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4týdenní pokročilá intenzivní protivrásková & omlazující péče o pleť

ověření účinnosti / Laboratorní měření Cutometrem – pevnost a elasticita pokožky / Corneometer – měření hydratace pokožky / Visioline – měření hloubky vrásek // při účasti 25 žen
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collagen2

beauty elixír – pleťové sérum
Účinek

Klinická studie účinnosti > 4 týdny, denní používání
collagen2

pleťový krém

96 % Zanechává pleť hydratovanou 100 %

83 % Snižuje výskyt vrásek & výrazových linií 84 %

-11 % & -8 % Maximální zmenšení délky a hloubky vrásek -20 % & -11 %

96 % Zlepšuje pevnost pleti 96 %

100 % Zanechává pleť jemnou 100 %

83 % Zanechává pleť prozářenou 92 %



4týdenní pokročilá intenzivní péče
Pokročilá protivrásková a omlazující péče o pleť.

>  Přírodní kolagen se 2 molekulovými hmotnostmi, kolagen a chondroitin na výplň vrásek, kmenové buňky protěže, 
květinový nektar a antioxidanty.

>  Klinicky ověřené protivráskové, hydratační, zpevňující a rozjasňující výsledky.
>  Dermatologicky testováno.
>  Vhodné pro všechny typy pleti, věk 30+. Používejte denně, ráno a večer.
>  Vhodné i pro následnou péči po injekčních výplních nebo Botoxu.

MICELLAR CLEANSING WATER 100ML for sensitive care – micelární pleťová voda pro citlivou pleť

Micelární pleťová voda je určena na šetrné čištění obličeje, očního okolí, rtů a krku. Vhodná pro jemnou a citlivou pleť. 
(Ophthalmologicky a dermatologicky testováno na citlivé pleti). Vhodné pro uživatele kontaktních čoček. Čistí a odstraňuje 
make-up a nečistoty rychle a efektivně v jednom kroku. Žádné oplachování není nutné. Kůže je čistá, osvěžená a jemná.

Obsahuje jemné čisticí micely (mikročástice jemně odstraňující make-up a nečistoty z pleti), zklidňující extrakty ze světlíku lékařského a měsíčku 
lékařského, antioxidační extrakty z bílého čaje a z olivových listů, zklidňující kyselina glycyrrhetinová, extrakt z okurky, alantoin a panthenol.

Použití: Naneste na vatový tampónek a aplikujte jemně na obličej, oči, rty a krk. Bez oplachování. Používejte denně, ráno a večer.

COLLAGEN2 BEAUTY ELIXIR 20ML – hydratační a zpevňující elixír koncentrát působící proti vráskám a proti stárnutí

Hydratační a zpevňující koncentrát působící proti vráskám a proti stárnutí s přírodním čerstvým kolagenem, kolagenovými 
plnidly, kmenovými buňkami z protěže alpské a nektarem z květů. Bojuje proti vráskám, výrazovým linkám a ztrátě elasticity, 
přičemž pokožku zanechává pevnou a mladistvě zářivou. Jedinečná bohatá směs aktivních látek s hebkou a jemnou strukturou je 
absolutním potěšením pro vaši pokožku. Vhodné pro všechny typy pleti. Dermatologicky testováno.

Obsahuje přírodní rozpustný kolagen s 2 molekulovými hmotnostmi pro hydrataci, zpevnění a rozjasnění pleti, kolagenová a chondroitinová 
plniva pro okamžité vypnutí vrásek, zpevnění pleti a kmenové buňky z protěže alpské působící proti vráskám, antioxidační a hydratační 
květinový nektar, protivráskové a zpevňující oligopeptidy, které stimulují přirozenou syntézu Kolagenu a elastinu ve fibroblastech (jejich 
efekt je podobný účinkům retinolu), oligopeptidy proti výrazovým linkám (účinek podobný botoxu), zpevňující tripeptid (“dlouhodobý 
zpevňující účinek”), zpevňující silanoly s hydroxyprolinem (základní složka kolagenu), hydratační a zpevňující elastin, hydratační kyselinu 
hyaluronovou s nízkou molekulovou hmotností, extrakty z listů olivovníku a bílého čaje s antioxidanty, zpevňující liposomy s extraktem 
z centella-pupečníku, zklidňující extrakty (bílá vodní lilie, heřmánek, boswellia serrata-kadidlovník pilovitý), nezmýdelnitelný antioxidační 
olivový olej, kondicionující arganové a jojobové oleje, vitamíny (C a E), aloe vera gel, a-bisabolol, přirozeně odvozený palmitoylprolin 
pro zářivou pokožku, aktivní bělící látku z chilského stromu boldo, trehalózu, betain, alantoin a panthenol.

Používejte denně, vždy ráno a večer, nanášejte na vyčištěnou pleť před aplikací pleťového krému Collagen2 face cream. Aplikujte na obličej 
a krk jemnými krouživými pohyby směrem nahoru, přičemž se zaměřte hlavně na vrásky, výrazové linky a oblasti se ztrátou elasticity. Elixír 
se může účinně kombinovat s dalšími produkty z řady Yellow Rose Collagen2 a také používat s profesionálními kosmetickými zařízeními.

COLLAGEN2 FACE CREAM 30ML – hydratační a zpevňující pleťový krém proti stárnutí

Hydratační a zpevňující pleťový krém proti stárnutí pleti s přírodním čerstvým kolagenem, kolagenovými plnidly, kmenovými buňkami 
z protěže alpské a květinovým nektarem. Účinně hydratuje, bojuje proti vráskám a výrazovým linkám, zpevňuje, sjednocuje tón pleti 
a obnovuje kontury obličeje. Výjimečně bohaté a jemné složení krému bylo speciálně navrhnuté a má jedinečnou lehkou a jemnou strukturu, 
krém zanechává pleť hebkou, klidnou a pružnou s mladistvým jasem a zářivou. Vhodné pro všechny typy pleti. Dermatologicky testováno

Obsahuje přírodní rozpustný kolagen s 2 molekulovými hmotnostmi pro hydrataci, zpevnění a rozjasnění pleti. Kolagenová a chondroitinová 
plniva pro okamžité vypnutí vrásek, zpevnění pleti a kmenové buňky z protěže alpské působící proti vráskám, antioxidační a hydratační 
květinový nektar, protivráskové a zpevňující oligopeptidy, které stimulují přirozenou syntézu kolagenu a elastinu ve fibroblastech (jejich efekt je 
podobný účinkům retinolu), oligopeptidy proti výrazovým linkám (účinek podobný Botoxu), zpevňující silanoly s hydroxyprolinem (základní 
složka kolagenu), hydratační a zpevňující elastin, hydratační kyselinu hyaluronovou s nízkou molekulovou hmotností, fytosteroly z avokáda 
působící proti vráskám, extrakty z listů olivovníku a bílého čaje s antioxidanty, zpevňující liposomy s extraktem z pupečníku, zklidňující extrakty 
(bílá vodní lilie, heřmánek, boswellia serrata), nezmýdelnitelný antioxidační olivový olej, kondicionující arganové a jojobové oleje, hydratační 
kyselinu y-linolovou (esenciální mastná kyselina Omega6), vitamíny (C a E), aloe vera gel, a-bisabolol, lanolin, bambucké máslo, přírodní 
derivát palmitoylprolin pro zářivou pokožku, aktivní bělící látku z chilského stromu boldo, trehalózu, betain, alantoin a panthenol.

Používejte denně, ráno a večer, nanášejte na vyčištěnou pleť po aplikaci Collagen2 beauty elixír. Nanášejte na obličej a krk jemný- 
mi krouživými pohyby směrem nahoru, přičemž se zaměřte hlavně na vrásky, výrazové linky a oblasti se ztrátou elasticity. Lze 
účinně kombinovat s dalšími produkty z řady Yellow Rose Collagen2 a také používat s profesionálními kosmetickými zařízeními.
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