
nové přírodní profesionální ošetření těla na bázi léčivých rostlin a bylin na základě poznatků starověké řecké a středomořské 
terapeutické tradice v kombinaci s jedinečnou směsí přírodních pryskyřic a citrusových esenciálních olejů

•  Nové tělové ošetření Yellow Rose založené na bylinkách a rostlinách používaných po tisíce let – od dob Hippokrata* a Dioscurida* 
až po moderní dobu – v tradičních řeckých a středomořských léčebných postupech.

•  Jedinečná směs bylin, přírodních olejů, vitamínů a esenciálních olejů pomáhá chránit před každodenním znečištěním pocházejícím 
z městského prostředí a stresu.

•  Silné antioxidační výtažky z listů Olivovníku, Smilu italského, Myrty, Řebříčku obecného, Rozmarýnu a dalších, chrání před volnými 
radikály, posilují a sjednodcují barevný tón pokožky.

•  Výživné a kondicinující přírodní oleje z Oliv, Boráku a Sladké mandle zanechávají pokožku jemnou a hebkou.
•  Speciální bylinná směs z Břečťanu, Listnatce kopinatého, Citrónu, Jírovce maďalu (kaštan), Přesličky, Zlatobýlu a dalších, působí proti 

lokálnímu tuku a celulitidě a zajišťuje pevnější a jemnější mladistvé obrysy těla.
•  Přírodní Citrusy (Pomeranč, Petit Grain, Neroli, Bergamot) a Esenciální oleje z Mastichy z ostrova Chios revitalizují tělo i duši a nabízejí 

jedinečný pocit pohody.

 HYDRATUJE, VYŽIVUJE A ZKLIDŇUJE

 CHRÁNÍ PROTI VOLNÝM RADIKÁLŮM NA BÁZI ANTIOXIDANTŮ

 DETOXIKUJE A CHRÁNÍ PŘED ZNEČIŠTĚNÍM Z OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ 

 ZEŠTÍHLUJE, ZPEVŇUJE A PŮSOBÍ PROTI CELULITIDĚ

 JEDINEČNÉ REVITALIZAČNÍ ÚČINKY PRO TĚLO I DUŠI

OBSAHUJE
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PŘÍRODNÍ ÚČINNÉ LÁTKY
•  Výtažek z Olivového listu (Olea europaea): Výtažek z čerstvých olivových listů. Vykazuje silnou antioxidační aktivitu (mnohem vyšší než vitamín C a výtažek 

ze zeleného čaje). Je to způsobeno synergickým účinkem flavonoidů, polyfenolů a vysokým obsahem oleuropeinu přítomného ve výtažku. Silný přírodní antioxidant 
z Olivovníku.

•  Organický extra panenský olivový olej: Olivový olej, považovaný starými Řeky za „tekuté zlato“, je vynikající přírodní, pokožku kondicionující olej, který hydratuje, 
uklidňuje a zjemňuje kožní tkáň. Obsahuje velké množství směsných triglyceridových esterů esenciálních mono-nenasycených mastných kyselin (olejová, palmitová 
a linoleová), skvalen a přírodní fenoly se silnými antioxidačními vlastnostmi. Je považován za vysoce výživný a používá se po staletí v přírodních lécích.

•  Olej ze semen Brutnáku (Borago officinalis): Brutnák pochází ze Středomoří a využívá se od nepaměti. Olej ze semen brutnáku obsahuje vysoké množství kyseliny 
y-Linolenové (GLA). Dokonale zjemňuje pokožku, obnovuje kožní bariéru a účinně bojuje proti dehydrataci kůže.

•  Olej z květu Měsíčku lékařského (Calendula officinalis): Květy byly využívány ve starověkém Řecku a Římě jako léčivá bylina. Lidé z nich připravovali výtažky, 
které díky obsahu fytosterolů zklidňovaly a chránily pokožku.

•  Esenciální olej z Mastichy (Pistacia lentiscus): Masticha je pryskyřice, která se získává z keře řečíku lentišku – má osvěžující, mírně borovou nebo cedrovou 
příchuť. V rámci Evropské unie je produkce mastichy na jižním ostrově Chios chráněna označením původu. Esenciální olej je vynikající činidlo pro kondicionování 
pokožky, obsahuje antioxidanty a také má antibakteriální a antifungální vlastnosti. Masticha byla používána jako léčivý přípravek již od starověku a stále se používá 
v tradiční lidové medicíně.

•  Smil italský nebo Immortelle (Helichrysum italicum): Jméno Helichrysum je odvozeno od řeckého helios, což znamená „slunce“ a „zlato“ – název je odvozen od barvy 
květin. Rostlina si uchovává barvu i po vysušení, a proto byla označována jako „nesmrtelná“ nebo „trvalá“. Léčivé a zklidňující vlastnosti rostliny byly dobře známy již 
starým Řekům a Římanům a sušené rostliny smilu se používaly ke zdobení chrámů bohů. Výtažek bohatý na flavonoidy a acetofenony má silný antioxidační a uklidňující 
účinek.

•  Řebříček obecný (Achillea millefolium): Používá se v lidové medicíně již od starověku. Byl pojmenován podle řecké mytologické postavy - Achillea. Achillovi vojáci 
používali řebříček k ošetření svých ran. Rostlina se od nepaměti používá jako velmi účinná „léčivá bylina“ - díky jejímu adstringentnímu a antiseptickému účinku 
se používá lokálně pro ošetření zranění, řezných ran a podráždění pokožky. Hlavními účinnými látkami řebříčku jsou antioxidanty a protizánětlivé flavonoidy: Apeginenin, 
Rutin, Luteolin a Kaempferol.

•  Proskurník lékařský (Althaea officinalis): se intenzívně používal ve starořeckém lékařství. Listy, květy a zejména kořen proskurníku mají léčivé vlastnosti a působí 
proti podráždění. To se odráží ve jménu rodu, které pochází z řeckého slova althein, což znamená „léčit“. Výtažek je bohatý na polysacharidy z rostlinné štávy, flavonoidy, 
glykosidy a cukry, snižuje zánětlivost a uklidňuje pokožku.

•  Vavřín (Laurus nobilis): Ve starověku a v dějinách vůbec byl Vavřín spojován s vítězstvím, ušlechtilostí, moudrostí a ochranou. Ve starověkém Řecku byl Vavřín 
symbolem nejvyššího postavení a byl spojován s bohem Apollonem, což byl bůh léčení, poezie a filozofie. Výtažek z listů Vavřínu v olivovém oleji (bohatý na výživné 
mastné kyseliny a vitamíny A a E) je tradičním léčivým prostředkem pro péči o pleť, jelikož má vynikající změkčovací, kondicionační a uklidňující vlastnosti. Dioscurides 
používal rozdrcené listy při  léčbě včelího a vosího bodnutí a zánětů.

•  Myrta (Myrtus communis): Ve starověké řecké mytologii a rituálu byla myrta spojována s bohyní Afrodité (Venuše) a symbolizovala krásu, lásku a nesmrtelnost. Kvůli svému 
léčebnému účinku zaujímá myrta významné místo ve spisech Hippocrata a Galena. Dioscorides používal její plody jako lék na uštknutí škorpiónem a pavoukem. Výtažek 
je bohatý na flavonoidy, fenolové kyseliny a hydrolyzované třísloviny a má antioxidační, adstringentní a mírně antiseptické vlastnosti.

•  Šalvěj (Salvia officinalis): Jméno Šalvěj pochází z latinského „salvare“ („cítit se dobře a zdravě, zdraví, uzdravovat se“) a odkazuje na léčivé vlastnosti této 
rostliny. Ve starověkém Řecku a Římě byl používán roztok ze šalvěje a vody k zástavě krvácení z ran a k čištění vředů. Listy šalvěje obsahují fenolové aktivní látky 
a flavonoidy s antioxidačními a uklidňujícími vlastnostmi.

•  Rozmarýn (Rosmarinus officinalis): Jedna z nejstarších léčivých rostlin, Rozmarýn roste kolem pobřežních oblastí Středozemního moře. Výtažek je vynikající 
na odstraňování volných radikálů (kyselina rosmarinová) - chrání pokožku před volnými radikály, ale také ji posiluje a podporuje mikrocirkulaci. Rozmarýn je také často 
používán v aromaterapii na zlepšení paměti a uvolnění stresu.

•  Heřmánek (Matricaria recutita): Slovo Heřmánek (anglicky „chamomile“) pochází ze dvou řeckých slov: „chamos“ a „melos“, jejichž spojením vznikne výraz „zemní 
jablko“. Název vznikl s ohledem na zvláštní vůni heřmánku. Heřmánek byl vysoce ceněn již v dávných dobách. Egypťané jej používali k léčbě spálenin od slunce a řečtí 
lékaři a botanici doporučovali používat Heřmánek topicky jako protizánětlivý lék.

•  Břečťan (Hedera helix): Břečťan byl ve starověkém Řecku spojován s bohem Dionýzem a byl symbolem nesmrtelnosti. Antioxidační flavonoidy (Quercetin a Rutin) 
a fenolové kyseliny (Caffeic a Chlorogenic) jsou přítomny v listech a hlavní biologicky aktivní saponiny (Hederins a Hederacosides) se podařilo izolovat z celé 
rostliny. Tyto saponiny jsou zodpovědné za ochranu krevních cév a uklidňují edémy, což vysvětluje tradiční používání břečťanu na léčbu celulitidy.

•  Kaštan (Aesculus hippocastanum): Kaštan je tradičně známý jako léčivá rostlina. Hlavní účinnou látkou ze semen kaštanu je beta-Escin, ale jsou zde přítomny 
i další silné antioxidační flavonoidy, jako je Quercetin a Kaempferol. Escin (nebo Aescin) je směs saponinů s protizánětlivými, vazokonstrikčními a vazoprotektivními 
vlastnostmi. Posiluje krevní cévy a pomáhá redukovat únik tekutin do okolní tkáně, posiluje mikrocirkulaci, a tím zmírňuje příznaky žilní nedostatečnosti, jako jsou těžké 
nohy a křečové žíly.

•  Listnatec (Ruscus aculeatus): Tonikum, které má zklidňující, osvěžující a vazoprotektivní účinky. Tato bylina byla běžně používána ve starověkém Řecku a Římě. Řekové 
ji používali ke zmírňování nejrůznějších otoků a Římané k léčbě křečových žil. Dnes se používá ke stejným účelům. Účinné látky, které jsou přítomny zejména v oddenku, 
jsou saponiny, které obsahují Aglykony Ruscogenin a Neuroscogenin a přidružené Glykosidy Spirostanol a Furostanol.

•  Přeslička (Equisetum arvense): Jedinečná léčivá rostlina, která nad jinými bylinami vyniká díky 
velmi vysokému obsahu Křemíku (kyseliny křemičité a dalších silikátů) a minerálů. Je známá 
svými posilujícími a adstringentními účinky na pojivové tkáně.

•  Esenciální oleje z květů, listů a pupenů Pomeranče, Bergamotu a hořkého Pomeranče: 
vynikající čerstvá směs čerstvých esenciálních olejů z Pomeranče, Bergamotu, Neroli a Petit 
Grain slouží k oživení a posílení těla i duše.

•  Zeštíhlující a zpevňující standardizovaná přírodní směs Citronu, Zlatobýlu, Ruscusu 
a Astragalusu (Citrus medica limonum, Solidago virgaurea, Astragalus membranaceus, 
Ruscus aculeatus): Nová vysoce účinná standardizovaná směs přírodních výtažků 
pro hubnutí a zpevnění. Aktivuje lipolýzu, blokuje tvorbu nových lipocel (adipocyty) a působí 
proti celulitidě, čímž přispívá k formování pevnějšího tvaru těla.

+75 %+75 % zpevňování a posilování

+65 %+65 % aktivace mikrooběhu

- 65 %- 65 % omezení celulitidy

-0,3 cm-0,3 cm snížení objemu 

 
stehen

Výsledky byly získány na základě samo-hodnocení 
20 dobrovolníků po dobu 28 dní.



HERBAL BODY SCRUB (Bylinný tělový peeling) 250 ml tube (DOMÁCÍ PÉČE), 500 ml and 1000 ml jars
Exfoliační tělový peelingový gel s krystaly cukru, bylinnými výtažky a přírodními esenciálními oleji. Čistí a zanechává pokožku měkkou a hladkou tím, že odstraňuje povrchové 
odumřelé buňky a nečistoty. Připravuje také pokožku na příjem aktivních látek ostatních přípravků řady Yellow Rose Herbal Body Treatment. Lze jej snadno odstranit 
mokrým ručníkem – není nutné sprchovat.
Obsahuje exfoliační jemné krystaly Cukru, antioxidační výtažky (Olivové listy, Řebříček, Smil a Rozmarýn), zklidňující výtažky (Vavřín, Proskurník, Heřmánek 
a Měsíček), přírodní oleje s kondicionačními účinky na pokožku (extra Panenský Olivový olej a olej ze sladkých Mandlí), Panthenol, Bambucké máslo, Chlorofyl, 
Glycerin rostlinného původu a esenciální oleje z Mastichy, květů Pomeranče, hořkého pomeranče a Bergamotu.

HERBAL BODY OIL (Bylinný tělový olej) 200 ml (retail), 500 ml a 1000 ml bottles
Výživný tělový olej s výtažky rozpustnými v bylinných olejích, extra panenský organický olivový olej a přírodní esenciální oleje. Ideální pro profesionální masáže těla a denní 
péči o tělo. Zjemňuje a chrání hydrolipidní vrstvu pokožky a revitalizuje pokožku a smysly.
Obsahuje zklidňující výtažky (Vavřín, Heřmánek a Měsíček), antioxidační výtažek z Rozmarýnu, výtažek z Břečťanu (protizánětlivý a vazotonický - pomáhá chránit 
cévní stěny), přírodní oleje na úpravu pokožky (extra panenský Olivový olej, sladký Mandlovník, Pšeničné Klíčky a Brutnák), ester kyseliny Salicylové (zlepšuje 
mikrocirkulaci, zvyšuje účinek masáže), Vitamín E a esenciální oleje z Mastichy, květu Pomeranče, hořkého Pomeranče a Bergamot

HERBAL BODY MASK (Bylinná tělová maska) 500 ml a 1000 ml jars
Vyživující a hydratační krémová bylinná maska pro péči o tělo. Obsahuje řadu ochranných a uklidňujících bylin, kondicionující oleje, sušené květy a aromaterapeutické 
esenciální oleje, poskytuje jedinečné tonizační a revitalizační zážitky pro tělo i ducha. Může být aplikována na oblasti, které chcete ošetřit nebo na celé tělo se zábalem 
nebo bez zábalu. Po 20 až 30 minutách lze snadno odstranit vlhkou utěrkou bez sprchy.
Obsahuje antioxidační výtažky (Olivové listy, Smil, Řebříček, Myrtu, Rozmarýn), uklidňující výtažky (Vavřín, Proskurník, Šalvěj,Heřmánek a Měsíček), adstringentní 
výtažek z Přesličky, výtažek z Kaštanu (zvyšuje mikrocirkulaci a sjednocuje barevný tón pokožky), výtažky z Břečťanu a Listnatce (protizánětlivé a vazotonické - pomáhá 
chránit cévní stěny), přírodní oleje na kondicionování pokožky (organický extra panenský Olivový olej, sladké Mandle a Brutnák), přírodní sušené květy (Levandule, 
květy Pomeranče, Heřmánek a Měsíček), Panthenol, Alantoin, Vitamíny (E a   C), Bambucké máslo, Glycerin rostlinného původu a esenciální oleje z Mastichy, květů 
z pomeranče, květů z hořkého Pomeranče a Bergamotu.

HERBAL BODY CONTOUR CREAM (Bylinný zpevňující tělový krém)  250ml tube (DOMÁCÍ PÉČE), 500 ml a 1000 ml jars
Účinný zeštíhlující a zpevňující tělový krém s novou vysoce účinnou přírodní lipolytickou rostlinnou směsí. Se svojí lehkou a sametovou strukturou se tento jemný krém 
rozpustí na pokožce a obsahuje fytoprotektivní výtažky z rostlinného původu, kondicionující organický extra panenský olivový olej a lipolytické aktivní látky, které pozitivně 
působí na pokožku a působí proti podkožnímu tuku a celulitidě a nově formují siluetu těla. Zeštíhlující a zpevňující efekt se účinně kombinuje s čerstvou a vyváženou vůní 
citrusových esenciálních olejů, které posilují tělo a ducha. Neobsahuje kofein, a proto je vhodný pro použití při léčbě homeopatií.
Obsahuje speciální lipolytickou rostlinnou směs (Astragalus, Citron, Zlatobýl a Listnanec), antioxidační výtažky (Olivové listy, Řebříček, Smil, Myrta a Rozmarýn), 
uklidňující výtažky (Vavřín, Proskurník, Šalvěj, Heřmánek a Měsíček), adstringentní výtažek z Přesličky a Kaštanu (zvyšuje mikrocirkulaci a sjednocuje barevný tón 
pokožky), výtažek z Břečťanu (protizánětlivý a vazotonický - pomáhá chránit cévní stěny, předchází vzniku celulitidy), přírodní výživné oleje (extra panenský Olivový olej 
a olej ze sladkých Mandlí), lipozomy s Escinem (podporuje mikrocirkulaci v cévách), Panthenol, Alantoin, Vitamíny (E a   C), Bambucké máslo, Glycerin rostlinného 
původu a esenciální oleje z Mastichy, květů hořkého Pomeranče a Bergamotu.

HERBAL BODY MILK (Bylinné tělové mléko) 200 ml (DOMÁCÍ PÉČE) a 500 ml bottle
Hydratační  tělové mléko s bylinnými výtažky, kyselinou hyaluronovou, gel z Aloe Vera, výtažek z extra panenského olivového oleje a přírodní esenciální oleje. Snadno 
se vstřebává, uklidňuje, zjemňuje a hydratuje pokožku a zanechává jí svěží s jemnou vůní citrusových květů. Ideální pro každodenní péči o tělo a profesionální ošetření 
těla. Vhodné i po sprchování nebo opalování. 
Obsahuje antioxidační výtažky (Olivové listy, Řebříček, Smil, Myrta a Rozmarýn), zklidňující výtažky (Vavřín, Listnatec, Šalvěj, Měsíček a Heřmánek), kyselinu 
Hyaluronovou, gel z Aloe Vera, adstringentní výtažek z Přesličky, tonizující výtažky z Kaštanu a Břečťanu. Přírodní oleje s kondicionačními účinky (extra panenský 
Olivový olej, olej ze sladkých Mandlí a Brutnáku), Panthenol, Alantoin, Bambucké máslo, Chlorofyl, Glycerin rostlinného původu, Vitamíny (E a   C) a esenciální 
oleje z Mastichy, květů Pomeranče, květů hořkého Pomeranče a Bergamotu.

HERBAL MASSAGE POUCHES ( Bylinné Masážní sáčky) 2 sáčky na balení (k dispozici ve 2 velikostech: velký na tělo a malý na obličej)
Aromaterapeutické tělové masážní sáčky s přírodními sušenými květy Heřmánku, Měsíčku, Levandule a Pomeranče pro jedinečný zážitek z masáže. Lze používat při masážních 
ošetřeních po namočení v teplém rostlinném oleji HERBAL BODY OIL, který uvolňuje povzbuzující přírodní aroma květin. Na každého zákazníka připadá jeden pár.

PRODUKTY



1.  Pokožku těla očistěte s použitím tělového peelingu - YELLOW ROSE HERBAL BODY SCRUB. Cukrový peeling odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty 
a připravuje pokožku k tomu, aby mohla přijmout aktivní látky produktů pro bylinné ošetření HERBAL BODY TREATMENT. Jemně očistěte zbytky peelingu 
mokrým ručníkem.

2.  Aplikujte koncentrovaný zeštíhlující tělový krém HERBAL BODY CONTOUR CREAM na problematické oblasti (místa s celulitidou, podkožním tukem, uvolněnou 
pokožkou). Krém jemně vmasírujte do pokožky, dokud nebude absorbován. Tento sametový krém účinně bojuje proti celulitidě, tvaruje postavu a zpevňuje 
pokožku. Pro lepší výsledek můžete použít ultrazvukové kosmetické zařízení.

3.  Jemně masírujte celé tělo pomocí tělového oleje  YELLOW ROSE HERBAL BODY OIL. Alternativně můžete masírovat celé tělo aromaterapeutickými sáčky 
YELLOW ROSE HERBAL MASSAGE POUCHES poté, co je namočíte do teplého HERBAL BODY OIL.

4.  Aplikujte výživnou a hydratační tělovou masku YELLOW ROSE HERBAL BODY MASK. Tělo zabalte do plastové fólie a nebo vyhřívací deky. Masku nechte 
působit asi 20 až 30 minut. Masku můžete odstranit mokrým ručníkem (bez sprchy).

5. Proceduru ukončíte jemnou masáží těla s hydratačním tělovým mlékem  YELLOW ROSE HERBAL BODY MILK.

Aby byla procedura opravdu účinná, je zapotřebí provést 12 návštěv (dvakrát týdně po dobu 6 týdnů). YELLOW ROSE HERBAL BODY SCRUB, HERBAL BODY 
CONTOUR CREAM a HERBAL BODY MILK jsou také k dispozici v maloobchodních obalech pro domácí použití.

VZHLEDEM K VYSOKÉMU OBSAHU PŘÍRODNÍCH ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ V TĚLOVÝCH VÝROBCÍCH YELLLOW ROSE BODY 
HERBAL NEDOPORUČUJEME POUŽÍVAT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ A OSOBÁM S POKOŽKOU CITLIVOU NA ESECIÁLNÍ OLEJE.

*  Dioscurides Pedanius (cca 40 – cca 90 nl) byl starořecký lékař, botanik a farmakolog. Jeho slavná práce „De Materia Medica“ pocházející z roku 75, je považována za jednu z nejvlivnějších 
knih o bylinkách v historii. De Materia Medica je hlavním historickým zdrojem informací o lécích, které používali Řekové, Římané a jiné starověké kultury.

*  Hippokrates z ostrova Kos (cca 460 – cca 370 př. Nl) byl starořeckým lékařem. Bývá označován za otce západní medicíny, čímž se uznává jeho trvalý příspěvek k rozvoji medicíny. 
Byl zakladatelem Hipokratické lékařské školy. Hippokrates bývá obvykle zobrazován jako vzor starodávného lékaře; je údajně autorem Hippokratovy přísahy, která se používá a uznává 
dodnes. Významně přispěl k pokroku v systematickém studiu klinické medicíny, shrnul lékařské znalosti předchozích škol a prostřednictvím svého díla Hippocratic Corpus a dalších prací určoval 
postupy pro lékaře.

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

POSTUP OŠETŘENÍ
DOPORUČENÁ DOBA OŠETŘENÍ: 12 NÁVŠTĚV (DVAKRÁT NEBO TŘIKRÁT TÝDNĚ)


