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Pure Rose 
Perfection
Еликсир за лице и очи
Еликсир за лице и около очи Pure Rose Perfection е 
разработен с първата по рода си френска активна 
съставка с повдигащо 
действие Beautifeye™.Тя представлява неинвазивна 
алтернатива на пластичната хирургия, която повдига 
горния клепач, стяга околоочния контур, заличава тъмните 
кръгове и подпухналостта. Видимо изглажда фините 
бръчки и намалява обема им с до 34% и дълбочината им с 
до 33%. В резултат на това вашата кожа е отново гладка и 
със сияен младежки вид. Потребителско проучване, 
проведено от френската фирма-Sederma, показа, че 
Beautifeye™, само за 7 дни, е в състояние да повлияе 
положително на начина, по който потребителите 
възприемат характеристиките на лицето си. Еликсир за 
лице и около очи Pure Rose Perfection съдържа още 
фитосфингозин (PS), който е част от естествената кожна 
защита и е основна съставка на липидите на  Stratum 
Corneum. Дерматологични изследвания потвърждават  
биологичната роля на фитосфингозин (PS) като естествено 
противовъзпалително средство. Той успокоява кожата и 
балансира микрофлората. За постигане на оптимален 
ефект се препоръчва да се използва в комбинация с 
дневен и нощен крем за лице и около очи от серията Pure 
Rose Perfection.

Продукта е обогатен с:

Beautifeye™ - Beautifeye™ е неинвазивна алтернатива на 
пластичната хирургия, която повдига горния клепач, стяга 
околоочния контур, заличава тъмните кръгове и 
подпухналостта. Видимо изглажда фините бръчки и 
намалява обема им с до 34% и дълбочината им с до 33%. 
В резултат на това вашата кожа е отново гладка и със 
сияен младежки вид. Потребителско проучване, проведено 
от френската фирма-Sederma, показа, че Beautifeye™, 
само за 7 дни, е в състояние да повлияе положително на 
начина, по който потребителите възприемат 
характеристиките на лицето си.

Фитосфингозин (PS) - Част от естествената кожна защита и 
е основна съставка на липидите на  Stratum Corneum. 
Дерматологични изследвания потвърждават  биологичната 
роля на фитосфингозин (PS) като естествено 
противовъзпалително средство.

Розово масло - Съдържа 300 доказани компонента, 
представляващи 86% от състава му. Другите 14% от 
компонентите са в малки количества, но много важни за 
неговото качество. Етеричното масло от роза е 
&quot;женско масло&quot;. То се използва в 
ароматерапията за лечение на заболяванията на 
репродуктивната система. Действа като много мощен 
афродизиак, особено при жени с емоционални смущения, 
които водят до сексуални проблеми. Подходящо е за 
всичките типове кожа, но най-много се предпочита за суха, 
чувствителна и застаряваща. Има тонизиращ и стягащ 
ефект върху капилярите, както и върху циркулацията на 
кръвта като цяло, което го прави много подходящо при 
зачервена кожа. Подходящо е при дерматити и екземи. 
Действа противовъзпалително и заздравяващо и при 
слънчево изгаряне.

Розова вода - Действа антисептично и укрепващо. 
Тонизира и освежава кожата на лицето, подобрява 
кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната 
на веществата на кожата.

 

 

Употреба: нанесете сутрин и вечер от еликсира с големина 
на грахово зърно върху чистата кожа на лицето и очите. 
Масажирайте с потупващи движения до пълно попиване. 
Да се избягва контакт с лигавицата на очите!
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НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
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