
Pleťová protivrásková 
péče pro muže
s kyselinou Hyaluronovou a extraktem z Ženšenu

POSTUP OŠETŘENÍ
Doporučená délka ošetření: 12 ošetření (2 x týdně po 
dobu 6 týdnů)

Základní účinné látky

Vyčistěte oblast očního okolí s pomocí odličovače očí EYE MA-
KE-UP REMOVER. Vyčistěte obličej a krk přípravkem YELLOW 
ROSE FACE WASH FOR OILY SKIN nebo hydratační čisticí mi-
celární vodou YELLOW ROSE MICELLAR CLEANSING WA-
TER. Pokračujte exfoliací pleti s použitím peelingu YELLOW 
ROSE PEELING SCRUB No1  (suchá až normální pleť) nebo 
No2 (normální až mastná pleť). Pokud má klient vousy, pro exfo-
liaci pleti použijte sérum s obsahem ovocných kyselin YELLOW 
ROSE FRUIT ACIDS SERUM 10% ( nebo gel YELLOW ROSE 
FRUIT ACIDS GEL). 

Tonizujte pleť tonizující pleťovou vodou  LOTION TONIQUE.

Naneste sérum pro péči o oční okolí určené pro muže YELLOW 
ROSE FOR MEN - EYE CONTOUR SERUM. Masírujte v ob-
lasti očního okolí, a to od vnitřního koutku víček směrem ven, a 
lehce poklepávejte, dokud se nevstřebá.

Výsledek zlepšíte použitím masky  CELLULAR EYE CON-
TOUR MASK (bojuje proti ochablé pleti, otokům a vráskám) 
nebo použitím bělící slupovací pleťové masky  WHITENING 
PEEL-OFF FACE MASK (proti tmavým kruhům pod očima). 

Vyberte vhodnou masku podle typu pleti: 

smíšená – mastná pleť: Použijte Peel-off  slupovací masku s aktiv-
ním uhlím YELLOW ROSE CHARCOAL MODELING PEEL-
-OFF FACE MASK nebo gelovou slupovací masku s aktivním
uhlím YELLOW ROSE CHARCOAL PEEL-OFF FACE GEL
MASK.

suchá pleť: Použijte krémovou masku obsahující oligopeptidy 
(s účinky podobnými účinkům botoxu) a extraktem z fermento-
vaného černého čaje: SKIN RELAXANT MASK.

Po 20 minutách oční a pleťovou masku odstraňte. Očistěte tvář 
i oční okolí micelární čisticí vodou  MICELLAR CLEANSING 
WATER.  Tonizujte pokožku pleťovou vodou  LOTION TO-
NIQUE.

Kolem očí naneste sérum YELLOW ROSE FOR MEN - EYE 
CONTOUR SERUM.

Na obličej a krk naneste pleťový krém pro muže YELLOW ROSE 
FOR MEN - FACE CREAM. Masírujte jemnými krouživými po-
hyby směrem nahoru, dokud se nevstřebá.

Pokud má zákazník vousy, můžete použít balzám po holení 
YELLOW ROSE FOR MEN - AFTER SHAVE BALM pro změk-
čení a úpravu vousů.

Následná domácí péče:

Face Wash for Oily Skin
Yellow Rose for Men: Face Cream
Yellow Rose for Men: Eye Contour Serum
Yellow Rose for Men: After Shave Balm
Charcoal Peel-Off Face Gel Mask 
(Smíšená a Mastná pleť) 
Skin Relaxant Mask (Suchá pleť)

> zklidňuje a utišuje pleť po holení nebo
zastřihávání vousů

> bojuje proti vráskám a výrazovým linkám
> zlepšuje pružnost pleti
> viditelně zlepšuje vzhled očního okolí
> zanechává svěží, matný a sjednocený vzhled
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Extrakt z Ženšenu: Ženšen, jedna z nejstarších léčivých rostlin,  
se používá v tradiční čínské medicíně již od starověku pro své posilu-
jící a léčivé účinky. Extrakt z kořene je bohatý na ginsenosidy (aktivní 
saponiny), aminokyseliny a flavonoidy a vykazuje regenerační, antioxi-
dační a hydratační účinky.

Kyselina Hyaluronová: Polysacharid, který se přirozeně vyskytuje pod 
pokožkou v matrici pojivové tkáně. Kyselina hyaluronová zadržuje 
vodu jako houba, hydratuje pokožku a následně zvyšuje její objem a 
tloušťku. 

Tato pokročilá profesionální kosmetická péče pro muže nabízí jedineč-
nou směs tří různých molekulových hmotností kyseliny Hyaluronové 
pro účinnější hydrataci a omlazení pleti v různých vrstvách pokožky:
> vysoká molekulární hmotnost (1300-1800 kDa)
> nízká molekulární hmotnost (150-1300 kDa)
> velmi nízká molekulární hmotnost (10-150 kDa)

Oligopeptidy se zpevňujícím a protivráskovým účinkem (Tripeptid-38, 
Tripeptid-1, Tetrapeptid-7): Stimulují syntézu hlavních složek kožní ma-
trice a spojů mezi dermální a epidermální vrstvou pokožky, vyhlazují 
vrásky a zlepšují pružnost pokožky (účinek podobný účinkům Retino-
lu).

Hexapeptid-8: zjemňuje mikro-kontrakce svalů, a vede tak  
k postupnému vyhlazování mimických vrásek (účinek podobný účin-
kům Botoxu).

Silanoly s hydroxyprolinem, kyselina Mannuronová a Vita-
mín C: Kombinace organického křemíku (přírodní složka poji-
vové tkáně) s hydroxyprolinem (přírodní složka kolagenu), ky-
selinou mannuronovou (z hnědých řas) a kyselinou askorbovou 
(vitamín C). Podporuje přirozenou syntézu kolagenových a elastino-
vých vláken, má silný zpevňující účinek, zpomaluje stárnutí pokožky  
a chrání před volnými radikály.

Zklidňující Směs: směs účinných látek speciálně navržená pro zklidnění 
citlivé pokožky po holení nebo zastřihávání vousů. Obsahuje hydratační 
a uklidňující extrakt z řasy Enteromorpha compressa (bohatý na mořské 
pentasacharidy), extrakt z byliny Tulsi (rostlina s uklidňujícími účinky,  
v Indii považována za posvátnou , Ajurvéda ji považuje za „elixír živo-
ta“), extrakt z Ostropestřce (antioxidační účinek), extrakt z Heřmánku, 
a-Bisabolol, extrakt z Měsíčku, Aloe vera gel a Panthenol (pro-Vitamín B5).

Mořský Kolagen a Elastin: čistý mořský Kolagen a Elastin pro 
hydrataci a zpevnění pokožky. Kolagenová a Elastinová vlákna 
jsou základními složkami zdravé a mladě vypadající pleti, proto-
že se podílejí na její vysoké pružnosti a zabraňují jejímu povadání 
a vzniku vrásek.

YELLOW ROSE PROFESSIONAL COSMETICS
Výhradní distributor pro ČR.

Chardé s.r.o.
info@charde.cz, www.charde.cz



Balení: 15 ml vakuová lahvička Balení: 150 ml tubaBalení: 50 ml vakuová lahvička

Čistí, pomáhá stahovat póry a zanechává pokožku hladkou, zářivou, svěží a matnou.

Obsahuje aktivní uhlí z Bambusu (vysoce absorpční látka, odstraňuje nadbytečnou 
mastnotu a čistí), Kaolin (přírodní minerál absorbující mastnotu, zanechává 
pokožku čistou a svěží), extrakt z Vrbové kůry (bohatý na kyselinu Salicylovou 
pro exfoliaci), Zinkovou sůl (stahuje a čistí póry), speciální směs pro čištění 
mastné pleti (extrakt ze Skořice, Sarkosin a Ichthammol), Panthenol (pro-vitamín 
B5) a Alantoin.

POUŽITÍ 
1krát až 3krát týdně: Na čistou pokožku obličeje a krku (nebo specifických oblastí) 
naneste rovnoměrnou tenkou vrstvu. Vyhněte se očnímu okolí. Nechte masku 
zaschnout po dobu 25 až 30 minut. Odstraňte jemným zvednutím dolních okrajů 
masky a pokračujte ve slupování masky směrem nahoru (od krku k čelu). Odstraňte 
veškeré zbytky vodou nebo vhodným tonikem značky Yellow Rose.

Čisticí a hydratační alginátová slupovací prášková maska s aktivním uhlím 
z Bambusu, Niacinamidem, extraktem z Vrbové kůry a Alantoinem. Vhodná pro 
smíšenou a mastnou pleť.

Ideální pro profesionální použití.

Čistí, hydratuje a pomáhá vyrovnávat jednotný tón a mastnotu pokožky.  
Zanechává pokožku zářící, svěží a matnou.

POUŽITÍ
25 g (50 ml) prášku (na obličej a krk) rychle promíchejte se 60 ml vody po dobu  
2 minut, až se vytvoří jednotná pasta. Naneste silnou vrstvu masky na vyčištěnou 
tvář a krk. Nechte působit 15-20 minut a pak sloupněte. Odstraňte zbytky vodou 
a vhodným tonikem značky Yellow Rose. Může se používat  1krát až 3krát týdně. 
Vyhněte se oblasti očního okolí.

Tento pleťový čisticí gel vyrobený ze směsi přírodních látek s čisticím účinkem 
jemně odstraňuje nadměrný kožní maz a nečistoty. Čistí a osvěžuje pleť a zároveň 
udržuje její přirozenou rovnováhu. Vhodný pro normální a mastnou pleť.

Obsahuje speciální povrchově aktivní látky, které pokožku čistí, aniž by ji dráždily, 
a speciálně vybrané účinné látky pro ošetření normální a mastné pleti: kyselinu 
Salicylovou, esenciální olej z Čajovníku australského, přírodní extrakty (Propolis, 
Myrha a Tymián), Ichtyol, Rýžové proteiny a Alantoin.

POUŽITÍ
Pro dosažení svěží pleti používejte každé ráno a večer. Čisticí pleťový gel naneste 
na vlhký obličej a krk a masírujte mokrýma rukama. Omyjte vodou. Vyhněte se 
kontaktu s očima. Pokud dojde ke kontaktu s očima, důkladně propláchněte vodou.

Hydratační a zpevňující sérum proti vráskám určené pro 
specifické potřeby očního okolí. 

Pomáhá snižovat vznik vrásek, tmavých kruhů a otoků 
kolem očí, zanechává pleť pevnou a dodává jí svěží a roz-
jasněný vzhled.

Obsahuje kyselinu Hyaluronovou (vysoká, nízká a vel-
mi nízká molekulová hmotnost), extrakt z Ženšenu s to-
nizujícími a antioxidačními účinky, Oligopeptidy proti 
vráskám (účinek podobný účinkům Retinolu a Botoxu), 
speciální látku účinnou v boji proti tmavým kruhům pod 
očima (Chrysin, Oligopeptidy a N-hydroxysukcinimid), 
zpevňující a rozjasňující Silanoly, hydratační a ochranné 
Ceramidy a zklidňující extrakt ze Světlíku lékařského.

Používejte denně ráno a večer. Nanášejte na oblast oko-
lo očí, masírujte od vnitřního koutku víček směrem ven 
a jemně poklepávejte, dokud se nevstřebá.

Klinicky testovaná účinnost.
Dermatologicky a Opthalmologicky testováno.

Hydratační a zpevňující krém proti vráskám, urče-
ný pro muže. Speciální složení s jedinečnou lehkou 
strukturou, okamžitě se vstřebává a zanechává po-
kožku vypnutou a hladkou.

Působí preventivně proti vzniku vrásek  i výrazových 
linek, proti ztrátě pružnosti a dalším příznakům stár-
nutí pleti, přičemž zanechává pleť svěží a matnou.

Obsahuje kyselinu Hyaluronovou (vysoká, nízká a vel-
mi nízká molekulová hmotnost), extrakt z Ženšenu 
s tonizujícími a antioxidačními účinky, Oligopepti-
dy proti vráskám (účinek podobný účinkům Retinolu 
a Botoxu), hydratační a zpevňující mořský Kolagen 
a Elastin, výtažky z listu z Olivy a Bílého čaje s an-
tioxidačním účinkem, zpevňující a tonizující Stopové 
prvky (zinek, mangan, měď), zpevňující a rozjasňující 
Silanoly, hydratační a ochranné Ceramidy, a-Bisabo-
lol, Bambucké máslo, antioxidační, ošetřující a ne-
zmýdelnitelný Olivový olej, Jojobový olej, Aloe vera 
gel, Vitamín E, Koenzym Q10, zvlhčující Polysacha-
rid, výtažek z Okurky, Alantoin a Panthenol.

Nanášejte denně ráno a večer na čistou pleť a jemně 
masírujte, dokud se nevstřebá.

Vhodný pro všechny typy pleti.
Klinicky testovaná účinnost.
Dermatologicky testováno.

Hydratační a zklidňující balzám po holení a zastřihávání 
vousů, vhodný pro všechny typy pleti. Je také ideální 
jako hydratace pro každodenní použití.

Tato lehká emulze se rychle vstřebává, aniž by zanechá-
vala pocit mastnoty. Zklidňuje pokožku, zanechává ji 
hladkou a svěží a zjemňuje krátké vousy.

Obsahuje hydratační kyselinu Hyaluronovou s vysokou 
molekulovou hmotností, tonizující a antioxidační extrakt 
z Ženšenu, speciální zklidňující směs z extraktu Měsíč-
ku, Heřmánku, byliny Tulsi, Rozmarýnu, Ostropestřce 
a mořské řasy Enteromorpha compressa, zpevňující ex-
trakt z Pupečníku a Vilínu, Glycerin,  organický Aloe 
vera gel, Betain, Trehalózu, Jojobový olej, a-Bisabolol, 
Vitamín E, extrakt z Okurky, Panthenol a Alantoin.

Používejte denně po holení nebo zastřihávání vousů nebo 
jako hydratační přípravek pro každodenní použití. 

Vhodný pro všechny typy pleti.
Klinicky testovaná účinnost.
Dermatologicky testováno.
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Charcoal Peel-Off Gel Mask
with willow bark extract  
Gelová slupovací maska
s aktivním uhlím a extraktem z vrbové kůry
Balení: 50 ml hliníková tuba (maloobchodní balení), 
250ml plastová tuba

Charcoal Modeling Peel-Off Mask
with niacinamide & willow bark extract
Alginátová Peel-Off maska
s aktivním uhlím, niacinamidem a extraktem 
z vrbové kůry
Balení: 25 g, 150 g a 700 g kelímek

Face Wash
for oily skin
Čisticí pleťový gel
pro mastnou pleť
Balení: 200 ml (maloobchodní balení), 
500 ml lahvička

face
cream

pleťový 
krém

Pleťová protivrásková péče pro muže Doplňkové přípravky


