
SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ MASTNÉ A AKNÓZNÍ PLETI

Nadměrná tvorba kožního mazu, hyperkeratinizace a odumřelé kožní buňky vytváří „zátku“ 
z keratinu a mazu, která blokuje mazové žlázy. Tyto ucpané mazové žlázy pak mohou být 
in� kovány bakteriemi, což vede ke vzniku zánětu. Proto je pleť náchylná k akné velmi citlivá.

Ošetření mastné pokožky a pokožky náchylné ke vzniku akné pomocí speciálních produktů 
zahrnuje:
1. Důkladné a účinné čištění bez vysoušení nebo podráždění pokožky
2. Normalizaci tvorby kožního mazu a nadměrné mastnosti
3. Ochranu před bakteriálním zánětem

4. Revitalizaci pleti, jejímž výsledkem je čistá, sjednocená  a vyvážená pleť

POSTUP OŠETŘENÍ
DOPORUČENÁ DOBA OŠETŘENÍ: 9 NÁVŠTĚV (3 KRÁT TÝDNĚ PO DOBU 3 TÝDNŮ)

1. Vyčistěte obličej důkladně vodou a čistícím gelem FACE WASH for oily skin. Pokožku tonizujte s použitím astringentní 
pleťové vody LOTION ASTRINGENTE (A).

2. Pokračujte použitím jemného peelingového gelu PRO-P-GEL. Tento gel neobsahuje exfoliační mikrogranule, ale ob-
sahuje ovocné kyseliny a kyselinu Salicylovou s mikro-exfoliačními účinky. Gel jemně vmasírujte  na obličej a nechte 
ho působit asi 3 minuty. Gel jemnými pohyby odstraňte a pleť tonizujte LOTION ASTRINGENTE (A). Místo PRO-P-GEL 
můžete použít práškovou odlupovací masku EXFOLIATING MASK s Papájou.

3. Z pleti odstraňte přebytečný maz a velmi opatrně a důkladně vyčistěte komedony. Pleť hloubkově vyčistěte ultra-
zvukem (po dobu 2-3 minut) nebo ručně. Na každý vyčištěný komedon aplikujte malé množství CREME AU CAMPHRE.

4. Na vyčištěný obličej vmasírujte krém s kafrem CREME AU CAMPHRE – masáž provádějte jemnými kruhovými pohy-
by. Nechte vrstvu krému působit asi 3 minuty. Snažte se odstranit většinu krému tím, že zaklepete na krém zvlhčeným 
tampónkem s tonikem LOTION ASTRINGENTE (A) (neodstraňujte jej úplně).

5. Podle typu pleti zvolte vhodnou pleťovou masku Yellow Rose (k dispozici je jich pět). Naneste masku na obličej (vy-
hněte se oblasti kolem očí) a nechte ji působit po dobu cca 15 až 20 minut.

YELLOW ROSE EUCALYPTUS MASK (EUKALYPTOVÁ MASKA): Nejúčinnější ošetřující maska z řady YELLOW ROSE na 
pokožku náchylnou ke vzniku akné. Obsahuje také přirozené minerály absorbující mastnotu, ale má méně čistících 
vlastností než čistící pleťová maska PURIFYING FACE MASK.

YELLOW ROSE PURIFYING ENZYMATIC FACE MASK with Yeast Extract (ČISTÍCÍ ENZYMATICKÁ MASKA s výtažkem 
z Kvasnic): Nejsilnější čistící maska z řady YELLOW ROSE určená pro mastnou pokožku a pokožku náchylnou ke vzniku 
akné. Vhodná pro čištění, normalizaci mastnosti, ale také aktivně řeší problémy mastné pokožky a pokožky náchylné ke 
vzniku akné.

YELLOW ROSE MASQUE CHLOROPHYLLE (MASKA S CHLOROFYLEM): Hydratující a uklidňující gelová maska na obli-
čej. Vhodná po hlubokém čištění pokožky. 15 až 20 minut po nanesení maska vytvoří elastický � lm. Masku odstraňte 
po kouskách a zbytky očistěte s použitím tonika LOTION ASTRINGENTE (A) (přímo po aplikaci masky můžete také na 
masku použít gázu. V tom případě se po uschnutí maska sloupne v jednom kuse)

YELLOW ROSE MASQUE ASTRINGENTE  (STAHUJÍCÍ MASKA): Čistící a stahující maska. Vynikající pro stažení rozšíře-
ných pórů a regulace nadměrné mastnosti pokožky.

YELLOW ROSE NATURAL GREEN CLAY MASK (MASKA S PŘÍRODNÍM ZELENÝM JÍLEM): Čistící, revitalizující a normali-
zující maska se Zeleným Jílem. Ideální pro nenáročnou smíšenou a mastnou pleť.

6. Pokračujte v ošetření s použitím séra LOTION ASTRINGENTE (B) pro zvýšené stahování a minimalizaci pórů. Jem-
nými kruhovými pohyby vmasírujte ampuli do celého obličeje, přičemž obzvláště velkou pozornost věnujte problémo-
vým oblastem.

7. Po aplikaci stahujícího séra bude pokožka mírně vysušená. Ošetření dokončíte s použitím hydratačního a normalizu-
jícího pleťového krému CREME HYDRATANTE NORMALISANTE. V případě problematičtější a náročnější pleti použijte 
tónovací krém CREME AU CAMPHRE TEINTEE. Jeho aplikací přímo zakryjete nedostatky nebo jeho smícháním s bílým 
CREME AU CAMPHRE získáte požadované zabarvení pleti.

8. Pro dosažení vynikajících výsledků doporučujeme uskutečnit devět návštěv (2 až 3 týdně). Zákazník by měl provádět 
každodenní čištění s použitím FACE WASH for Oily Skin pro masnou pleť a tonika LOTION ASTRINGENTE (A). Pro dopl-
nění péče by měl zákazník použít CREME AU CAMPHRE (lokální večerní použití) a denní krémy CREME AU CAMPHRE 
TEINTEE a CREME HYDRATANTE NORMALISANTE (mohou být používány po sobě).

Při vhodném stavu pleti může být celé ošetření zakončeno hloubkovým bylinným peelingem ADO NATURAL HERBAL 
PEELING (2 až 4 návštěvy pro odstranění nečistot, drobných jizev, nedostatků atd.). Pro další informace si vyžádejte 
brožuru ADO NATURAL HERBAL PEELING.

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



SPECIÁLNĚ VYBRANÉ AKTIVNÍ LÁTKY S VÍCENÁSOBNÝM ÚČINKEM

VÝBĚR MASEK PRO OŠETŘENÍ

• ČISTÍCÍ ENZYMATICKÁ
 PURIFYING ENZYMATIC FACE MASK

• ČIŠTĚNÍ POKOŽKY • OSVĚŽUJÍCÍ A POSILUJÍCÍ VLASTNOSTI

• VYŽIVUJÍCÍ A HOJIVÝ ÚČINEK 

• UKLIDŇUJÍCÍ A ZMÍRŇUJÍCÍ ÚČINKY

• STAHUJÍCÍ ÚČINKY

• MÍRNÝ ANTISEPTICKÝ ÚČINEK

• EUKALYPTOVÁ MASKA
 EUCALYPTUS MASK

• CHLOROFYLOVÁ MASKA
 MASQUE CHLOROPHYLLE

• ASTRINGENTNÍ MASKA
 MASQUE ASTRINGENTE

• MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU
 NATURAL GREEN CLAY MASK

- Kyselina salicylová
- Extrakt z Papáje a Proteolytický   
   enzym
- Kaolin a Bentonit
- Extrakty z Lopuchu a Řeřichy
- Speciální mikrokuličky na regulaci  
   mastnosti
- Kyselina Mléčná a kyselina Glykolová
- Chlorofyl
- Oxid Zinečnatý
- Křemičitan Hořečnatohlinitý

- Mentol
- Esenciální oleje z Eukalyptu a Levandule
- Destilát a extrakt z Habru obecného

- Alantoin
- Aloe Vera gel
- Extrakt z Butula alba (výtažek z Březových
   listů)
- Lanolin

- Alantoin
- Extrakty z Měsíčku lékařského, Myrhy 
   a Březových listů
- Oxid Zinečnatý

- Síran Zinečnatý, Oxid a PCA  Zinek 
- Destilát a extrakt z Vilínu obecného

- Ichthamol (Ichtyol)
- Kyselina Salicylová
- Kafr
- Extrakty z Propolisu, Myrhy, Tymiánu 
   a Lopuchu
- Levandule, Eukalyptus, Tymián a Esenciální
   oleje z Tea Tree

Podle stavu a potřeb pleti si můžete vybrat vhodnou pleťovou masku na obličej (pro nej-
lepší výsledky doporučujeme použít kombinaci masek během ošetřovacího období s deví-
ti návštěvami)

Vhodná pro intenzivní čištění 
a pravidelnou léčbu akné

Vhodná pro velmi účinné ošetření 
aknózní pleti a pravidelné čištění

Vhodná po čištění komedonů. 
Hydratační, uklidňující a regulující

Minimalizace pórů a čištění

Čištění, normalizace a revitalizace. Vhodná  
zejména na méně náročnou, smíšenou až 
mastnou pleť.

VÝBĚR MASEK PRO OŠETŘENÍ

FACE WASH for Oily Skin (ČISTÍCÍ PLEŤOVÝ GEL pro mastnou pleť) 200ml retail, 500ml bottle
Tento jemný čístící pleťový gel vyrobený ze směsi přírodních látek s čistícím účinkem jemně odstraňuje  přebytečný kožní maz  a nečistoty z pokožky  a reguluje 
tvorbu kožního mazu. Čistí a osvěžuje pokožku a zároveň udržuje její přirozenou rovnováhu.
Obsahuje kyselinu Salicylovou, Esenciální oleje z Tea Tree (přirozená antiseptická a protizánětlivá aktivita), přírodní extrakty (Propolis, Myrha, Tymián), Ich-
tyol (bio-siřičitá kapalná látka získaná z organického fosilního materiálu, která je účinná na problematickou mastnou pleť), Rýžové proteiny a Alantoin.

PRO-P-GEL (PEELING GEL) 50ml platic tuba, 125ml, 250ml a 500ml jars
Peelingový gel pro hloubkové čištění pleti na bázi AHA kyselin a kyseliny Salicylové. Odstraňuje odumřelé povrchové buňky, a odhaluje nové a svěží spodní vrstvy 
pokožky. Uvolňuje ucpané póry, zvyšuje schopnost okysličování pokožky a tím  zvyšuje její schopnost udržovat vlhkost, zlepšuje odstín a texturu a obnovuje 
přirozenou zdravou zářivost a projasnění pleti.
Obsahuje Ovocné kyseliny (kyselina Glykolová a kyselina Mléčná), kyselina Salicylová, Kafr, Hořčíkový Hlinitokřemičitan (čistící látka bez tenzidů) a Alantoin.

PURIFYING ENZYMATIC FACE MASK  with yeast and papaya extract (ČISTÍCÍ ENZYMATICKÁ MASKA s extrakty z kvasnic a papáji) 50ml 
aluminium tuba, 250ml a 500ml jars
Enzymatická pleťová maska pro hloubkové čištění pleti. Snižuje mastnost a zanechává pokožku čistou a svěží, má uklidňující účinek. Vhodné pro mastné a smíšené 
typy pleti.
Obsahuje výtažek z Kvasnic (přírodní extrakt bohatý na Vitamíny B a Aminokyseliny, snižuje tvorbu kožního mazu), extrakt z Papáje a speciální Proteolytický 
enzym, Bentonit a Kaolin (přírodní minerály, které čistí a absorbují nadměrnou mastnotu), Ichtyol (bio-siřičitá kapalná látka získaná z organického fosilního 
materiálu, který se tradičně používá k léčbě pokožky náchylné k akné), kyselina Salicylová, Niacinamid (Vitamín B3), extrakt z Měsíčku lékařského, extrakt 
z Tymiánu a esenciální olej, oxid Zinečnatý, D-panthenol (pro Vitamín B5) a Alantoin.

EUCALYPTUS MASK (EUKALYPTOVÁ MASKA)  50ml aluminium tuba, 250ml a 500ml jars
Maska na obličej speciálně připravená pro pokožku náchylnou ke vzniku akné a problematické typy mastné pleti. Čistí a absorbuje nadměrnou mastnost, přičemž 
zklidňuje podrážděnou pokožku.
Obsahuje Kaolin a Bentonit, extrakt z Divokého Tymiánu, Ichtyol, Vitamín A, Eukalyptový esenciální olej (mírné přírodní antiseptikum), Kafr (antiseptický, 
protizánětlivý a látka působící na osvěžení pokožky), Síran Zinečnatý, Sójový Lecitin, Lanolin a Alantoin.

MASQUE ASTRINGENTE (STAHUJÍCÍ 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 přebytečný kožní 
maz a nečistoty. Čistí a uvolňuje ucpané póry. Pokožku 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 Kaolin a Bentonit, extrakt z Vilínu obecného, Síran Zinečnatý, Mentol, Vitamín A, Chlorofyl, Sójový Lecitin a  Alantoin.

MASQUE CHLOROPHYLLE (CHLOROFYLOVÁ MASKA)  50ml aluminium tuba, 250ml a 500ml jars
Gelová pleťová maska vhodná pro normální a smíšenou pleť. Maska po nanesení pomalu uschne a po 20 minutách se odlupuje po malých kouskách. Pomáhá 
vyvažovat pokožku a zanechává pleť čistou, sjednocenou a osvěženou.
Obsahuje Chlorofyl, Kaolin a oxid Zinečnatý.

NATURAL GREEN CLAY MASK (MASKA Z PŘÍRODNÍHO ZELENÉHO JÍLU) 50ml aluminium tuba, 250ml, 500ml jars
Pleťová maska z přírodního zeleného jílu vhodná pro mladé smíšené a mastné typy pleti. Přírodní složky mají čistící účinky, uvolňují póry a regulují tvorbu kožního 
mazu. Zanechávají pleť čistou, sjednocenou a osvěženou.
Obsahuje Zelený Jíl (přírodní bio-minerál, který se používá po staletí díky vynikajícím absorpčním vlastnostem a vysokému obsahu stopových prvků a fytoživin), 
Kaolin a Bentonit, přírodní extrakty (Vilín obecný, Propolis, Spirulina, Aloe Vera, Okurka), Vitamíny (E, C a A), Sójový Lecitin a Alantoin.

LOTION ASTRINGENTE (A) (STAHUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA) 200ml retail, 500ml bottle  
Speciální pleťové tonikum se stahujícím účinkem. Vhodné pro mastnou pleť. Čistí, reguluje tvorbu kožního mazu a stahuje póry. Pleť zanechává svěží a barevně 
sjednocenou. 
Obsahuje extrakt z Vilínu obecného (přirozeně osvěžuje pleť, jemně jí vypíná a stahuje póry), Síran zinečnatý (látka působící na stahování pokožky) a Mentol.

LOATION ASTRINGENTE (B)  (STAHUJÍCÍ SÉRUM) Box 12  ampoulex 3ml
Astringentní, póry stahující  a zpevňující sérum na obličej krk a dekolt. Vhodné pro smíšenou a mastnou pleť s rozšířenými  póry a také pro ochablou pleť. Používá 
se také na čištění komedonů a na rozšířené póry.

Obsahuje Síran Zinečnatý (astringentní), extrakt z Vilínu obecného (přírodní osvěžující a jemně stahující), Mentol, Aloe Vera gel, Alantoin a Levandulový esenciální olej.

CREME AU CAMPHRE (KAFROVÝ KRÉM) aluminium tuba 50ml, 250ml,  500ml jars
Speciální krém s obsahem Kafru na ošetření mastné pleti a pleti náchylné ke vzniku akné. Pomáhá léčit pleť náchylnou k akné a její speciální problémy. Je také 
velmi účinný pro uklidnění a zklidnění pokožky po depilaci. CREME AU CAMPHRE (KAFROVÝ KRÉM)  se nevstřebává a může být odstraněn s použitím  LOTION 
ASTRINGENTE (A) (STAHUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA).
Obsahuje jedinečnou směs přírodních zklidňujících látek, astringentů a mírných antiseptik: Salicylové kyseliny, Kafr, Tymián a Esenciální oleje z Tea Tree.

CREME AU CAMPHRE TEINTEE  (TÓNOVACÍ KAFROVÝ KRÉM) 50ml plastic tube retail, 50ml aluminium tube, 250ml a 500ml jars
Speciální pleťový tónovací krém vhodný pro  mastnou pleť a pleť náchylnou ke vzniku akné. Kryje nedokonalosti mastné pleti  a zlepšuje její celkový vzhled a zá-
roveň pečuje o její problémy. Používá se po důkladném čištění na problémových místech.
Obsahuje kyselinu Salicylovou, oxid Zinečnatý a extrakty Kafru, Myrhy a Propolisu.

CREME HYDRATANTE NORMALISANTE (HYDRATAČNÍ NORMALIZAČNÍ KRÉM) 
50ml aluminium tuba, 50ml plastic tuba retail,125ml, 250ml a 500ml jars
Lehký, hydratační denní krém speciálně vyvinutý pro mastnou pleť. Aktivní přírodní látky a speciální mikročástice obsažené v krému pomáhají regulovat tvorbu 
kožního mazu, zanechává pleť svěží, čistou a matnou. Ideální pro mladou pleť.
Obsahuje speciální mikročástice pro normalizaci pokožky (absorbují přebytečný povrchový kožní maz), přírodní extrakty (Myrha, Lopuch, Řeřicha, listy Břízy), 
extrakt z Tymiánu a esenciální olej (používá se při mírné léčbě akné - má antiseptické vlastnosti), kyselina Salicylová, speciální Zinková sůl a oxid Zinečnatý 
a Alantoin.


