
revitalizační
ošetření pleti 
s ovocnými kmenovými buňkami
• kmenové buňky z jablka a hroznů
• účinná látka resveratrol - aktivátor sirtuinu („bílkoviny mládí“)
• tři typy kyseliny hyaluronové
• oligopeptidy proti vráskám
• ovocné výtažky, vitamíny a silné antioxidanty pro ochranu DNA

•  Toto vysoce pokročilé složení pro ochranu a revitalizaci pleti využívající nejnovější výzkumy o dlouhověkosti 
pokožky a ochraně buněčné DNA pomáhá prodloužit životnost zdravých pleťových buněk. 

•  Využívá speciální koncentrovanou směs vysoce účinné biotechnologie a aktivních látek získaných z ovoce, 
která pokožku chrání před stresem z životního prostředí a chronickým stárnutím, aktivuje její přirozený 
obnovovací mechanismus a vylepšuje tak strukturu a celistvost pokožky. 

•  Pomáhá redukovat jemné i hluboké vrásky a postupně zlepšuje podmínky, které jsou pro pleť životně 
důležité, a sice hydrataci a pevnost pokožky, čímž ji dodává jemnější a mladistvější vzhled.



základní účinné látky

•   Kmenové buňky jablka a červených hroznů: Nový lipozomální přípravek založený na kmenových buňkách 
vzácného švýcarského jablka (Malus domastica) a vzácného červeného hroznového kultivaru (Gamay 
Teinturier Freaux). Tento jedinečný koncentrát vytváří ideální prostředí kolem kmenových buněk pokožky, 
chrání je před oxidací, UV zářením a námahou v důsledku životního prostředí a pomáhá jim účinněji projevit 
jejich genetické funkce pro obnovování pokožky. Jemné i hluboké vrásky se vyhladí a pokožka se postupně 
omlazuje, rozjasňuje a vypadá mladistvěji. 

•   Aktivátory sirtuinů: Sirtuiny („bílkoviny mládí“) jsou enzymy, které jsou přirozeně naprogramovány tak, 
aby opravovaly a zlepšovaly DNA a zvyšovaly dobu přežití epidermálních buněk. Přípravky pro revitalizační 
ošetření pleti s ovocnými kmenovými buňkami obsahují speciální výtažek z červené vinné révy, 
který je koncentrován v resveratrolu a jeho derivátech („antioxidanty dlouhověkosti“), jež aktivují sirtuiny 
zajišťující ochranu celistvosti DNA a delší životnost buněk.

•  Aktivní výtažek z planktonu (s diguanosin-tetrafosfátem – GP4G): Stimuluje buněčný metabolismus, 
probouzí stárnoucí buňky a posiluje ochranu a opravu DNA.

•   Speciální ovocná směs s antioxidačními a zklidňujícími účinky: granátové jablko (obsahuje antokyany, 
gallotaniny a ellagitaniny, které mají silné adstringentní a antioxidační vlastnosti), meloun (zklidňující výtažek, 
který obsahuje antioxidační enzym superoxid dismutáza, označovaný jako enzym života), mango (bohaté 
na antioxidační karotenoidy a stopové prvky), kiwi (bohaté na vitamín C a další antioxidanty jako polyfenoly 
a vitamín E).

•  Směs oligopeptidů s účinky proti stárnutí: Aktivuje přirozenou syntézu mimobuněčných maticových 
makromolekul (kolagen, elastin a glykosaminoglykany) při opravě fibroblastů a přestavbě kožní tkáně.

•  Směs kyseliny hyaluronové (vysoká, nízká a velmi nízká molekulová hmotnost): Účinná hydratace 
různých vrstev pokožky.

•   Přírodní látka uvolňující svaly: Jedinečný antioxidační výtažek z mořského heřmánku (Matricaria 
maritimum), který potlačuje mimické i hluboké vrásky (přirozený účinek podobný botoxu). Rovněž stimuluje 
přirozenou biosyntézu kolagenu a elastinu.

•  Účinná látka pro obnovu pevnosti pokožky (působí proti elastáze): Jablečný výtažek obohacený 
o kyselinu ursolovou z jablek a brusinek. Tento speciální výtažek potlačuje elastázu (enzym, který odbourává 
elastin), což účinně zlepšuje pevnost pokožky. 

•   Lipozomy s olejem z dužiny plodů rakytníku (Hippophae): Tento antioxidační olej je mimořádně bohatý 
na omega kyseliny (7, 3, 6, 9), karotenoidy a vitamíny rozpustné v tucích. Zabraňuje peroxidaci lipidů 
a zlepšuje metabolismus pokožky, díky čemuž pokožka vypadá zdravě. 

•   Vitamíny (E, A a zvláštní stabilní forma vitamínu C), panthenol, lykopen, koenzym Q10, ceramidy, 
fytosteroly, trehalóza (přírodní disacharid s pozoruhodnou schopností zadržovat vlhkost), 
trimethylglycin (hydratační aminokyselina z cukrové řepy), přírodní oleje a výtažky a mnoho dalších 
složek podílejících se na péči o pokožku.
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přípravky

CELLULAR REVITALIZING CLEANSING MILK with Fruit Extracts
PLEŤOVÉ ČISTICÍ MLÉKO s výtažky z ovoce
Balení: 200ml a 500ml lahvička
Hydratační a zklidňující čisticí mléko vhodné pro všechny typy pleti. Toto jedinečné mléko s lehkou texturou, avšak bohatým složením s antioxidačními a uklidňujícími přírodními výtažky z ovoce 
(granátové jablko, hroznové víno, meloun, kiwi a mango) vyniká nad běžnými čistícími mléky. Jeho jemná a šetrná struktura důkladně čistí a účinně odstraňuje make-up a nečistoty.

CELLULAR REVITALIZING LOTION with Fruit Stem Cells and Extracts
PLEŤOVÉ TONIKUM s ovocnými kmenovými buňkami a výtažky z ovoce
Balení: 200ml a 500ml lahvička
Hydratační a zklidňující pleťové tonikum (bez alkoholu). Obsahuje směs kmenových buněk ze vzácného švýcarského jablka (Malus domestica), která tonizuje a osvěžuje pleť a zároveň chrání a aktivuje epidermální 
kmenové buňky. Výtažky z ovoce (granátové jablko, hroznové víno, meloun, kiwi a mango) mají zklidňující a antioxidační účinky, kyselina hyaluronová s vysokou a nízkou molekulovou hmotností pleť hydratuje. 
Obsahuje rovněž trimethylglycin (aminokyselina s hydratačním účinkem získávaná z cukrové řepy), trehalózu (přírodní disacharid s intenzivními hydratačními vlastnostmi), panthenol (pro-vitamín B5) a alantoin.

CELLULAR REVITALIZING CREAM with Fruit Stem Cells and Extracts
PLEŤOVÝ KRÉM s ovocnými kmenovými buňkami a výtažky z ovoce
Balení: 30ml, 50ml, 125ml a 250ml kelímek
Lehký a hedvábně jemný pleťový krém zpomalující proces stárnutí pleti. Jedinečné složení tohoto krému, využívající nejnovější pokroky v oblasti životnosti pleťových buněk a ochrany jejich DNA, prodlužuje 
životnost buněk a podporuje jejich regeneraci. Bojuje proti vráskám a výrazovým linkám a dodává pleti elasticitu. Směs ovocných výtažků obsažených v tomto krému má silné hydratační a antioxidační účinky, 
čímž pleť chrání před poškozením v důsledku působení životního prostředí. Vhodný pro všechny typy pleti. Obsahuje kmenové buňky vzácného švýcarského jablka (Malus domestica) pro ochranu a aktivaci 
epidermálních kmenových buněk, speciální výtažek z červené vinné révy bohaté na resveratrol a jeho deriváty (aktivuje sirtuiny zajišťující ochranu integrity DNA a prodlužuje životnost buněk) a vysoce účinný 
výtažek z planktonu (ochrana buněčné DNA). Krém také obsahuje kyselinu hyaluronovou se třemi různými molekulovými hmotnostmi (účinná hydratace epidermálních vrstev pokožky), oligopeptidy (aktivují 
přirozenou biosyntézu kolagenu, elastinu a GAG ve fibroblastech), výtažky z ovoce (granátové jablko, meloun, kiwi a mango) s antioxidačními a zklidňujícími účinky, kyselinu ursolovou (chrání elastin a zpevňuje 
pleť), výtažek z heřmánku přímořského (přirozeně působí proti vzniku mimických vrásek, má podobný účinek jako botox), vitamíny (E, A, C), trimetylglycin (hydratační aminokyselina získávaná z cukrové řepy), 
antioxidační lipozomy s rakytníkovým olejem (bohaté na karotenoidy a omega mastné kyseliny), koenzym Q10, lykopen, fytosteroly zabraňující vzniku vrásek, trehalózu (přírodní disacharid s pozoruhodnými 
schopnostmi zadržovat vlhkost v pokožce), ceramidy, výtažek z heřmánku, a-bisabolol, avokádový a jojobový olej, bambucké máslo, výtažek z kadidlovníku, jojobový olej, alantoin a panthenol (pro-vitamín B5).

CELLULAR REVITALIZING SERUM with Fruit Stem Cells and Extracts
SÉRUM s ovocnými kmenovými buňkami a výtažky z ovoce
Balení: 30ml a 100ml vakuová lahvička
Vysoce účinné sérum revitalizuje pleťové buňky a zpomaluje proces stárnutí. Vhodné pro všechny typy pleti. Obnovuje a chrání životně důležité funkce pomocí účinných látek prodlužujících životnost buněk 
a speciálních hydratačních a antioxidačních přírodních výtažků z ovoce. Pomáhá zpomalovat biologické stárnutí, zpevňuje pleť a dodává jí svěží, jemný a mladistvý vzhled. Obsahuje kmenové buňky z červené révy 
(Gamay Teinturier Fréaux) a vzácného švýcarského jablka (Malus domestica) pro ochranu a aktivaci epidermálních kmenových buněk. Rovněž obsahuje speciální výtažek z červené révy bohaté na resveratrol a jeho 
deriváty (aktivuje sirtuiny zajišťující ochranu celistvosti DNA a prodlužuje životnost buněk), speciální výtažek z planktonu (ochrana buněčné DNA), kyselinu hyaluronovou se třemi různými molekulovými hmotnostmi 
(účinná hydratace epidermálních vrstev pokožky), oligopeptidy (aktivují přirozenou biosyntézu kolagenu, elastinu a GAG ve fibroblastech), výtažky z ovoce (granátové jablko, meloun, kiwi, jablko a mango) 
s antioxidačními a zklidňujícími účinky, kyselinu ursolovou (chrání elastin a zpevňuje pleť), výtažek z heřmánku přímořského (přirozeně působí proti vzniku mimických vrásek, má podobný účinek jako botox), vysokou 
koncentraci stálého vitamínu C, vitamín E a koenzym Q10. Sérum je rovněž obohaceno o trimetylglycin (hydratační aminokyselina získávaná z cukrové řepy), antioxidační lipozomy s rakytníkovým olejem (bohaté na 
karotenoidy a omega mastné kyseliny), trehalózu (přírodní disacharid s pozoruhodnými schopnostmi zadržovat vlhkost v pokožce), ceramidy, výtažek z okurky, alantoin a panthenol (pro-vitamín B5).

CELLULAR PEEL-OFF FACE MASK with Fruit Stem Cells and Extracts
PLEŤOVÁ SLUPOVACÍ MASKA s ovocnými kmenovými buňkami a výtažky z ovoce
Balení: 150g a 700g kelímek
Hydratační a antioxidační slupovací maska v prášku, s kmenovými buňkami ze vzácného druhu červené révy (Gamay Teinturier Fréaux) a bohatou revitalizační a antioxidační směsí z ovoce a vitamínů. 
Obsahuje kmenové buňky z červené révy (Gamay Teinturier Fréaux), které chrání a aktivují epidermální kmenové buňky, a jedinečnou hydratační a antioxidační směs výtažků z mrkve a ovoce (ananas, 
pomeranč, jablko, broskev, třešeň, jahoda, papája, hroznové víno, grapefruit, černý rybíz, meruňka, ostružina, borůvka), niacinamid (Vitamín B3 – hydratuje pokožku, zabraňuje vzniku pigmentových skvrn 
a zlepšuje tvorbu kolagenu a elastinu), vitamín C a alantoin. 

CELLULAR REVITALIZING FACE GEL MASK with Fruit Stem Cells and Extracts
PLEŤOVÁ GELOVÁ MASKA s ovocnými kmenovými buňkami a výtažky z ovoce
Balení: 50ml tuba, 100ml vakuová lahvička, 250ml kelímek
Hydratační a revitalizační gelová maska s kmenovými buňkami z jablka a bohatou směsí ovocných výtažků a vitamínů. Hydratuje, sjednocuje tón pleti, zpevňuje a zanechává pokožku zářivou, 
svěží a pružnou. Obsahuje kmenové buňky vzácného švýcarského jablka (Malus domestica), které chrání epidermální kmenové buňky a napomáhají procesu přirozené buněčné obnovy, kyselinu 
hyaluronovou s vysokou i nízkou molekulovou hmotností (účinná hydratace), výtažky z ovoce (granátové jablko, hroznové víno, meloun, kiwi a mango) s antioxidačními a zklidňujícími účinky, stabilní 
vitamín C, trimetylglycin (hydratační aminokyselina získávaná z cukrové řepy), výtažek z heřmánku, a-bisabolol, trehalózu (přírodní disacharid s pozoruhodnými schopnostmi zadržovat vlhkost 
v pokožce), kyselinu glycyrrhetinovou (protizánětlivě působící látka z lékořice), výtažek z okurky, alantoin a panthenol (pro-vitamín B5).

CELLULAR LIPOSOMES ANTI-AGING BIO-DROPS
BIO KAPKY S LIPOZOMY ZPOMALUJÍCÍ PROCES STÁRNUTÍ 
Balení: 30ml, 100ml vakuová lahvička
Speciální kosmetické kapky pro zpomalení stárnutí pleti, bohaté na rostlinné kmenové buňky a přírodní aktivní látky v lipozomech. Toto pokročilé sérum je vhodné pro ošetření zralých a unavených typů pleti. 
Obsahuje rostlinné kmenové buňky ze vzácného švýcarského jablka (Malus domestica), které chrání epidermální kmenové buňky a napomáhají přirozenému procesu regenerace buněk, speciální pentapeptid 
(aktivuje přirozenou syntézu kolagenu, elastinu a GAG ve fibroblastech), kyselinu hyaluronovou (intenzivní hydratace), lipozomy s koenzymem Q10 a karnitinem (antioxidant, látka regenerující vitamín E), lipozomy 
s vitamínem E (antioxidanty s dlouhotrvajícím účinkem), lipozomy s výtažkem z pupečníku (dlouhotrvající zpevňující účinek), lipozomy s výtažkem květu jetele (obsahuje izoflavony, které reaktivují kožní metabolismus 
- „protivráskový“ účinek), patentovanou směs polypeptidů a glykopeptidů (ulehčují buněčné dýchání a vyhlazují vrásky), suspenzi z hydratačních lipozomů, výtažek z okurky, alantoin a panthenol (pro-vitamín B5).



postup ošetření
DOPORUČENÉ POUŽITÍ: 6 OŠETŘENÍ (DVAKRÁT TÝDNĚ)

1.  Očistěte obličej hydratačním čisticím mlékem pro oživení buněk CELLULAR REVITALIZING CLEANSING 
MILK. Tonizujte pokožku a odstraňte veškeré zbytky čisticího mléka tonikem pro oživení buněk CELLULAR 
REVITALIZING LOTION.

2.  Pro hlubší a důkladnější vyčištění pleti jemně vmasírujte na obličej a krk gel s ovocnými kyselinami YELLOW 
ROSE FRUIT ACIDS GEL. Pokračujte nanesením exfoliační slupovací masky s papájou YELLOW ROSE 
EXFOLIATING PEEL-OFF FACE MASK. Nechte ji působit po dobu 10-15 minut a pak masku odstraňte 
jedním kusem. Odstraňte veškeré zbytky houbičkou navlhčenou ve vodě nebo v toniku CELLULAR 
REVITALIZING LOTION. Alternativně můžete použít peelingový gel YELLOW ROSE PEELING SCRUB 
GEL (č. 1 nebo č. 2 v závislosti na typu pokožky).

3.  Očištěnou pokožku jemně masírujte koncentrátem na ochranu a prodloužení životnosti buněk CELLULAR 
REVITALIZING SERUM. (Na 2-3 minuty můžete také použít kosmetický ultrazvuk).

4.  Pokračujte v masáži jemnými kruhovými pohyby za použití revitalizačního krému CELLULAR 
REVITALIZING CREAM, dokud se nevstřebá. Pak opět jemnou masáží naneste hydratační a revitalizační 
gelovou masku CELLULAR REVITALIZING FACE GEL MASK.

5.  Poté naneste slupovací masku CELULAR PEEL-OFF FACE MASK. Nechte působit 20 minut a sloupněte ji 
jedním kusem. Zbytky můžete smýt houbou navlhčenou vodou nebo tonikem CELLULAR REVITALIZING 
LOTION.

6.  Ošetření dokončete nanesením séra CELULAR REVITALIZING SERUM a následně krému CELLULAR 
REVITALIZING CREAM. U zralých typů pleti doporučujeme použít koncentrované bio kapky proti stárnutí 
pleti CELLULAR LIPOSOMES ANTI-AGING BIO-DROPS. 

Následná domácí péče:

Čistící mléko CELLULAR REVITALIZING CLEANSING MILK (denní použití, ráno a večer) 
Tonikum CELLULAR REVITALIZING LOTION (denní použití, ráno a večer) 
Krém CELLULAR REVITALIZING CREAM (denní použití, ráno a večer) 
Gelová maska na obličej CELLULAR REVITALIZING FACE GEL MASK (1 až 3 krát týdně)
Sérum CELLULAR REVITALIZING SERUM (denní použití, ráno a večer) 

(Pro zralé typy pleti doporučujeme používat koncentrované sérum CELLULAR LIPOSOMES ANTI-AGING 
BIO-DROPS). 

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR
Chardé s.r.o., www.yellowrose.cz, info@charde.cz, www.charde.cz


