRAŇOVAČ TMAVÝCH PIGMENTOVÝCH SKVRN
Balení: 30 ml (maloobchodní balení), 100 ml vakuová lahvička 
Jedinečné a inovativní sérum pro zesvětlení pleti, které kombinuje nejnovější a nejúčinnější suroviny na trhu. Postupně odstraňuje barevnou nevyrovnanost 
pleti, pigmentové skvrny způsobené sluncem a věkem, jizvy po akné, působí proti nadměrné pigmentaci a napomáhá stejnoměrnému tónu pleti. Vhodný 
pro všechny typy pleti pro každodenní ošetření obličeje, rukou a těla. Toto speciální složení účinně kombinuje antioxidanty a bělící přísady se synergickým 
účinkem: Obsahuje kyselinu kojovou (vedlejší produkt z fermentace rýže při výrobě japonského saké; vysoce účinné bělicí látka, která zabraňuje tyrosi-
náze), výtažek z japonské mandarinky satsuma (zabraňuje tvorbě melaninu), diacetyl boldin (bělící činidlo získávané z chilského stromu boldo), výta-
žek z kanadské rostliny rumex occidentalis (vykazuje bělící účinek a stimuluje účinek kyseliny kojové), speciální patentovaná bělící směs z extraktu 
z hrášku a dioleátu sacharózy (zabraňuje enzymatickému účinku melanogeneze a zrání melanocytů), speciální enzymatická patentovaná bělící směs, 
která zpomaluje biosyntézu melaninu a odstraňuje tmavé skvrny na povrchu pokožky), niacinamid (vitamin B3) (blokuje pohyb melanocytů v keratinocy-
tech, současně zvyšuje přirozenou biosyntézu kolagenu a hydratuje), kyselinu hyaluronovou s nízkou molekulární hmotností (prvotřídní hydratační krém 
s pozoruhodnými vlastnostmi vážícími vodu), stabilní vitamin C a komplex organického křemíku s vitaminem C (silně účinná antioxidační směs, která 
zabraňuje tvorbě melaninu a stimuluje přirozenou tvorbu kolagenu), kyselinou ferulovou (běžná látka nacházející se v rostlinách; velmi silný antioxidant, 
který působí proti volným radikálům a chrání před UV zářením), přirozený UV filtr (oxid titaničitý), betakaroten a výtažky z okurky a mrkve.
FRUIT ACIDS SERUMS / SÉRA S OBSAHEM OVOCNÝCH KYSELIN (koncentrace 7 % a 10 %)
Krabička 12 ampulek/3 ml
Séra Yellow Rose s ovocnými kyselinami jsou moderní přípravky pro profesionální použití, jejichž základem jsou ovocné kyseliny (AHA). Ovocné kyseliny 
zlepšují přirozený proces odstraňovaní nadbytečných odumřelých pleťových buněk a vedou k postupnému omlazení, hydrataci a celkovému zlepšení 
vzhledu pleti. Séra Yellow Rose s ovocnými kyselinami jsou k dispozici v koncentracích 7 % and 10 % a mohou být zahrnuta do většiny kosmetických ošetření 
(zvlhčování, bělení, zpevňování, ošetření proti stárnutí pleti, atd.) pro posílení jejich účinků. Účinky bělících přípravků (odstraňovač tmavých pigmentových 
skvrn Yellow Rose Dark Spots Fader a bělicí maska s vitaminem C Whitening Mask with Vitamin C) se výrazně zlepšují. Vhodné pro všechny typy pleti, s výjim-
kou citlivých. Obsahuje exfoliační ovocné kyseliny (glykolová, mléčná, citrónová, vinná a jablečná), přírodní výtažky z ovoce (citron, papája, kiwi, 
jablko a ananas), směs organického křemíku, vitaminu C a hydroxyprolinu (regeneruje tkáně a zpomaluje proces stárnutí pleti), gel z aloe vera, zpev-
ňující a zvlhčující pšeničné bílkoviny, přírodní mrkvovou šťávu (bohatou na minerály a vitaminy, jež jsou nezbytné pro fibroblasty pro syntézu elastinu 
a kolagenu), betakaroten (pohlcuje volné radikály, zmírňuje poškození způsobené nadměrným vystavením vlivu životního prostředí), zklidňující výtažek 
z pijavice lékařské, výtažek z kadidlovníku, speciální zklidňující směs panthenolu, kyseliny glycyrrhetinové a močoviny (složky, které spolupracují 
při snižování podráždění a při uklidnění pokožky) a alantoin. 
FRUIT ACIDS GEL / GEL S OBSAHEM OVOCNÝCH KYSELIN
Balení: 30 ml vakuová lahvička pro domácí použití a SADA PRO BĚLÍCÍ OŠETŘENÍ
Pokročilý obnovující a omlazující gel s 10% koncentrací ovocných kyselin (AHA kyselin) a ceramidů. Vhodný pro všechny typy pleti, kromě citlivé pleti. 
Je speciálně složen tak, aby dosahoval maximálního stupně snášenlivosti a zároveň vysoké účinnosti. Stimuluje přirozenou regeneraci pleti a její samoobno-
vující vlastnosti, eliminuje drobné vrásky, jizvy a nečistoty. Zanechává pleť hladkou, čistou a svěží. Navíc připravuje pleť na to, aby přijala účinné složky dalších 
přípravků pro péči o pleť, a posiluje účinky přípravků pro bělení pleti. Používejte 2x až 3x týdně večer na čistou pleť. Obsahuje exfoliační ovocné kyseliny 
(glykolová, mléčná, citrónová, vinná a jablečná), ceramidy a fytosfingosin (chrání pleť a přispívá k její hydrataci), výtažek z japonských citrusů 
(mandarinka unshiu a mandarinka satsuma; napomáhají zesvětlení pleti a odstranění pigmentových skvrn způsobených věkem), niacinamid (vitamin B3 – 
zvlhčuje, stimuluje přirozenou biosyntézu kolagenu a potlačuje barevné nerovnoměrnosti pleti), přírodní výtažky z ovoce (citron, papája, kiwi, jablko 
a ananas), směs organického křemíku, vitaminu C a hydroxyprolinu (regeneruje tkáně a zpomaluje proces stárnutí pleti), gel z aloe vera, zpevňující 
a zvlhčující pšeničné bílkoviny, přírodní mrkvovou šťávu (bohatou na minerály a vitaminy, jež jsou nezbytné pro fibroblasty pro syntézu elastinu a kol-
agenu), antioxidační betakaroten, zklidňující výtažky z pijavice lékařské a kadidlovníku, zpevňující výtažek z pupečníku asijského, výtažek z okurky, 
speciální zklidňující směs panthenolu, kyseliny glycyrrhetinové a močoviny a alantoin.
LIPOSOMES PHYTO-SERUM REVITALISANT / BIOSÉRUM S OBSAHEM BUNĚČNÝCH LIPOZOMŮ PRO OŽIVENÍ PLETI
Krabička 12 ampulek/3 ml
Zpevňující, zvlhčující sérum proti vráskám, na bázi lipozomů, s přírodními bylinnými extrakty. Speciálně vyvinuté, aby zabránilo předčasnému stárnutí pleti 
a ztrátě elasticity. Vrásky jsou vyhlazené a pleť je lépe hydratovaná a méně křehká. Vhodné pro všechny typy pleti. Obsahuje lipozomy s vitaminem A (vy-
živující a ošetřující látka s dlouhotrvajícím účinkem), lipozomy s kyselinou glycyrrhetinovou (protizánětlivá a zklidňující látka s dlouhotrvajícím účinkem), 
lipozomy s vitaminem E (antioxidant s dlouhotrvajícím účinkem), kyselinu hyaluronovou, pšeničné bílkoviny, zklidňující, zpevňující a omlazující přírod-
ní výtažky (ředkvička, měsíček lékařský, spirulina, potočnice lékařská, sója, vojtěška, okurka a mrkev), gel z aloe vera, deriváty chitinu, ceramidy, 
pšeničnou placentu a další hydratační a vyživující přísady.
WHITENING MASK with Vitamin C / BĚLICÍ PLEŤOVÁ MASKA s vitaminem C
150 g kelímek a 700 g kyblík
Zesvětlující pleťová maska ve formě prášku (slupovací prášková maska). Vhodná pro všechny typy pleti. Obsahuje vitamin C (silný antioxidant, který za-
braňuje tvorbě melaninu; stimuluje tvorbu kolagenu a napomáhá zdravému vzhledu pleti) a výtažek z medvědice lékařské (vyrovnává tvorbu melaninu 
a rozjasňuje pleť). 
CELLULAR SUN CARE CREAM SPF50+ UVB(UVA) / KRÉM PROTI SLUNCI S KMENOVÝMI BUŇKAMI A OCHRANNÝM FAKTOREM 
50+ UVB (UVA)
50 ml plastová tuba 
Hydratační krém proti slunci a stárnutí pleti s velmi vysokým ochranným faktorem (SPF50+), s kmenovými buňkami rostlin, kyselinou hyaluronovou a výtaž-
kem z granátového jablka. Ideální pro každodenní použití.
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