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Ruža je považovaná za kráľovnú kve-
tín. Je nielen pastvou pre oči, ale má aj 
liečebné účinky. Jej pôvod je opradený 
mnohými legendami. Preukázateľne sa 
ruže pestovali už v  starovekom Egypte, 
kde múmie boli balzamované ružovým 
olejom. Vojská Alexandra Macedonského 
priviezli ruže z Egypta a Perzie aj na úze-
mie dnešného Bulharska pred mnohými 
storočiami. Pod vplyvom jedinečných kli-
matických podmienok tu postupne vzni-
kol výrazne odlišný druh olejnatých ruží 
„ROSA DAMASCENA“. Ružový olej (rose 
oil) a ružová voda (rose water) sú prírod-
né produkty, ktoré sa získavajú destilá-
ciou olejnatej ruže „ROSA DAMASCENA“, 
ktorá sa nazýva „kráľovná kvetov“. Obsa-
huje okolo 300 rôznych cenných zložiek, 
ktoré majú jedinečný vplyv na  ľudský 
organizmus. Majú výrazné antibakteri-
álne a  protizápalové účinky. So svojim 
hydratačným a  tonizujúcim účinkom sú 

ideálnym prostriedkom na  čistenie, 
zjemnenie a  hydratáciu pleti, ale aj 
celej pokožky. Účinné zložky zároveň 
regenerujú poškodené tkanivá a  spo-
maľujú proces starnutia. Vôňa ružového 
oleja pomáha prekonávať stres, depresie 
a je zároveň silným afrodiziakom. Ružový 
olej sa používa v parfumoch a kozmetike 
mnohých svetoznámych značiek.
Bulharská ruža „ROSA DAMASCENA“ 
a z nej získavaná ružová voda a ružový 
olej, ktorý je jedným z najvzácnej-
ších prírodných éterických olejov, sú 
základom tejto jedinečnej bulharskej 
prírodnej kozmetiky. Ružová voda je 
vodný destilát z čerstvých lupeňov 
ruže damascénskej, ktorá sa pre svoje 
výrazné antibakteriálne účinky nemusí 
stabilizovať žiadnymi konzervačnými 
látkami.

Bulharsko patrí medzi najväčších 
producentov ružového oleja na sve-
te, ktorý sa používa pri príprave prakticky 
všetkých svetoznámych parfumov. 
Jeho vysokú kvalitu určuje jedinečná 
mikroklíma, zloženie pôdy a ekologická 
čistota regiónu v Údolí ruží pri Kazanlaku. 
Ružový olej sa tak stal tekutým zlatom 
Bulharska a robí skvelé meno krajine 
po celom svete. Unikátne liečivé účinky 
ružového oleja a ružovej vody sú známe 
od dávnych čias a úspešne sa používajú 
aj na výrobu kozmetických produktov.

Výrobky prírodnej ružovej kozmetiky 
čistia a osviežujú pokožku, podpo-
rujú jej hydrolipidovú rovnováhu, 
stimulujú regeneráciu buniek, 
upokojujú, liečia a odstraňujú 
zápalové procesy. Majú antioxidačný 
efekt a spomaľujú proces starnutia 
pleti a tvorby vrások. Všetky tieto 

výrobky sú charakteristické nádhernou 
zmyselnou vôňou bulharskej ruže 
„ROSA DAMASCENA“. Kozmetiku vyrába 
spoločnosť BIOFRESH Cosmetics z mesta 
Plovdic v Bulharsku, ktorá má dlhoročnú 
tradíciu v jej výrobe. Séria kozmetických 
produktov pod názvom Rose of Bulgaria 
z firmy Biofresh je celá vyrábaná na báze 
prírodnej ružovej vody. Ružová voda 
kontroluje rovnováhu tvorby kožného 
mazu, je univerzálnym kozmetickým 
prostriedkom vhodným pre všetky typy 
pletí, zvlášť pre suchú a citlivú pleť. Hy-
dratuje a udržuje rovnováhu pH suchej 
a citlivej pokožky. Pôsobí komplexne: 
tonizuje, osviežuje, vyživuje a zvlhčuje 
každý typ pokožky. Upokojuje podrážde-
nú, alergickú pokožku a účinne pôsobí 
na problematickú pokožku s výskytom 
akné (vyrážok). Kozmetické výrobky NIE 
SÚ TESTOVANÉ na ZVIERATÁCH, sú 
BEZ PARABÉNOV.

Prírodná kozmetika  
z Bulharska

BULGARIA
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VYŽIVUJÚCA MASKA NA VLASY 
Z RUŽOVEJ VODY
  0021    230 ml  

Výživná maska, špeciálne vyvinutá pre potreby suchých, matných vlasov 
s rozštiepenými končekmi, poškodených agresívnym mechanickým a che-
mickým ošetrením. Obsahuje makadamový olej, ktorý vyživuje a regeneruje 
poškodenú štruktúru vlasov, prírodnú 
ružovú vodu - vynikajúci zdroj 
aktívnych prvkov, ktoré napomáhajú 
regenerovať a zlepšovať ochranné 
schopnosti vlasov, pšeničný extrakt 
a D-panthenol, ktoré navracajú 
vlasom skutočnú hebkosť, mäkkosť 
a lesk. Maska na vlasy je vhodná aj 
na profesionálne použitie.

ŠAMPÓN NA VLASY
Z RUŽOVEJ VODY
  0001    330 ml  

Jedinečnou zložkou tohto špeciálne vytvore-
ného šampónu je prírodná ružová voda s vy-
sokým obsahom éterického ružového oleja. 
Vlasy účinne čistí, regeneruje, vyživuje, 
tonizuje a má antibakteriálne účinky. 
Obsahuje D-panthenol, ktorý vlasy chráni 
a hydratuje, dodáva im lesk a hebkosť.

KONDICIONÉR NA VLASY 
Z RUŽOVEJ VODY
  0002    330 ml  

Kondicionér z ružovej vody vďaka ktoré-
mu budú vlasy hebké a pevné. Obsahuje 
účinné zložky ako jojobový olej a harman-
čekový extrakt, ktoré hĺbkovo chránia, 
hydratujú a vyživujú suché a poškodené vlasy. 
Účinné zložky vlasom dodávajú hodvábny 
lesk a zabezpečujú ich ľahké rozčesávanie 
a úpravu.

SPRCHOVÝ GÉL 
Z RUŽOVEJ VODY
  0003    330 ml  

Jemný sprchový gél pre každodennú hygienu 
tela účinne umýva, bez narušenia fyziologickej 
rovnováhy pokožky. Obsahuje jedinečnú 
ružovú vodu s vysokým podielom éterického 
ružového oleja, ktorú pokožka celého tela 
výborne znáša a súčasne má antibakteriálne 
účinky. Nedráždi a nevysušuje pokožku, 
poskytuje dlhodobý pocit čistoty a kom-
fortu.
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NOČNÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0008    50 ml  

Výživná nočná starostlivosť vynikajúca pre všetky typy pleti. Nočný 
pleťový krém pre ženy je vyvinutý na prírodnej báze, obsahuje 
jedinečnú ružovú vodu s mimoriadne vysokým obsahom éteric-
kého ružového oleja. Nočný pleťový krém spája v sebe efektívne 
vyživujúce vlastnosti a vynikajúcu znášanlivosť. Je obohatený 
o prírodný mandľový olej, vitamín E, extrakt z nechtíka a o výťažok 
z pšeničných klíčkov. Tento krém upokojuje, vyživuje a dodáva 
pleti oživujúcu energiu prírody. Nočný pleťový krém pre ženy 
vyhladzuje vrásky a stimuluje proces obnovy buniek.

PLEŤOVÉ 
ČISTIACE MLIEKO 
Z RUŽOVEJ VODY
  0005    330 ml  

Jemné mlieko určené na 
čistenie oblasti tváre a krku 
zlepšuje hydratáciu, obnovuje 
sviežosť a pružnosť pleti. Jemné, 
nežné mlieko je vhodné na 
každodenné čistenie a ochranu 
pleti tváre a krku. Najdôleži-
tejším komponentom v tejto 
emulzii je jedinečná ružová voda 
s vysokým obsahom éterického 
ružového oleja. 

TELOVÉ MLIEKO 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0004    330 ml  

Toto vyhladzujúce telové mlieko 
hydratuje a vyživuje pokožku, 
udržiava ju jemnú a zamatovo 
hladkú celý deň. Telové mlieko 
je vytvorené na prírodnej báze, 
obsahujúce jedinečnú bulharskú 
ružovú vodu s vysokým podie-
lom éterického ružového oleja. 

PRÍRODNÁ RUŽOVÁ VODA 
  0041    100 ml    |    0006    330 ml  

  0007    230 ml s pumpičkou  

Prírodná ružová voda jemne, ale veľmi účinne a bez námahy 
odstráni všetky stopy make-upu a zanechá pokožku upokojenú 
a hydratovanú. Voda je vhodná nielen na čistenie, upokoje-
nie pleti, ale aj na jej osvieženie v horúcich letných dňoch alebo 
v prehriatych vykúrených priestoroch počas zimy. Je získavaná 
destiláciou kvetov bulharskej ruže „ROSE DAMASCENA“. Obsahuje 
vysoký podiel éterického ružového oleja, ktorý je prírodným 
konzervačným prostriedkom. Má čistiace, protizápalové, anti-
alergické a utišujúce účinky. Zmäkčuje, tonizuje, vyživuje, 
hydratuje, upokojuje podráždenú a citlivú pleť. Zachováva ju 
hladkú a elastickú, zároveň ju aromatizuje a osviežuje. Má univer-
zálne použitie ako čistiaca pleťová voda aj tonikum.

DENNÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0009    50 ml  

Zmäkčuje a regeneruje štruktúru pokožky, spomaľuje proces 
starnutia zlepšením krvného obehu a elasticity. Denný pleťový 
krém pre ženy obsahuje rastlinný vyživujúci komplex. Denný 
pleťový krém pre ženy obsahuje rastlinný vyživujúci komplex 
s harmančekovým a rozmarínovým extraktom a prírodnú 
ružovú vodu s vysokým podielom éterického ružového oleja. 
Krém na pleť pôsobí upokojujúco a regeneračne. Spoma-
ľuje proces starnutia pleti podporovaním cirkulácie krvi 
a obnovuje elasticitu pokožky, zmäkčuje ju.
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OČNÝ KRÉM 
Z RUŽOVEJ VODY 
 0016    25 ml  

Jemná zóna okolo očí potrebuje špeciálnu 
starostlivosť a tento krém ju hĺbkovo 
hydratuje a vyhladzuje jemné vrásky 
v okolí očí. Krém sa skladá z biologicky 
aktívneho komplexu biopeptidov, ktorý 
účinne zjemňuje, hĺbkovo hydratuje 
pokožku a zanecháva pocit komfortu a hladkej pleti. Obsahuje ružovú vodu, ktorá 
je neuveriteľne bohatá na aktívne látky, ktoré stimulujú regeneráciu pokožky a posil-
ňujú obranyschopnosť. Obsahuje extrakt zo zeleného čaju, ktorý má protizápalové, 
posilňujúce a antioxidačné účinky. Krém je so silným hydratačným, reštrukturalizačným 
účinkom a výbornou priedušnosťou. Spomaľuje oxidačné procesy v bunkách, eliminuje 
vysušovanie a šúpanie pleti. Vytvára na pleti trvalú a elastickú vrstvu, vyživuje a chráni 
pokožku okolo očí.

KRÉM PROTI  
VRÁSKAM S Q10 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0015    50 ml  

Krém proti vráskam s koenzýmom Q10 
v tomto kréme zlepšuje elasticitu pokožky 
a viditeľne redukuje vrásky. Dominant-
ným prvkom v aktívnych zložkách tohto 
krému je koenzým Q10, ktorý zlepšuje 
elasticitu pleti do hĺbky a viditeľne redukuje vrásky. Krém, ktorý vyrovnáva obsah 
tuku a vlhkosti v pokožke. Viditeľne ju omladzuje, posilňuje tkanivo a zanecháva pokožku 
pružnú. Jedinečný jojobový olej obsiahnutý v kréme vytvára na pleti trvalú a elastickú 
vrstvu, vyživuje a chráni pleť pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, ktoré 
spôsobujú jej predčasné starnutie.

PLEŤOVÝ KRÉM 
PROTI VRÁSKAM 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0019    50 ml  

Špeciálna krémová receptúra s obsa-
hom čistého ružového oleja spomaľuje 
starnutie pokožky, revitalizuje, vyživuje 
pokožku a zanecháva ju žiarivú a sviežu. 
Má schopnosť stabilizovať bunkové ste-
ny, je najúčinnejšou zložkou krému na povzbudenie stresovanej, podrážde-
nej a starnúcej pleti. V kombinácii s koenzýmom Q10, vitamínom E a ďalšími 
prírodnými extraktmi zabraňuje procesu starnutia pleti, regeneruje, 
hydratuje, rozžiaruje ju a vracia jej sviežosť.

HYDRATAČNÝ 
PLEŤOVÝ KRÉM 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0020    100 ml  

Vyživuje a posilňuje prirodzené 
ochranné funkcie pokožky. Obnovuje 
rovnováhu pokožky, osviežuje a hydratu-
je. Hydratačný ružový pleťový krém 
vyživuje pleť a zlepšuje jej prirodzené 
ochranné mechanizmy. Obsahuje 
prírodnú ružovú vodu, D-panthenol, 
vitamín E a jojobový olej. Obnovuje 
balans a vyváženosť pleti, osviežuje 
a hydratuje ju.

ZOSVETĽUJÚCI PLEŤOVÝ KRÉM Z RUŽOVEJ VODY 

  0024    50 ml  

Zosvetľujúci pleťový krém z ružovej vody obsahuje klinicky testovaný komplex, ktorý odstraňuje pigmentové škvrny. 
Chráni pleť pred sekundárnou pigmentáciou, vyrovnáva farebný tón pleti a spomaľuje tvorbu melanínu v pokožke. 
Navracia pokožke svieži a zdravý vzhľad, chráni ju pred škodlivými vplyvmi slnečného žiarenia. Má hydratačné a vyživujúce 
účinky. Obsahuje prírodnú ružovú vodu, ktorá je obohatená o aktívne látky stimulujúce regeneráciu pleti. Obsahuje morušový 
extrakt, ktorý je jedným z najbezpečnejších prírodných extraktov s bieliacim efektom. Obsahuje UV filter, ktorý má preven-
tívnu funkciu a zabraňuje tvorbe voľných radikálov zapríčiňujúcich aj zvýšenú pigmentáciu pleti.
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SPEVŇUJÚCI TELOVÝ KRÉM 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0022    330 ml  

Telový krém vďaka obsahu extraktu zo zelenej kávy aktívne 
rozkladá tukové vankúšiky v oblasti pása a bokov, 
remodeluje a napína oblasť brucha a tonizuje pokožku. 
Spevňujúci telový krém remodeluje, spevňuje a tonizuje 
pokožku tela. Ponúka maximálny zoštíhľujúci efekt pri pra-
videlnom používaní minimálne dvakrát denne, ráno a večer. 
Pokožka sa opäť napne, vyhladí a spevnie. Krém obsahuje 
tiež ružovú vodu, extrakt z ibišteka, D-panthenol, mandľový 
olej, olivový olej, ktoré obnovujú, revitalizujú, hĺbkovo hydra-
tujú pokožku tela a tým zabezpečujú jej komfort.

ZJEMŇUJÚCI MASÁŽNY KRÉM 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0023    330 ml   |   0159    1000 ml  

Zlepšuje krvný obeh pre zvýšenú obnovu buniek a zanechá-
va pokožku hodvábne jemnú. Dodáva pokožke dlhotrvajúcu 
vôňu a jedinečný pocit pohodlia a jemnosti. Krém má 
vynikajúci relaxačný efekt. Krém je obohatený o vitamíny 
a esenciálne zložky ako mandľový a olivový olej, ktoré 
obsahujú vitamíny a cenné látky, ktoré zmäkčujú, zjemňujú 
a chránia pokožku pred vonkajšími vplyvmi. Kokosový olej 
pomáha pokožke vrátiť hebkosť a elasticitu. Ružová voda, 
ktorá sa nachádza v kréme osviežuje, vyvažuje a stimuluje 
regeneračné procesy v pokožke.

KRÉM NA RUKY 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0010    50 ml  

Obsahuje prírodnú ružovú vodu 
s antibakteriálnymi a upokojujú-
cimi vlastnosťami. V kombinácii 
s prírodnými olejmi a výťažkami 
sú ruky intenzívne vyživované, 
zjemnené a chránené. Krém na 
ruky s ružovou vodou obsahuje 
prírodnú ružovú vodu, ktorá má 
antibakteriálne a upokojujúce účinky. 
Vďaka mandľovému oleju, glycerínu, 
nechtíkovému a rozmarínovému 
extraktu je pokožka rúk intenzívne 
ošetrená, zjemnená a chránená 
pred nepriaznivými klimatickými 
vplyvmi. 

KRÉM NA NOHY 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0026    75 ml  

Krém na nohy s protizápalovým 
a antimikrobiálnym účinkom 
odstraňuje pocit nepohodlia zo 
suchej a napnutej pokožky. Krém 
na nohy má protizápalové a antibak-
teriálne účinky. Obsahuje prírodnú 
ružovú vodu, ktorá je obohatená 
o aktívne látky, ktoré stimulujú rege-
neráciu a ochranné funkcie pokožky 
nôh. Obsahuje aj sumachový extrakt, 
ktorý zabraňuje poteniu nôh a má 
sťahujúci účinok. Krém obsahuje 
triclosan a oxid zinočnatý, ktoré majú 
protizápalové a antibakteriálne účin-
ky, zabraňujú poteniu a eliminujú 
zápach rozkladajúceho sa potu.

PRÍRODNÉ MYDLO 
S RUŽOVOU VODOU 
  0011    100 g  

Prírodné mydlo obsahuje rastlinné zložky. Obsahuje najmä 
palmový olej, kokosový olej a neobsahuje konzervačné 
látky. Obsahuje jemné exfoliačné čiastočky pšeničných otrúb 
a sušených kvetov bulharskej ruže „ROSE DAMASCENA“, ktoré 
majú upokojujúcu, relaxačnú vôňu a pílingový efekt. Je obo-
hatené o glycerín, ktorý je vhodný na jemnú a citlivú pokožku.
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DÁMSKY PARFUM 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0012    2,1 ml  VZORKA  

  0013    25 ml    |    0014    50 ml  

Večné a štýlové tóny „kráľovnej kvetov“, 
bulharskej ruže damascénskej, zahalia do 
aristokratickej atmosféry s touto jedineč-
nou vôňou. Výnimočná vôňa parfumu, 
ktorá vám ponúka obdivuhodnú kom-
bináciu elegancie a jemnosti. Dámsky 
parfum predstavuje explóziu krásy a 
sviežosti. Vôňa, ktorá zanecháva na 
vás stopy kráľovnej kvetov, bulharskej 
ruže „ROSE DAMASCENA“, vás obklopí 
ušľachtilou voňavou atmosférou. 
Očarujúca vôňa, ktorú musíte pocítiť.

BALZAM NA PERY 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0017    5 ml  téglik  |   0018    5 ml tyčinka 

Balzam na pery chráni pery vo všetkých 
ročných obdobiach pred popraskaním 
a poranením. Hydratuje a dodáva perám 
lesk a jemnú vôňu. Obsahuje UV filter 
na ochranu pred škodlivými slnečnými 
lúčmi. Vitamín E je silný antioxidant, 
ktorý blokuje pôsobenie voľných radi-
kálov. Včelí vosk má regeneračné účinky 
a zjemňuje pokožku pier. Obsahuje tiež 
bambucké maslo, ktoré udržuje úroveň 
lipidov a vlhkosti, premasťuje a hydratuje 
citlivú pokožku pier. 

TEKUTÉ MYDLO 
Z RUŽOVEJ VODY S DÁVKOVAČOM 
  0025    300 ml  

Tekuté mydlo je výnimočne jemné a zvlášť vhodné 
na pokožku rúk. Obohatené je o kvetovú ružovú 
vodu s vysokým obsahom esenciálneho ružového 
oleja, ktorá nenarúša hydrolipidovú vrstvu pokožky, 
nedráždi a nevysušuje ju. Kvetová ružová voda 
udržiava v pokožke jej fyziologickú rovnováhu, 
upokojuje a tonizuje ju. Mydlo obsahuje aj kyselinu 
mliečnu, ktorá má hydratačné, antibakteriálne a pro-
tizápalové účinky, pričom spolu s kyslým pH 5,5 
pomáha pri obnove a udržiavaní prirodzeného 
ochranného filmu pokožky. 

MORSKÁ KÚPEĽOVÁ SOĽ 
Z RUŽOVÉHO OLEJA 
  0051    360 g  

Soľ, zvádzajúca vôňou ruží vyžarovanej zo 
slnka, vzduchu, vody a zeme bulharskej 
ruže damascénskej. Niekoľko minút 
v aromatickom kúpeli s morskou soľou 
s ružovým olejom citeľne zmierňuje 
pocity psychickej a fyzickej únavy, 
zlepšuje krvný obeh, hydratuje a omla-
dzuje pokožku a poskytuje upokojujúci 
a relaxačný účinok.
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DARČEKOVÝ SET
MYDLO A RUŽOVÝ PARFUM 
  0034    SET produktov  

Darčekový set obsahuje elegantné glycerínové mydlo (50g) s obsahom ružovej 
vody, ktoré je primárne určené pre každodennú starostlivosť o jemnú a citlivú pleť, 
na ktorú priaznivo pôsobí vďaka vysokému obsahu glycerínu a ružovej vody v pro-
dukte. Súčasťou setu je aj parfum (2,1ml) z bulharskej ruže „ROSE DAMASCENA“, 
ktorý obklopí ušľachtilou voňavou atmosférou. 

DARČEKOVÝ SET 
SPRCHOVÝ GÉL, MYDLO A KRÉM NA RUKY Z RUŽÍ
  0038    SET produktov  

Darčekový set obsahuje sprchový gél (330ml) z ruží, ktorý účinne čistí pokožku 
tela bez narúšania jej fyziologickej rovnováhy. Obsahuje jedinečnú ružovú vodu 
s vysokým podielom éterického ružového oleja, ktorú pokožka celého tela výborne 
znáša a súčasne má antibakteriálne účinky. Mydlo z ruží (100g) obsahuje jemné 
peelingové častice sušených ružových lístkov bulharskej ruže „ROSA DAMASCENA“ 
vďaka čomu ma skvelý čistiaci a pílin-
gový efekt. Krém na ruky z ruží (75ml) 
obsahuje ružovú vodu s antibakte-
riálnymi a upokojujúcimi účinkami. 
Dokonale hydratuje pokožku rúk.

DARČEKOVÝ SET 
SPRCHOVÝ GÉL, MYDLO A DENNÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
Z RUŽÍ - MALÉ BALENIE
  0040    SET produktov  

Darčekový set pozostáva zo sprchového gélu s jedinečnou ružovou vodou s vyso-
kým podielom éterického ružového 
oleja, nedráždi a nevysušuje pokožku, 
poskytuje dlhodobý pocit čistoty 
a komfortu. Denný pleťový krém 
z ruží pre ženy pôsobí upokojujúco 
a regeneračne na pleť. Spomaľuje 
proces starnutia pleti podporovaním 
cirkulácie krvi a obnovuje elasticitu 
pokožky, zmäkčuje ju. Mydlo z ružovej 
vody má upokojujúcu, relaxačnú vôňu 
a pílingový efekt. 

DARČEKOVÝ SET
RUŽOVÝ PARFUM A MYDIELKO
  0043    SET produktov  

Set pozostáva z dámskeho parfumu z ružovej vody (25 ml), ktorý obklopí 
očarujúcou voňavou atmosférou a ručne 
vyrobeného glycerínového mydielka v tvare 
ruže. Glycerín v tomto mydle poskytuje 
silný zmäkčujúci a hydratačný účinok, 
zároveň celodennú ochranu 
pred nepriaznivými vplyvmi 
prostredia. Odstraňuje nečistoty 
z pokožky a zachováva jej priro-
dzenú vlhkosť. Zlepšuje jej pružnosť, 
mäkkosť aj pevnosť.
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PÁNSKA KOZMETIKA

DARČEKOVÝ SET
ŠAMPÓN, MYDLO A KRÉM NA RUKY Z RUŽOVEJ VODY
  0037    SET produktov  

Darčekový set obsahuje šampón na vlasy (330ml), ktorý obsahuje ružovú vodu 
a D-panthenol, ktoré vyživujú a hydratujú vlasy a dodávajú im lesk a hebkosť. 
Mydlo z ruží (100g) obsahuje jemné peelingové častice sušených ružových lístkov 
bulharskej ruže „ROSA DAMASCE-
NA“ vďaka čomu ma skvelý čistia-
ci a pílingový efekt. Krém na ruky 
(75ml) obsahuje ružovú vodu 
s antibakteriálnymi a upokojujúci-
mi účinkami. Dokonale hydratuje 
pokožku rúk.

DARČEKOVÝ SET 
TELOVÉ MLIEKO, MYDLO A KRÉM NA RUKY Z RUŽÍ
  0039    SET produktov  

Darčekový set pozostáva z telového mlieko (330ml) na prírodnej báze, ktoré má 
antialergické a zmäkčujúce účinky. Hydratuje a vyživuje pokožku tela, dodáva jej 
jemnosť a hebkosť. Mydlo z ruží (100g) obsahuje jemné peelingové častice suše-
ných ružových lístkov bulharskej 
ruže „ROSA DAMASCENA“ vďaka 
čomu ma skvelý čistiaci a pílin-
gový efekt. Krém na ruky z ruží 
(75ml) obsahuje ružovú vodu 
s antibakteriálnymi a upokojujúci-
mi účinkami. Dokonale hydratuje 
pokožku rúk.

DARČEKOVÝ SET
2 MYDLÁ A PARFUM ROSE 
SENSE OF BULGARIA
  0107     SET produktov  

Set pozostáva z dvoch vyrobených mydiel 
v tvare ruží v dvoch odtieňoch ružovej 
farby (2× 50 g). Mydlá vďaka zloženiu 
pokožku rúk hydratujú a dodatočne vyži-
via. Obsahom balenia je tiež parfumová 
esencia s ružovou vodou (2,1 ml), ktorá 
očarí svojou zmyselnou vôňou.

DARČEKOVÝ SET
MYDLO, RUŽOVÝ PARFUM, 
KRÉM NA RUKY 
  0087    SET produktov  

Set pozostáva z troch mäkkých, ručne 
vyrobených glycerínových mydiel vytva-
rovaných do podoby ruže, ktoré obsahujú 
ružovú vodu. Elegantná krabička ďalej 
obsahuje parfum s ružovou vodou (50 ml), 
ktorého jemná a elegantná vôňa zaručene 
poteší zmysly a krém na ruky s obsahom 
ružovej vody, ktorá má antibakteriálne 
a upokojujúce účinky. Zloženie krému 
pokožku rúk hydratuje a dodatočne vyživí. 

DARČEKOVÝ SET
- 3 RUČNE ROBENÉ MYDLÁ 
  0119    SET produktov  

Set pozostáva z troch ručne vyrobených my-
diel v tvare malých ruží v rôznych odtieňoch 
ružovej. Každé z mydiel má svoju svojou vlast-
nú sviežu a éterickú vôňu podporenú ružovým 
olejom. Glycerín v týchto mydlách poskytuje 
silný zmäkčujúci a hydratačný účinok, zároveň 
celodennú ochranu pred nepriaznivými vplyv-
mi prostredia. Odstraňuje nečistoty z pokožky 
a zachováva jej prirodzenú vlhkosť. Zlepšuje jej 
pružnosť, mäkkosť aj pevnosť.
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KRÉM PROTI VRÁSKAM 
Z RUŽOVEJ VODY PRE MUŽOV 
  0028    50 ml  

Pánsky krém proti vráskam z ružovej vody má stimulačný, hydratačný a omla-
dzujúci efekt. Zvyšuje a zlepšuje sviežosť pleti. Krém obsahuje biopeptid, ktorý 
zvyšuje syntézu kolagénu o viac ako 300 %. Obsahuje tiež extrakt zo zeleného 
čaju, ktorý má protizápalové, po-
silňujúce a antioxidačné účinky. 
Súčasťou krému sú: makadamo-
vý olej so silným hydratačným 
a reštrukturalizačným účinkom, 
výbornou priedušnosťou, 
vitamín E, ktorý je silným antioxi-
dantom a spomaľuje oxidačné 
procesy v bunkách, eliminuje 
vysušovanie a šúpanie pleti.

ŠAMPÓN A SPRCHOVÝ GÉL 
Z RUŽOVEJ VODY PRE MUŽOV 
  0030    330 ml  

Jemný šampón a sprchový gél v jednom, ktorý 
osviežuje a dodáva energiu telu a vlasom, je 
vyrobený modernou technológiou z prírodných ex-
traktov. Vďaka obsiahnutému biologicky aktívnemu 
komplexu zmäkčuje a aktívne hydratuje vlasy 
a pokožku. Obsahuje prírodnú ružovú vodu, obo-
hatenú o aktívne látky, ktoré stimulujú regeneráciu 
pokožky. Obsahuje tiež extrakt zo zeleného čaju, 
ktorý má protizápalové, posilňujúce a antioxi-
dačné účinky. 

MYDLO Z RUŽOVEJ VODY 
PRE MUŽOV
  0031    100 g  

Luxusné kozmetické pánske mydlo, ktoré čistí 
pokožku jemne, do hĺbky, udržuje jej vlhkosť 
a robí ju jemnou, elastickou a hladkou. 
V mydle sú perfektne spojené čistiace účinky 
a typická mužská dlhotrvajúca vôňa. Obsahuje 
prírodnú ružovú vodu, ktorá je bohatá na aktív-
ne látky, ktoré stimulujú a posilňujú regeneráciu 
pokožky. Obsahuje jemné exfoliačné čiastočky 
pšeničných otrúb a suché levanduľové lístky 
s pílingovým efektom.

VODA PO HOLENÍ 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0029    100 ml  

Voda po holení poskytuje pokožke po holení jemnú ochranu a sviežosť. Voda 
po holení obsahujúca ružovú 
vodu odzrkadľuje tempe-
rament a vášeň súčasného 
moderného muža. Dezinfikuje, 
upokojuje, vyživuje a regene-
ruje podráždenú pleť. Vyvoláva 
pocit komfortu. Prírod-
ná ružová voda je bohatá na 
aktívne látky, ktoré stimulujú 
regeneráciu pleti a posilňujú 
jej ochrannú funkciu. Má 
protizápalové, spevňujúce 
a antioxidačné účinky.
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KRÉM PRE DETI 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0033    75 ml  

Krém je určený pre jemnú a citlivú pokožku dieťaťa s nežnou vôňou bulhar-
skej ruže „ROSE DAMASCENA“. Stabilizuje vlhkosť v pokožke a chráni ju pred 
vysušením. Obsahuje čistý rastlinný extrakt z harmančeka a prírodnú ružovú 
vodu, je bohatý na aktívne látky, ktoré stimulujú a posilňujú regeneráciu 
pokožky. Pleť dieťatka bude dostatočne chránená a vyživovaná. Krém obsa-
huje UV filter, ktorý má preventívnu funkciu, zabraňuje tvorbe voľných 
radikálov, pH detského krému je podobné ako pH detskej pokožky. Určený 
pre bábätká, deti, ako aj pre celú rodinu na denné použitie.

MYDLO PRE DETI 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0036    100 g  

Kozmetické detské mydlo s prírodnou ružovou vodou čistí pokožku 
dieťaťa jemne a do hĺbky, súčasne udržuje jej vlhkosť. Pokožka dieťaťa je 
jemná, pružná, hladká a bez podráždenia. Mydlo obsahuje prírodnú ružovú 
vodu, ktorá je obohatená o aktívne látky, stimulujúce a posilňujúce rege-
neráciu pokožky. Mydlo nespôsobuje slzenie očí detí. Obsahuje aj extrakt 
z harmančeka, ktorý má protizápalový, posilňujúci a liečivý účinok. Mydlo je 
určené pre bábätká, deti, ako aj pre celú rodinu.

ŠAMPÓN 
A SPRCHOVÝ GÉL PRE DETI Z RUŽOVEJ VODY 
  0035    200 ml  

Šampón a sprchový gél v jednom pre dieťa s nežnou vôňou bulharskej ruže 
„ROSE DAMASCENA“. Šampón jemne čistí vlásky bez podráždenia očí. 
Sprchový gél je jemný ako detské mydlo, a preto sa odporúča aj pre 
citlivú pokožku detí, ale aj dospelých. Obsahuje prírodnú ružovú vodu, 
ktorá je bohatá na aktívne látky, stimulujúce regeneráciu pokožky. Obsahuje 
aj extrakt z harmančeka, ktorý má protizápalový, posilňujúci a liečivý účinok. 
Produkt neobsahuje žiadne farbivá, alergény a nevysušuje pokožku. 

PÁNSKY PARFUM 
Z RUŽOVEJ VODY 
  0027    60 ml  

Ohromujúca vôňa pre mužov, ktorá 
vyžaruje štýlovosť, rešpekt, prestíž 
a zároveň dáva výraz individuality. 
Pánsky parfum obsahuje prírodnú 
ružovú vodu. Moderný muž bude ne-
prehliadnuteľný. Jedinečná kombinácia 
ušľachtilej vône vytvára dokonalú 
a komfortnú atmosféru.

DARČEKOVÝ SET PRE MUŽOV 
- ŠAMPÓN, SPRCHOVÝ GÉL, MYDLO 
A BALZAM PO HOLENÍ PRE MUŽOV
  0044    SET produktov  

Darčekový set obsa-
huje jemný šampón 
a sprchový gél v jed-
nom, ktorý osviežuje 
a dodáva energiu telu 
a vlasom. Zjemňuje 
a hydratuje vlasy 
a pokožku po celý 
deň, zanecháva pocit 
pohody a komfortu. 
Luxusné kozmetické 
pánske mydlo, ktoré 
čistí pokožku jemne, do hĺbky, s pílingovým efektom. Balzam 
po holení z ruží zabezpečuje ľahké, rýchle a príjemné holenie. 
Vytvára veľké množstvo zvlhčujúcej peny. Zabezpečuje 
príjemné ochladzovanie pokožky tváre, sprevádzané aromati-
zujúcim efektom.
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Ružová voda sa vyrába procesom destilácie lupeňov ruží, 
ktoré obsahujú malé množstvo ružového oleja a ako 
vedľajší produkt ružovú vodu. Okrem nádhernej vône, 
obsahuje široké množstvo cenných zložiek, ktoré sú vo 
vode rozpustné a ktoré majú liečebné účinky na ľudský 
organizmus.

Pri aplikácii prírodnej ružovej vody na pokožku 
tváre a tela dochádza k nasledovným pozitívnym 
účinkom:
 • udržuje a zlepšuje rovnováhu hydratácie, pH pokožky 

a taktiež rovnováhu tvorby kožného mazu,
 • zlepšuje metabolizmus kože a udržuje pružnosť pokožky,
 • má antibakteriálne vlastnosti, ktoré napomáhajú pri 

liečení problematickej pleti (červené žilky, začervena-
nie, podráždená pokožka, vyrážky, akné apd.),

 • vyhladzuje hlboké a mimické vrásky, zabraňuje tvorbe 
nových vrások,

 • vyhladzuje podráždenú pokožku,
 • znižuje začervenanie pokožky, ktoré je spôsobené 

rozšírením kapilár,
 • slúži na odstránenie make-upu.

Pri aplikácii na vlasy sú dokázané nasledovné pozi-
tívne účinky prírodnej ružovej vody:
 • zlepšuje sa ich pružnosť,
 • podporuje sa ich výživa a zdravie celej pokožky hlavy,
 • chráni ich pred škodlivými účinkami UV žiarenia,
 • dodáva im lesk,
 • reguluje tvorbu kožného mazu na pokožke hlavy a tým 

ovplyvňuje mastnotu vlasov.

Pri konzumovaní prírodnej ružovej vody orálne 
(ústami) dochádza k nasledovným pozitívnym 
účinkom:
 • podporuje činnosť a zdravie tráviaceho systému,
 • napomáha detoxikácii ľudského organizmu,
 • napomáha najmä detoxikácií pečene,
 • dodáva energiu,
 • osviežuje dych,
 • odstraňuje napätie, úzkosť a depresiu, zlepšuje celkovú 

náladu.

Blahodarné  
účinky používania 
ružovej vody

VLHČENÉ OBRÚSKY NA 
INTÍMNU HYGIENU 
S PRÍRODNOU RUŽOVOU 
VODOU 
  0049    15 ks  

Vhodné na použitie na intímne dámske partie. 
Obrúsky sú obohatené o kyselinu mliečnu, 
ktorá slúži na ochranu vaginálnej flóry a o 
harmančekový extrakt, ktorý má vysoký dezin-
fekčný účinok (majú pH 5,5).

VLHČENÉ OBRÚSKY NA 
ODSTRAŇOVANIE MAKE-
UPU S Q10 
S RUŽOVOU VODOU BIOFRESH 
  0050    15 ks  

Kdekoľvek šetrne a účinne odstránia z pleti 
mejkap, rovnako aj prach, pot či iné nečistoty 
z vonkajšieho prostredia.

VLHČENÉ 
ANTIBAKTERIÁLNE 
OBRÚSKY 
S PRÍRODNOU RUŽOVOU 
VODOU 
  0047    15 ks  

Ideálne pri cestovaní na dezinfekciu vašej 
pokožky rúk, ale aj predmetov, s ktorými 
prichádzate do kontaktu dotykmi rúk.

VLHČENÉ 
ANTIBAKTERIÁLNE 
OBRÚSKY NA RUKY 
A PLEŤ 
S PRÍRODNOU RUŽOVOU 
VODOU 
  0048    15 ks  

Sú vhodné na čistenie tváre ale aj rúk
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Séria kozmetických výrobkov „REGINA ROSES“ 
WITH ROSE OIL OF BULGARIA je vyrobená bez 
použitia parabénov a  agresívnych konzervačných 
látok. Séria „REGINA ROSES“ je vyvinutá na  zák-
lade prírodných aktívnych zložiek, ktoré obsahujú 
prírodné látky, využíva najmä priaznivé účinky 
100 % bulharského ružového oleja a  ružo-
vej vody na  pokožku, ktoré pôsobia synergicky 
na  komplexy obsahujúce aktívne zložky na  do-
siahnutie úplného a  najmä viditeľného efektu jej 
vyhladenia, výživy a hydratácie.

„KRÁSA JE ZDRAVIE, ČISTOTA A HARMÓNIA S PRÍ-
RODOU“. Kozmetická séria „REGINA ROSES“ 
WITH ROSE OIL OF BULGARIA je vyrobená 
na  základe dodržiavania ucelených a  a jedineč-
ných postupov pri výrobe jednotlivých produktov. 
Základnou prioritou tejto kozmetiky je používanie 
rastlinných ingrediencií najvyššej kvality v ich naje-
fektívnejšej koncentrácii. Najúčinnejšou základnou 
zložkou kozmetiky „REGINA ROSES“ je bulhar-
ský ružový olej, ide o najvzácnejší, najťažšie zís-
kavaný a  vo svete najžiadanejší prírodný éterický 
olej. Vyrába sa destiláciou z  lupeňov bulharskej 
olejodarnej ruže „ROSA DAMASCENA MILL“, kto-
rá sa volá aj „kráľovná kvetov“. Bulharský ružový 
olej obsahuje vyše 300 cenných látok, ktoré majú 
mimoriadne blahodarné účinky na  ľudský orga-
nizmus, je preto považovaný za elixír života a  to 
aj v kozmetickom, farmaceutickom a aj v potravi-

nárskom priemysle. Bulharský ružový olej má 
protizápalové, antibakteriálne a regeneračné účin-
ky, je ideálnym produktom na  ochranu, vyhlade-
nie, regeneráciu poškodených a stárnucích tkanív 
(napr.: pokožky a pleti) a celkovo na spomalenie až 
zastavenie procesov starnutia, a to už na bunkovej 
úrovni. Svojou nežnou a opojnou vôňou má ružový 
olej aj silné aromaterapeutické účinky – odstraňuje 
stres a pôsobí ako antidepresívum a afrodiziakum. 
Základné princípy efektívnosti a  bezpečnosti sa 
dodržiavajú pri použivaní produktov kozmetickej 
série „REGINA ROSES“. Kozmetická séria „REGINA 
ROSES“ vo svojich výrobkoch využíva:

• PRÍRODNÉ AKTÍVNE INGREDIENCIE,  
KTORÉ SA UPREDNOSTŇUJÚ  
PRED INÝMI (SÚ PRIORITOU).

• VÝROBKY NEOBSAHUJÚ PARABÉNY. 
• VÝROBKY NEOBSAHUJÚ KOMPONENTY 

ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU.
• VÝROBKY NEOBSAHUJÚ SYNTETICKÉ 

FARBIVÁ.
• TEXTÚRY VÝROBKOV KOMBINUJÚ v SEBE 

EFEKTÍVNOSŤ A PÔŽITOK.
• VÝROBKY OBSAHUJÚ 100 %-NÝ ORGANIC-

KY ČISTÝ BULHARSKÝ  
RUŽOVÝ OLEJ.

ŠAMPÓN NA VLASY 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0060    250 ml  

Vyživujúci, zjemňujúci a extra jemný šam-
pón, obohatený o 100% čistý bulharský 
ružový olej, zanecháva vlasy hodvábne 
jemné a elastické. Uhladzujúce látky 
uľahčujú rozčesávanie a úpravu vlasov 
a zvyšujú ich zdravie a lesk. Vyvážený 
šampón nedráždi pokožku hlavy, má 
znížený obsah soli, čo zabezpečuje vy-
tváranie ochranného filmu na vlasoch. 
Vyhladzujúce zložky, ktoré šampón 
obsahuje, uľahčujú česanie a styling 
vlasov. Hydrolyzovaný proteín z pšenice 
zabezpečuje protizápalový účinok na 
pokožku hlavy a obmedzuje vypadáva-
nie vlasov. 
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DENNÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0065    50 ml  

Vyhladzuje jemné vrásky a rozjasňuje pleť. Obsahujúci jedinečný 100% bulharský 
ružový olej. Krém okamžite hydratuje, tonizuje a chráni vašu pleť, dlhodobo 
ju zmäkčuje a viditeľne zlepšuje jej elasticitu vďaka použitému olivovému oleju 
a vosku. Krém má UVA a UVB ochranu.

NOČNÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0066    50 ml  

Obsahuje špeciálny komplex pre hĺbkovú výživu a regeneráciu. Stimuluje vlastné 
ochranné funkcie pokožky, dopĺňa vitalitu buniek a znižuje viditeľné známky 
starnutia. Krém obsahuje jedinečný 100% bulharský ružový olej a zabezpečuje 
pleti intenzívnu hydratáciu, jej regeneráciu cez noc od všetkých negatívnych 
denných vplyvov za pomoci ružového oleja, extraktu z rumančeka a vitamínu A. 
Krém zabezpečuje, že pleť zostá-
va vyhladená, dôsledne vyživená 
a viditeľne mladšia.

TELOVÉ MLIEKO S Q10 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0062    230 ml  

Poskytuje intenzívnu a hĺbkovú hydratáciu 
a zároveň zaisťuje stimulačný účinok proti 
starnutiu. Zmes vitamínov, prírodných rast-
linných olejov a Q10 zlepšuje hladkosť a pruž-
nosť pokožky a tým predchádza vzniku strií. 
Pokožke dodáva vitalitu, mäkkosť, intenzívne 
a dlhodobo ju hydratuje do hĺbky, zabezpe-
čuje jej špecifický stimulačný efekt v boji proti 
jej starnutiu. Kokteil vitamínov, prírodných 
olejov a koenzýmu Q10 podporuje a zvyšuje 
vyhladenie, elasticitu pokožky a napomáha 
predchádzať tvorbe strií. 

SPRCHOVÝ GÉL 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0061    250 ml  

Aj obyčajný kúpeľ sa môže stať zážitkom 
krásy a potešenia. Tento výnimočný produkt 
dokonale čistí pokožku a zanecháva ju hod-
vábne jemnú. Dokonale zabezpečuje čistotu 
a efektívnu starostlivosť o pokožku celého 
tela. Sprchový gél obsahuje prírodné rastlinné 
oleje, hydrolyzovaný pšeničný proteín, ktoré 
udržujú pri pravidelnom používaní lipidovú 
vrstvu ako ochranu pokožky.
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OČNÉ SÉRUM V GULIČKE 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0073    15 ml  

Zaručuje progresívny spevňujúci efekt a zabraňuje tvorbe 
vrások. Veľmi jemné zloženie, ktoré vyhladzuje a tonizuje 
očné okolie a zároveň poskytuje úžasný pocit pohodlia. Jem-
ná, ľahká textúra séra, ktorá obsahuje výnimočný anti-age 
komplex, sa veľmi rýchlo a efektívne absorbuje do citlivej 
pokožky okolo očí. Pleť opäť vyzerá pevná, svieža, pružná 
a zachováva si tento vzhľad po dlhú dobu. 

PLEŤOVÉ SÉRUM PROTI 
VRÁSKAM B-EFEKT 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0068    40 ml  

Poskytuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi, 
kompenzuje výmenu buniek a stimuluje 
tvorbu kolagénu a elastínu, redukuje vrásky 
a regeneruje a spevňuje tkanivá. Nový revo-
lučný denný produkt, pripravený na báze jedi-
nečného 100% organicky čistého bulharského 
ružového oleja. Priamo prispieva k redukcii 
vrások a hlbokých výrazových línií pleti. 
Účinky sú veľmi podobné botoxovým injekci-
ám a je tak skutočnou alternatívou botoxu, 
na rozdiel od ktorého je úplne bezpečný 
a netoxický, bez vedľajších účinkov. Zároveň 
chráni pleť proti starnutiu, je intenzívne 
regenerovaná s dlhotrvajúcim omladzujúcim 
efektom. 

PLEŤOVÉ SÉRUM PROTI 
VRÁSKAM TOTÁLNA 
KONTROLA 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0069    40 ml  

Vynikajúci spojenec v každodennej starostli-
vosti o pleť, ktorý zlepšuje odolnosť pokožky 
voči UV žiareniu a iným environmentálnym 
stresovým faktorom. Pôsobí ako prevencia 
proti nežiaducej pigmentácií. Obsahuje 
vysokú koncentráciu aktívnych anti-age 
zložiek ako je 100% ružový olej, jojobový olej, 
bambucký olej, kyselina hylaurónová, koen-
zým Q10. Zabraňujú vzniku nových vrások 
a zvyšujú syntézu kolagénu a elastínu. 
Sérum obsahuje UV filtre.

PLEŤOVÝ LIFTINGOVÝ 
KONCENTRÁT 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0070    30 ml  

Exkluzívna anti-age starostlivosť o pleť so 
sťahujúcim účinkom, ktorá pomáha kontro-
lovať proces starnutia. Hydratuje, vyživuje, 
chráni a revitalizuje. Pleťový liftingový 
koncentrát so 100% bulharským ružovým 
olejom je výnimočný produkt, ktorý 
zabezpečuje unikátne vyhladzovanie vrások 
na pleti a súčasne spomaľuje a kontroluje 
proces jej starnutia. Pleť ostane vypnutá, 
oživená a viditeľne omladená. 

OČNÝ LIFTINGOVÝ KRÉM 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0072    30 ml  

Zaručuje progresívny spevňujúci efekt a zabra-
ňuje tvorbe vrások. Veľmi jemné zloženie, ktoré 
vyhladzuje a tonizuje očné okolie a zároveň 
poskytuje úžasný pocit pohodlia. Jemný a ľahký 
krém v sebe kombinuje okamžitý liftingový 
efekt a špeciálny účinok proti starnutiu 
pleti, vďaka inovatívnej kompozícii vitamínov, 
rastlinných extraktov a organicky čistému 
bulharskému ružovému oleju s protizápalovými 
a upokojujúcimi účinkami. 
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RUŽOVÝ OLEJ 
  0077    1,2 ml 

Bulharský esenciálny ružový olej má silné 
protizápalové, antibakteriálne a regenerač-
né účinky. Je dokonalým prostriedkom na 
výživu, zmäkčenie a regeneráciu starnúcich 
tkanív a spomaľuje proces starnutia buniek. 
Vyrába sa destiláciou z lupeňov bulharskej 
olejodárnej ruže ROSA DAMASCENA. Olej 
s obsahom vyše 300 cenných látok, ktoré 
majú mimoriadne blahodárne účinky na ľud-
ský organizmus. Je elixírom života, používa sa 
v kozmetike a v parfumérii, vo farmaceutic-
kom a v potravinárskom priemysle. Ružový 

olej so svojimi protizápalovými, antibakte-
riálnymi a regeneračnými účinkami je ide-
álnym produktom na ochranu, vyhladenie 
a regeneráciu poškodených a starnúcich 
tkanív a celkovo na zastavenie procesu 
stárnutia už na bunkovej úrovni. Po stáro-
čia bol používaný na liečenie, na upokojenie 
a zvýšenie harmónie, romantiku a radosť. 
Nádherná vôňa sa skvele hodí na meditáciu, 
na zvýšenie tvorivosti, kreatívnosti, koncen-
trácie a vyvoláva spokojnosť, šťastie, radosť 
a pokoj. Svojou nežnou a opojnou vôňou 

má ružový olej aj silné aromaterapeutické 
účinky, odstraňuje stres a pôsobí ako 
antidepresívum a afrodiziakum. 

Použitie:
• Na aromaterapiu,
• pridáva sa do kozmetických výrobkoch 

(na tvár, telo a vlasy), 
• pridáva sa do pleťových masiek,
• do aromatických kúpeľov,
• pri liečbe poranení,
• do kokteilov (na pitie).

LUXUSNÝ PARFUM 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0076    50 ml  

Očarujúca vôňa obsahujúca kvapku koncentrovanej energie jedinečného bulhar-
ského ružového oleja, sviežeho a lákavého afrodiziaka. Večné sofistikované tóny 
kráľovnej kvetov, ruže damascénskej, vás ponoria do aristokratickej atmosféry. Svieža, 
dlhotrvajúca vôňa je príťažlivým afrodiziakom. Sofistikované, večné a neopakovateľné 
tóny vytvoria okolo vás aristokratickú atmosféru. Vôňa, ktorej magnetická príťažlivosť 
neostane nepovšimnutá na žiadnej žene. 

KRÉM NA RUKY 
S Q10 A RUŽOVÝM OLEJOM 
  0074    50 ml  

Mimoriadne jemný a rýchlo sa vstre-
bávajúci krém. Zlepšuje tón a pružnosť 
pokožky a udržuje ruky krásne a mla-
distvo vyzerajúce. Poskytuje okamžitú 
obnovu a regeneráciu pokožke rúk. 
Obsahuje látky, ktoré zabezpečujú 
ochranu pokožky rúk pred agresívnym 
životným prostredím ako sú: chlad, voda 
a vietor.

MYDLO 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0075    100 g  

Prírodné rastlinné mydlo, obohatené 
o koncentrát bulharského ružové-
ho oleja, ružovej vody a sušených 
ružových lupeňov, na jemné a šetrné 
čistenie akéhokoľvek typu pleti. 
Vyživuje a zaisťuje maximálny kom-
fort pre čerstvo vyčistenú (umytú) 
pokožku. S relaxačnou a okúzľujúcou 
vôňou ružového oleja má mydlo výrazné aromaterapeutické účinky: odbúrava stres 
a nervové napätie, tonizuje, prináša pohodu a pokoj. 
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ENERGIZUJÚCI SPRCHOVÝ GÉL 
S RUŽOVÝM OLEJOM PRE MUŽOV 
  0078    150 ml  

Jedinečná kombinácia jemných umývacích a hy-
dratačných zložiek jemne čistí pokožku, pričom 
zachováva jej prirodzenú rovnováhu. Jedinečná 
kombinácia čistiacich, vyživujúcich a hydratačných 
komponentov šetrne čistí celú pokožku a zabezpe-
čuje jej prirodzenú vyváženosť. Poskytuje pokožke 
dlhotrvajúcu hydratáciu, výživu a ochranu. Bohatá 
pena hydratuje pokožku, svieža a vzpružujúca 
vôňa zabezpečuje dobrú náladu a dynamický štart 
do nového dňa. 

HYDRATAČNÝ PLEŤOVÝ LIFTINGOVÝ KRÉM 
S RUŽOVÝM OLEJOM PRE MUŽOV 
  0079    50 ml  

Ľahký hydratačný krém proti známkam starnutia 
pleti, obohatený o vysoko účinné zložky. Obsahuje 
BIO PEPTIDE-CL – hi-tech produkt s klinicky ove-
reným protivráskovým účinkom až o 45-50%. 
Redukuje hĺbku vrások v priebehu jedného mesiaca.

KRÉMOVÝ GÉL PO HOLENÍ 
S RUŽOVÝM OLEJOM PRE MUŽOV 
  0080    75 ml  

Poskytuje okamžitý komfort, zabezpečuje dlho-
trvajúcu hydratáciu, hĺbkovo obnovuje a regene-
ruje. Špeciálny komplex kyseliny hyalurónovej, 
bisabololu a kreatínu posilňuje ochrannú 
funkciu pokožky a redukuje jej začervenanie. 
100 % bulharský ružový olej, zakomponovaný 
do zloženia prípravku, pleť tonizuje a prinavracia 
jej pevnosť a elasticitu. Prípravok neobsahuje 
alkohol, vôňa je vhodná pre moderného muža, je 
originálna a nenapodobiteľná. 

MYDLO EXKLUZÍVNE VÝŽIVNÉ 
S RUŽOVÝM OLEJOM PRE MUŽOV 
  0081    100 g  

Prírodné rastlinné mydlo, obohatené o koncentrát bulharského ružového oleja, ru-
žovej vody a sušených ružových lupeňov, na 
jemné a šetrné čistenie akéhokoľvek typu 
pleti. Zjemňuje, vyživuje a zaisťuje maximál-
ny komfort pre čerstvo vyčistenú (umytú) 
pokožku. S relaxačnou a okúzľujúcou 
vôňou ružového oleja má mydlo výrazné 
aromaterapeutické účinky: odplavuje stres, 
odbúrava nervové napätie, tonizuje, prináša 
pohodu a pokoj.

PÁNSKY PARFUM 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
  0083    60 ml  

Ohromujúca vôňa pre mužov, ktorá vyžaruje štýlovosť, rešpekt a prestíž a zároveň 
dáva výraz individualite. Pánsky parfum je vyrobený špeciálne pre sebavedomého, 
elagantného, rešpektovaného, smelého a silného muža. Jedinečná vôňa predsta-
vuje bohatú kompozíciu, v základe ktorej leží bulharská kráľovná kvetov ruža „ROSA 
DAMASCENA“, z ktorej sa získava vzácny éterický ružový olej. 
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DARČEKOVÝ SET PRE MUŽOV 
S RUŽOVÝM OLEJOM 
KRÉM PO HOLENÍ, MYDLO A SPRCHOVÝ GÉL 
  0084    SET produktov  

Darčekový set obsahuje krém po holení 
(30ml), ktorý poskytuje dlhotrvajúcu hy-
dratáciu, obnovuje a hĺbkovo regeneruje 
pokožku pleti. Špeciálny komplex kyseliny 
hyalurónovej (AHA), bisabololu a kreatínu 
posilňuje ochrannú funkciu pokožky a re-
dukuje jej začervenanie. 100 % bulharský 
ružový olej pleť tonizuje a prinavracia jej 
pevnosť a elasticitu. Výživné mydlo (50 g) 

zjemňuje, vyživuje a zaisťuje maximálny 
komfort pre čerstvo vyčistenú (umytú) po-
kožku. S relaxačnou a okúzľujúcou vôňou 
má mydlo výrazné aromaterapeutické 
účinky: odplavuje stres, odbúrava nervové 
napätie, tonizuje, prináša pohodu a pokoj. 
Energizujúci sprchový gél čistí, vyživuje 
a hydratuje celú pokožku a zabezpečuje 
jej prirodzenú vyváženosť. 

DARČEKOVÝ SET PRE ŽENY
S RUŽOVÝM OLEJOM 
DENNÝ KRÉM, MYDLO A SPRCHOVÝ GÉL 
  0064    SET produktov  

Darčekový set obsahuje denný krém (30ml), 
ktorý okamžite hydratuje, tonizuje a chráni 
pleť, dlhodobo ju zmäkčuje a viditeľne zlep-
šuje jej elasticitu vďaka použitému olivovému 
oleju. Prírodný bulharský ružový olej pôsobí 
komplexne na pleť, vyživuje ju, tonizuje, 
vyhladzuje jej vrásky a výrazové ryhy, má 
UVA a UVB ochranu. Mydlo (50g) zjemňuje, 
vyživuje a zaisťuje maximálny komfort pre 

čerstvo vyčistenú (umytú) pokožku. S rela-
xačnou a okúzľujúcou vôňou ružového oleja 
má mydlo výrazné aromaterapeutické účinky: 
odplavuje stres, odbúrava nervové na-
pätie, tonizuje, prináša pohodu a pokoj. 
Sprchový gél (75ml) dokonale zabezpečuje 
čistotu a efektívnu starostlivosť o pokožku ce-
lého tela. Pri pravidelnom používaní udržuje 
lipidovú vrstvu ako ochranu pokožky. 

DARČEKOVÝ SET PRE ŽENY 
DENNÝ KRÉM, MYDLO, PARFUM 
  0099    SET produktov  

Darčekový set obsahuje mydielko (40 g), 
ktoré je krásne tvarované v tvare ruže. Svie-
ža, dlhotrvajúca vôňa parfumu s ružovým 
olejom (30ml) je príťažlivým afrodiziakom. 
Denný pleťový krém pre ženy obsahuje 
rastlinný vyživujúci komplex s harman-
čekovým rozmarínovým extraktom a prí-

rodnú ružovú vodu s vysokým podielom 
éterického ružového oleja. Denný krém 
(40ml) pôsobí upokojujúco a regeneračne 
na pleť. Spomaľuje proces starnutia pleti, 
podporovaním cirkulácie krvi a obnovuje 
elasticitu pokožky, zmäkčuje ju. Nezane-
cháva pocit mastnoty. 
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HYDRATAČNÝ KRÉM 
NA TVÁR 
  0176    100 ml  

Obnovuje rovnováhu pokožky, osviežuje 
a hydratuje. Odstraňuje pocit nepohodlia 
zo suchej a napnutej pokožky. Vhodný 
pre všetky typy pokožky. 

PRE KRÁSU JE NOVÁ DEFINÍCIA – ROYAL ROSE

ROYAL ROSE je kozmetická línia, ktorá spája a upevňuje 
svoje meno na jedinečných kvalitách bulharského ružového 
oleja a arganového oleja.

Ak vezmete do ruky fľašu ružového oleja, získate skutočne vzácny 
kúsok čistej prírody. Presne to inšpirovalo, inšpiruje a aj bude in-
špirovať tvorcov kozmetických produktov k používaniu ružového 
oleja ako záruky krásy. ROYAL ROSE je kozmetická línia spájajúca 
jedinečné vlastnosti bulharského ružového oleja a arganového 
oleja. Bulharský ružový olej so svojimi výraznými protizápalovými, 
antibakteriálnymi a regeneračnými vlastnosťami je ideálnym 
prípravkom na výživu, zjemnenie a regeneráciu pokožky 
a spomalenie procesov starnutia. Olej získaný z jadier arganové-
ho stromu, stromu života, je už dlho uznávaný na celom svete 
ako fenomén vo svete produktov pre zdravie a krásu. Je ľahký 
a vzdušný, zjemňuje pokožku, redukuje výskyt vrások, odstraňuje 
nedokonalosti pleti.

Kozmetický rad ROYAL ROSE s nádhernými textúrami 
a jemnou vôňou spája účinnosť s každodenným potešením 
z používania produktov.

DENNÝ KRÉM 
S RUŽOVÝM A ARGANOVÝM 
OLEJOM 
  0180    50 ml  

Okamžité výsledky – hydratuje, chráni, 
tonizuje a obnovuje pružnosť pokožky. 
Pokožka sa stáva jemnou, hladkou a žiari-
vou. Vhodný pre všetky typy pokožky.

NOČNÝ KRÉM 
S RUŽOVÝM A ARGANOVÝM 
OLEJOM 
  0181    50 ml  

Vďaka 100% čistému prírodnému ružo-
vému a arganovému oleju a vysokokva-
litným zložkám je pokožka pevnejšia, 
revitalizovaná a viditeľne omladená. 
Vyhladzuje jemné linky, vrásky a rozjas-
ňuje pleť. Pokožka sa stáva jemnou, 
hladkou a žiarivou. Vhodný pre všetky 
typy pokožky. 
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KRÉM NA RUKY 
  0175    50 ml  

Obsahuje 100% prírodný ružový a arganový 
olej, zjemňuje, upokojuje a chráni ruky pred 
vonkajšími stresovými faktormi.

BALZAM NA PERY 
  0197    5 ml  

Zabraňuje popraskaniu pier počas celého 
roka, hydratuje, dodáva im lesk a jemnú 
vôňu. Chráni pery počas všetkých ročných 
období, zanecháva ich jemné a hydratované. 
Zároveň dodáva perám lesk a jemnú vôňu. 
Obsahuje kombináciu bulharského ružového 
a arganového oleja, ktoré priaznivo pôsobia 
na pokožku pier.

PARFUM 
Z BULHARSKEJ RUŽE 
  0185    50 ml  

Večné a štýlové tóny „kráľovnej kvetov“ - bul-
harskej ruže damascénskej, v jej aristokra-
tickej atmosfére. Ohromujúca vôňa, ktorá je 
veľmi zvodná a ženská.

PRÍRODNÝ RUŽOVÝ OLEJ 
  0188    0,5 ml  

Dokonalý prostriedok na regeneráciu starnúcich 
tkanív. Vyživuje, zmäkčuje, regeneruje starnúce 
tkanivá a spomaľuje proces starnutia. Bulharský 
éterický ružový olej má silné protizápalové, 
antibakteriálne a regeneračné účinky. Veľmi 
dôležitý elixír, ktorý sa používa v kozmetickom, 
farmaceutickom a potravinárskom priemysle po 
celom svete.

PRÍRODNÁ RUŽOVÁ VODA 
  0182    300 ml  

Má protizápalové, protialergické a zjemňujúce 
účinky. Upokojuje podráždenú a citlivú pokožku. 
Má aromatizujúci, osviežujúci a protistárnuci 
účinok.

ČISTIACE PLEŤOVÉ MLIEKO 
  0196    300 ml  

Jemné čistiace mlieko úplne odstraňuje make-up 
a nečistoty a súčasne robí pokožku jemnou, žiari-
vou a elastickou. Vhodné pre všetky typy pleti. 
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DARČEKOVÝ SET
PARFUM A GLYCERÍNOVÉ MYDLO 
  0191    SET produktov  

Darčekový set obsahuje parfum „Royal Rose“ (15 ml), ktorý 
očarí sviežou a jemnou vôňou, ktorá obsahuje vôňu kráľovnej 
všetkých kvetov - Rosa Damascena. Set obsahuje aj glyceríno-
vé mydlo „rose bouquet“ (50g), ktoré je špeciálne vytvorené 
pre jemnú a citlivú pokožku

DARČEKOVÝ SET PRE ŽENY
DENNÝ KRÉM, MYDLO A SPRCHOVÝ GÉL 
  0193    SET produktov  

Kompaktný a ľahko prenosný darčekový set pre každodennú 
starostlivosť. Darčekový set obsahuje denný krém (30ml), 
ktorý má upokojujúci a zjemňujúci účinok, pomáha zvlhčovať 
a regenerovať štruktúru pokožky. Spomaľuje proces starnutia 
reguláciou rovnováhy pH a zvyšuje pružnosť pokožky.
Prírodné kozmetické mydlo (50g) jemne čistí a hydratuje 
pokožku. Zmyselný sprchový gél (75ml) má tonizujúci a osvie-
žujúci účinok. Nedráždi a nevysušuje pokožku, poskytuje trvalý 
pocit čistoty a pohodlia.

DARČEKOVÝ SET PRE MUŽOV
KRÉM, MYDLO A SPRCHOVÝ GÉL 
  0195    SET produktov  

Darčekový set obsahuje hydratačný krém proti vráskam 
(30ml), ktorého jedinečná kombinácia ľahkých, umývateľ-
ných a zvlhčujúcich zložiek sa postará o čistotu pokožky 
a zároveň zachová jej prirodzenú rovnováhu. Krémové 
mydlo (50g) a sprchový gél na vlasy, telo aj tvár (75ml) šetrí 
čas, nabije energiou a prevonia pokožku po celý deň.

PRÍRODNÉ MYDLO 
S RUŽOVÝM A ARGANOVÝM OLEJOM 
  0184    100 g  

Prírodné rastlinné mydlo, obohatené o koncentrát bulharské-
ho ružového a arganového oleja, na jemné a šetrné čistenie. 
Vhodný pre všetky typy pokožky. 

MYDLO PRE MUŽOV 
VYŽIVUJÚCE 
  0189    100 g  

Luxusné kozmetické mydlo pre mužov. Jemne čistí pokožku 
do hĺbky, udržuje jej vlhkosť a robí ju mäkkou, elastickou 
a hladkou. Vhodné pre jemnú a citlivú pokožku.
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Rad kozmetických produktov YOGHURT OF BULHARIA 
spája dva „najunikátnejšie prírodné elixíry na svete“ 
- bulharský jogurt a bulharský BIO ružový olej. 
Kozmetický rad je založený na čoraz obľúbenejších 
probiotikách. Podporujú regeneráciu buniek a bojujú 
proti každodenným škodlivým účinkom zvýšeného 
znečistenia životného prostredia chemickými a toxic-
kými látkami a nadmernej sterilizácii našich potravín. 
Všetky procesy v tele sa prejavujú priamo na pokožke vo 
forme alergií, suchosti a predčasného starnutia.

Mliečne bielkoviny a tuk chránia pokožku pred vysu-
šovaním, poskytujú nielen hydratáciu, aj výživné 
zložky, ktoré vyživujú pokožku, robia ju hladkou 
a vláčnou. Prispievajú k zachovaniu jej prirodzenej 
ochrany - tukovej vrstvy. Tento ochranný film pomáha 
udržať vlhkosť v derme dlhší čas, čo tiež prospieva jej 
elasticite.

Lactobacillus používaný pri fermentácii bulharského 
jogurtu bol izolovaný v roku 1905 bulharským študen-
tom medicíny a pomenoval ho Lactobacillus Bulga-
ricus. V prírode sa „Lactobacillus Bulgaricus“ nevysky-
tuje samostatne, ale len pri kyslo-mliečnej fermentácii 
v spolupráci s iným druhom baktérie (Streptococcus 
thermophilus), kde dochádza k „ich spolupráci “, ktorá 
má veľký vplyv aj na ostatné zúčastnené probiotické 
baktérie, a tým vznikajú mimoriadne užitočné, silné 
a ozdravujúce efekty na organizmus človeka.

YOGHURT OF BULGARIA je vhodný aj pre mladé 
dievčatá a všeobecne pre ľudí, ktorí chcú dosiahnuť 
pozitívne účinky používania ružového oleja, ale nepáči 
sa im jeho typická aróma.

Výhody:
Kozmetika YOGHURT OF BULGARIA je rad kozme-
tických produktov navrhnutých tak, aby poskytovali 
rýchly a účinný účinok na pokožku vďaka pokroči-
lým probiotickým aktívnym zložkám, prírodnému 
bulharskému ružovému oleju, prírodným esenciálnym 
rastlinným olejom a vitamínom.

Použitie jedinečnej kombinácie prírodných zložiek po-
skytuje expertnú starostlivosť a obnovu prirodzenej 
krásy, vitality, zdravia pleti a celej pokožky.

YOGHURT OF BULGARIA je kozmetika:
• bez parabénov,
• bez syntetických farbív,
• bez alkoholu,
• bez produktov na báze ropy,
• bez geneticky modifikovaných organizmov – obsa-

huje Lactobacillus bulgaricus,
• vhodná pre citlivú pokožku,
• výborná znášanlivosť pokožky.

YOGHURT OF BULGARIA zaisťuje kompletné a predo-
všetkým komplexné riešenie starostlivosti o pleť. 
Každý produkt v rade funguje v synergii s ostatnými. 
Rozmanitosť produktov so vzájomne sa zlepšujúcim 
pôsobením zaručuje najlepšie výsledky pri použití 
celého sortimentu.

Probiotická kozmetika (Lactobacillus Bulgaricus) 
s ružovým olejom vhodná na všetky typy pleti, 
ale najmä na citlivú a problematickú pleť.

Táto rada bola vyvinutá s cieľom eliminovať a mi-
nimalizovať riziká alergických reakcií.

PROBIOTICKÉ 
TELOVÉ MLIEKO 
SUPERHYDRATAČNÉ 
  0221    200 ml  

Hydratačné, vyživujúce a zvláčňu-
júce účinky prípravku zabezpečujú 
jedinečné komponenty, hydrolyzovaný 
jogurtový proteín, prírodný bulharský 
ružový olej a vitamín E. Hydrolyzovaný 
jogurtový proteín aktívne hydra-
tuje a vyživuje pokožku, bulharský 
ružový olej a vitamín E sú veľmi účinné 
antioxidanty, ktoré pomáhajú účinne 
neutralizovať agresívny účinok na 
pokožku škodlivých voľných radikálov, 
ktoré spôsobujú jej starnutie. Prípra-
vok je obohatený o UV filtre, ktoré 
bránia predčasnému starnutiu pokožky 
spôsobované škodlivým slnečným 
žiarením. 
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PROBIOTICKÉ 
PLEŤOVÉ SÉRUM SPF20 
  0223    35 ml  

Ochranné sérum s SPF 20 proti nežiadúcej pigmentácii - pleť bude 
mladistvá a svieža. Sérum môžete zaradiť do každodennej rutiny 
vďaka jeho jemnej textúre, ktorá sa okamžite vstrebáva. Ochranné 
sérum obsahuje prírodný ružový 
olej a koncentrát z bulharského 
jogurtu - spoločne bojujú proti star-
nutiu pleti. Sérum obsahuje SPF 20, 
chráni proti UV žiareniu, neutra-
lizuje voľné radikály a zabraňuje 
nežiadúcej pigmentácii.

PROBIOTICKÉ
LIFTINGOVÉ SÉRUM  
ULTRA REGENERAČNÉ 
  0222    35 ml  

Chcete dodať vašej pleti jas a pružnosť? Probiotické liftingové 
sérum obsahuje jogurtové probiotiká, ktoré regenerujú tkanivá pleti 
a stimulujú jej metabolické procesy. Vďaka liftingovému séru budú 
vrásky redukované a pleť si zachová 
mladistvý vzhľad. Bude svieža 
a hydratovaná. Sérum je vhodné na 
všetky typy pleti, výborne pôsobí 
na suchú a citlivú pleť. Pleť bude 
zamatovo jemná, vyhladená a vy-
živená. Jogurtové probiotiká, prí-
rodný bulharský ružový olej, kreatín 
a kyselina hyalurónová zabezpečujú 
ochranu, výživu a hydratáciu pleti 
a súčasne zachovávajú jej mla-
distvý vzhľad a sviežosť. Sérum je 
jemné, má nádhernú vôňu a sviežu 
textúru. 

PROBIOTICKÝ 
ŠAMPÓN REVITALIZAČNÝ 
PROTI VYPADÁVANIU 
VLASOV 
  0224    200 ml  

Šampón, ktorý bol vyvinutý s cieľom pomôcť pri 
vypadávaní vlasov. Vlasy umýva, dodáva im lesk 
a vitalitu. Pri dlhodobom používaní revitalizuje 
vlasy až po končeky, budú pevnejšie a ľahko 
udržiavané. Jemne čistí, dodáva vitalitu a lesk, 
obnovuje rovnováhu vlasov a pokožky hlavy. 
Inovatívna receptúra obsahuje ureu – 8 %, krea-
tín, hydrolyzovaný jogurtový proteín a prírodný 
bulharský ružový olej, ktoré intenzívne ošetrujú 
zničené vlasy. 

PROBIOTICKÝ
SPRCHOVÝ GÉL 
  0225    200 ml  

Jogurtový proteín a ružový olej dodajú pokožke 
pocit sviežosti a pohodlia. Jemná starostlivosť 
o pokožku tela spájajúca dokonalé čistenie 
s neuveriteľným pocitom sviežosti a pohodlia. 
Jedinečné zloženie tonizuje, vyživuje a zvlhčuje 
pokožku. Vyvážená receptúra jemných a prírod-
ných čistiacich zložiek obohatená o hydrolyzo-
vaný jogurtový proteín a organický ružový olej 
z Bulharska zachováva jemnú hydrolipidovú 
bariéru a špeciálne vybrané zloženie odstra-
ňuje zápaly a podráždenie pokožky.
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PROBIOTICKÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
  0229    100 ml  

Probiotický pleťový krém účinne pôsobí proti starnutiu pleti. Vďaka hydrolyzova-
nému jogurtovému proteínu bude mať pleť dostatok hydratácie - to je dôležitý 
predpoklad pre krásnu, zdravú a mladú pleť. Krém s obsahom UV filtra zabraňuje 
negatívnemu vplyvu slnečného žiarenia a proti vzniku pigmentových škvŕn. Krém 
kombinuje ľahkú a jemnú textúru s mimoriadne účinnými zložkami, ktoré pôsobia 
proti starnutiu pleti. Obsahuje hydrolyzovaný jogurtový proteín a organický 
bulharský ružový olej. 

PROBIOTICKÝ OČNÝ KONCENTRÁT 
PROTI VRÁSKAM 
  0230    40 ml  

Probiotický koncentrát na očné okolie pôsobí proti prvým známkam starnutia 
bez toho, aby oči podráždil. Krém stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu, čím 
zredukuje linky okolo očí. Navyše, krém je ideálna podkladová báza pod make-up. 
Koncentrovaná mladosť a krása pre vašu pleť. Vysoko účinný ultra ľahký krém, ktorý 

vďaka svojim výnimočným zložkám - probiotík 
z jogurtu a organického ružového oleja 
z Bulharska, pôsobí proti prvým známkam 
starnutia bez podráždenia očných partií. 
Organický ružový olej z Bulharska zaručuje 
intenzívne vyživujúce a tonizujúce účinky.

PROBIOTICKÝ NOČNÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
PROTI VRÁSKAM 
  0232    50 ml  

Vďaka krému budú pleťové bunky oveľa lepšie dýchať, takže koža bude čistá, 
omladená, zdravšia a vyvážená. Nočný krém je skvelý pri boji s vráskami, ktoré 
vyhladzuje a pokožke navracia pružnosť. Nočný krém taktiež neutralizuje voľné 

radikály, ktoré spôsobujú starnutie pleti. 
Prirodzený koncept pre živú, pružnú a mladú 
pleť vďaka účinkom dvoch jedinečných 
prírodných elixírov. Mimoriadne účinné látky, 
bulharský ružový olej tónuje, vyhladzuje 
vrásky, vracia pokožke späť jej pevnosť 

a pružnosť a pomáha 
neutralizovať škodlivé látky 
voľných radikálov, ktoré sú 
jednou z príčin starnutia.

PROBIOTICKÝ DENNÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
S KOLAGÉNOM 
  0231    50 ml  

Skvelý revolučný denný pleťový krém obsahujúci jogurtové probiotikum a organic-
ký ružový olej dodá pleti mladistvý vzhľad. Bude vypnutá, svieža a hydratovaná. 
Krém môžete použiť aj ako podkladovú bázu pod make-up, a tým vynechať jeden 
krok pri líčení. Nový revolučný prípravok na tvár s obsahom mimoriadne účinných 

látok - jogurtové probiotikum a organický 
ružový olej z Bulharska- stimuluje syntézu kola-
génu a elastínu, pričom zaručuje vyhladzujúci 
účinok a poskytuje prevenciu vzniku vrások.
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PROBIOTICKÝ KRÉM NA RUKY
REGENERAČNÝ 
  0228    75 ml  

Jogurtový probiotický krém, ktorý ruky okamžite 
hydratuje, vyhladí a poskytne vám pohodlie. 
Krém má ľahkú textúru, pôsobí proti starnu-
tiu pokožky. Obsahuje organický ružový olej 
z Bulharska, ktorý neutralizuje škodlivé voľné 
radikály - práve tie sú jedným z faktorov starnutia 
pokožky. 

PROBIOTICKÉ MYDLO 
  0226    100 g  

Nechajte sa rozmaznávať nádhernou vôňou probiotického mydla. Obsahuje 
organický ružový olej a spolu s hydrolyzovaným jogurtovým proteínom vytvárajú 
skvelú kombináciu proti zápalom 
a podráždeniu pokožky na rukách 
či tele. Vďaka tomu bude pokožka 
hydratovaná, čistá a voňavá. Pro-
biotické mydlo obsahuje špeciálne 
aktívne zložky, ktoré pôsobia proti 
zápalom a podráždeniu pokožky, 
pričom zachovávajú celodennú 
hydratáciu pokožky. 

PROBIOTICKÝ ČISTIACI GÉL 
NA TVÁR 
  0236    200 ml  

Probiotický ultra jemný čistiaci gél na tvár 
dokonale, zároveň veľmi jemne umýva a čistí 
pleť tváre. Pleť je dokonalo čistá, vyhladená, 
hydratovaná a svieža. Účinne odstraňuje ne-
čistoty bez narušenia prirodzenej hydrolipido-
vej bariéry pokožky. Gél obsahuje hydrolyzo-
vané jogurtové proteíny, bielkoviny a prírodný 
bulharský ružový olej, ktoré zabezpečujú 
výživu a hydratáciu pleti, rovnako ako aj 
celkový komfort a vzhľad. Tieto aktívne zložky 
neutralizujú čistiaci, sušiaci a dráždivý účinok 
čistiacich a umývacích zložiek.

PROBIOTICKÝ KONCENTRÁT NA TELO 
AQUA EXPERT 
  0235    150 ml  

Probiotický koncentrát na telo obsahuje 
inovatívne zloženie a vďaka synergii 
kyseliny hyalurónovej, urey, jogurtového 
probiotika a ďalším účinným látkam po-
kožku hydratuje a obnovuje jej elasticitu. 
Inovatívne zloženie založené na koncepte 
SKIN ANALOGUE, ktoré rýchlo obnovuje 
prirodzenú bariéru pokožky. Pokožka je 
hlboko hydratovaná a dokonale chránená, 
citlivá pokožka znovu získa svoju rovnová-
hu a pevnosť. 

PROBIOTICKÝ BALZAM 
NA PERY 
  0237    5 ml  

Probiotický balzam chráni vaše pery pred 
popraskaním a vysušením počas celého roka. 
Pery hydratuje, dodáva im lesk a nežnú voňu. 
Balzam obsahuje jogurtové probiotiká, bulharský 
ružový olej, vitamín E- ktorý blokuje pôsobenie 
škodlivých voľných radikálov, včelí vosk - ktorý 
účinne regeneruje a zjemňuje jemnú pokožku 
pier, bambucký olej - ktorý udržuje hydrolipi-
dovú rovnováhu v pokožke pier. Zabraňuje pras-
kaniu pier počas všetkých ročných období.
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LAVENDER
Kozmetická línia Lavender je vyvinutá na báze 
levanduľového oleja a  levanduľovej 
vody. Kozmetické výrobky z  levan-
duľovej rady obsahujú levandu-
ľový olej a  levanduľovú vodu, 
spolu s  mnohými ďalšími 
aktívnymi zložkami a  majú 
veľmi príjemnú ľahkú a  špe-
cifickú kvetinovú vôňu.

Levanduľový olej a  voda majú de-
zinfekčný účinok, vzhľadom k ich pro-
tiplesňovým a antiseptickým vlastnostiam sú 
vhodné pre použitie na akné, psoriázy, lupiny, 
proti vypadávaniu vlasov a pri iných kožných 
zápalových ochoreniach. 

Obnovujú popraskanú pokožku, pretože podpo-
rujú regeneráciu buniek. Levanduľová voda je 
úplne čistý prírodný produkt, získaný parnou 
destiláciou kvetov „Levandula Vera“ ako vedľajší 
produkt výroby esenciálneho levanduľového ole-
ja. V levanduľovej vode zostávajú rozpustné látky 
z liečivých rastlín. Používa sa v prírodnej kozmeti-
ke, aromaterapii alebo samostatne ako tonikum. 

Všeobecne napomáha levanduľová voda udržiavať zdravú rov-
nováhu pokožky, pretože má ideálne pH 5,6.
• Má protizápalové, 
• upokojujúce, 
• tonizujúce 
• relaxačné účinky, 
• zmenšuje množstvo pórov v pleti.

Prírodná levanduľa voda udržiava svieži vzhľad pokožky, zabra-
ňuje jej vysúšaniu a skvele ju rozžiaruje. Levanduľová voda má 
antibakteriálne, hydratačné a antialergické účinky. 

Používa sa predovšetkým: na čistenie a hydra-
táciu všetkých typov pletí, zvlášť pre mladú pleť 

so sklonom k akné, na relaxáciu a na aroma-
terapiu, na upokojenie podráždenej 

pokožky a  kože, a  to aj po bodnutí 
hmyzom a spálení pri nevhodnom 
opaľovaní. 

Navyše levanduľová voda môže 
byť použitá na príjemné osvieženie 

vzduchu a  oblečenia a  na ochranu 
oblečenia pred moľami. Levanduľa je 

známa už od staroveku ako vzácna a aroma-
tická rastlina. Levanduľové bylinky sa používajú 
po celom svete v alternatívnej medicíne pre svoje 
relaxačné a regeneračné účinky. 

Levanduľový olej je jedným z  multifunkčných 
éterických olejov na svete. Bulharský levanduľový 
olej je známy svojou vysokou kvalitou. Bulharskí 
odborníci vypracovali rôzne účinné receptúry 
starostlivosti o  pleť a  telo s  využitím levandu-
ľového oleja a  levanduľovej vody. Bulharský 
levanduľový olej sa používa v „LAVENDER“ línii 
v  kombinácii s  ďalšími prírodnými éterickými 
olejmi a  vitamínmi, ktoré sa získavajú z  mno-
hých byliniek.

LEVANDUĽA
Názov levanduľa pochádza z latinského „la-
vare“ a to znamená „pranie“, nakoľko levan-
duľa vytvára na pleti a pokožke pocit čistoty 
a  ľahkosti. Účinky tejto nenápadnej rast-
linky s  fialovými kvietkami sú známe ešte 
z  čias starých Grékov a  Rimanov, ktorí ju 
používali ako prísadu do svojich očistných 
kúpeľov. Pre svoje preukázateľne hojivé, 
antiseptické, upokojujúce a analgetické 
účinky sa čoraz viac používa v modernej 
kozmetike, využívajúcej silu prírodných 
produktov. Výťažok z  levandule v  špeci-

álnych kozmetických výrobkoch vyhládza 
akné, redukuje ekzémy, lupiny či infekcie, 
v  masážnych krémoch uvoľňuje svalové 
napätie a  odstraňuje únavu a  reumatické 
bolesti. Levanduľová voda a  levanduľový 
olej ako zložka kozmetických a farmakolo-
gických výrobkov majú takmer univerzál-
ne použitie. Produkty, ktoré ich obsahujú, 
sú pleťou a  pokožkou výborne tolerované 
a pri ich použití nedochádza k podráždeniu 
pokožky a  pleti, to znamená, že nedochá-
dza k alergickým reakciám.

HERBS
of

BULGARIA

LAVENDER
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ORGANICKÁ 
LEVANDUĽOVÁ VODA 
  0143    200 ml  

Pôsobí protizápalovo a upokojujúco, zanecháva 
svieži a príjemný pocit, sťahuje póry. Normali-
zuje sekréciu mazových žliaz a zabraňuje mas-
teniu mladistvej pokožky so 
sklonom k akné, mastnej pleti 
a vlasov. Levanduľová kvetinová 
voda je 100% prírodný produkt. 
Normalizuje sekréciu mazových 
žliaz tým, že bráni rýchlemu 
masteniu mladistvej pokožky 
náchylnej na akné. Osviežuje 
a dodáva vlasom lesk, chráni 
pred lupinami a vypadávaním 
vlasov.

NOČNÝ KRÉM PROTI STARNUTIU PLETI 
Z LEVANDULE 
  0144    50ml   

Preniká hlboko do pokožky, vyživuje ju a stimuluje syntézu kolagénu o viac ako 
300%. Obsahuje unikátny fyto-vyživovací komplex prírodných rastlinných olejov 
ako je jojobový, kokosový a mandľový olej, ktoré hĺbkovo vyživujú a obnovujú 
štruktúru pleti. Špeciálna aktívna zložka BIOPEPTID-CL pleť hydratuje, regeneruje 
a stimuluje syntézu ko-
lagénu o viac ako 300 %. 
Krém pomáha predchádzať 
tvorbe vrások a starnutiu 
pleti. Dodáva jej hebkosť, 
jas a pružnosť. 

DENNÝ PLEŤOVÝ KRÉM PROTI STARNUTIU 
Z LEVANDULE 
  0145    50ml   

Prírodné zloženie, ktoré zaisťuje optimálnu hydratáciu po celý deň a stimuláciou 
syntézy kolagénu vytvára viditeľný protivráskový efekt. Zabezpečuje optimálnu 
hydratáciu pleti po celý deň, intenzívne ju vyživuje a chráni. Obsahuje kvetinovú 
levanduľovú vodu, ktorá pleť osviežuje, upokojuje a súčasne podporuje regenerá-
ciu pleťových buniek. Špeciálna 
aktívna zložka BIOPEPTID-CL, 
ktorá sa nachádza v kréme, má 
silné hydratačné a omladzujúce 
účinky, ktoré stimulujú syntézu 
kolegénu, pričom sa obnovuje 
zdravá štruktúra pleti. Krém má 
UVA a UVB ochranu.

TELOVÉ MLIEKO /BALZAM/ 
PROTI CELULITÍDE 
Z LEVANDULE 
  0142    250ml  

Mandľový a kokosový olej, bohatý na vitamíny 
a základné zložky, zjemňuje, vyživuje a zabraňuje 
starnutiu pokožky. 
Jemné telové mlieko 
proti celulitíde obsahuje 
levanduľovú vodu, ktorá 
osviežuje, upokojuje 
pokožku a stimuluje rege-
neráciu buniek. Oleje jej 
dodávajú hebkosť a elas-
ticitu pokožky. Špeciálny 
extrakt z kávy redukuje 
podkožný tuk a má 
výrazný anticelulitídny 
efekt. Anticelulitídne 
mlieko spolu s anticelu-
litídnym mydlom a ma-
sážou problémových 
oblastí tela, spôsobujú 
zlepšenie krvného obehu 
a limfovýmeny. 

SPRCHOVÝ RELAXAČNÝ GÉL 
Z LEVANDULE 
  0141    250ml  

Jemne čistí a obnovuje rovnováhu pokožky. Hydra-
tuje a zanecháva dlhotrvajúcu sviežosť a pohodlie. 
Obsahuje levanduľovú vodu, ktorá osviežuje, 
upokojuje, vyživuje a podporuje regeneráciu 
buniek v pokožke a má 
protizápalové účinky. 
Makadamový olej inten-
zívne pokožku hydratu-
je, vyživuje a zvláčňuje. 
Zložky extrahované 
z mandľového oleja 
majú veľmi dobré 
čistiace a vyživujúce 
vlastnosti a sú veľmi 
šetrné k citlivej a jemnej 
pokožke tela. 
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TEKUTÉ MYDLO 
Z LEVANDULE 
  0156    300 ml  

Tekuté mydlo s prírodným levanduľovým olejom 
a glycerínom má veľmi dobré čistiace vlastnosti, no je 
mimoriadne šetrné k citlivej a jemnej pokožke. Jemne 
čistí pokožku rúk, ktorá ostane jemná a hladká. Bohatá 
pena a svieža levanduľová vôňa premení umývanie 
rúk na osviežujúci zážitok. Mydlo obsahuje aj kyselinu 
mliečnu, ktorá má hydratačné, antibakteriálne 
a protizápalové účinky, pričom spolu s kyslým pH 5,5 
pomáhajú pri obnove a udržiavaní prirodzeného 
ochranného filmu pokožky. 

HYDRATAČNÝ KRÉM 
NA RUKY 
Z LEVANDULE 
  0149    75 ml  

Hydratuje, zjemňuje a chráni pred 
nepriaznivými vplyvmi prostredia. Krém 
obsahuje kvetinovú levanduľovú vodu, 
ktorá osviežuje, upokojuje a regeneruje 
pokožku rúk. Mandľový, kokosový olej 
a glycerín hydratujú, zmäkčujú a chránia 
pokožku rúk pred škodlivými vplyvmi 
prostredia. Všetky zložky regenerujú aj 
poškodenú pokožku rúk, zároveň pôsobia 
aj proti tvorbe vrások a proti starnutiu 
kože, pomáhajú obnoviť jej hebkosť 
a pružnosť.

MORSKÁ SOĽ DO KÚPEĽA 
Z LEVANDULE 
  0157    360 g  

Magická zmes prírodných a účinných zlúčenín 
osvieži a nabije energiou. Je príjemným a aj liečivým 
doplnkom kúpeľa. Niekoľko minút v aromatickom 
kúpeli s morskou soľou a levanduľovým olejom 
zmierňuje pocitom psychickej a fyzickej únavy, zlep-
šuje krvný obeh, hydratuje a omladzuje pokožku 
a poskytuje upokojujúci a relaxačný účinok. 

KRÉM NA NOHY 
Z LEVANDULE 
  0150    75 ml  

Tonizuje, vyrovnáva a podporuje 
regeneráciu pokožky. Obsahuje vybrané 
prírodné zložky s antibakteriálnym, 
vysušujúcim a dezodoračným účinkom. 
Obsahuje levanduľový olej, ktorý osviežu-
je, tonizuje, stimuluje, regeneruje obnovo-
vacie procesy v pokožke nôh a chodidiel. 
Krém na nohy obsahuje mentol, ktorý má 
chladiaci, vysušujúci a osviežujúci účinok. 

KRÉM NA TVÁR VYŽIVUJÚCI 
Z LEVANDULE 
  0146    100 ml   

Krém na čisto rastlinnej báze, s obsahom 
výživných a hydratačných zložiek, pokožku tváre 
chráni, je hladká a žiarivá. Obsahuje levanduľo-
vú vodu, jojobový olej, D-panthenol a vitamín E. 
Všetky zložky pleť intenzívne vyživujú, 
hydratujú a súčasne ju chránia, upokojujú 
a rozžiaria. 
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MYDLO PROTI CELULITÍDE 
Z LEVANDULE 
  0151    100 g  

Levanduľové mydlo naplnené čistým botanickým kokosovým olejom, oboha-
tené o levanduľový kvet. Obsahuje jemné exfoliačné čiastočky levanduľového 
kvetu a špeciálny kávový extrakt s výrazným anticelulitídnym efektom. 
Šetrným pílingom 
odstraňuje odumreté 
čiastočky kože a vyhla-
dzuje ju, zároveň pokožku 
čistí, zjemňuje, tonizuje, 
vyhladzuje a prevonia ju 
relaxačnou vôňou. Mydlo 
obsahuje čistiace a vyži-
vujúce rastlinné oleje. 

LEVANDUĽOVÝ OLEJ 
  0158    8 ml  

LEVANDUĽOVÝ OLEJ ROZA INVEST KAPITAL 
  0162    10 ml  

Má príjemnú vôňu, antiseptické, 
vyživujúce, relaxačné, antidepresív-
ne, tonizujúce a ukľudňujúce účinky 
na ľudský organizmus. Levanduľový 
olej nevyvoláva u ľudí alergické reakcie, 
môže sa používať priamo na pokožku, 
je vhodný aj pre malé deti. Olej sa 
používa formou masáží, do kúpeľov, na 
obklady a inhaláciu aromaterapiou. 
• urýchľuje proces hojenia rán a popá-

lenín, 
• zmierňuje podráždenie pokožky,
• účinný pri poštipnutiach hmyzom, 

spálení pokožky od slnka, pri 
všetkých druhoch akné, ekzémoch, 
zápaloch kože, dermatózach, lupi-
nách a vypadávaní vlasov,

• potláča tvorbu plesní, húb 
a kvasiniek na pokožke celého tela 
a chodidlách, vaginálnych kvasiniek, 
kožných lišají a potláča výskyt molí 
a vší,

• znižuje krvný tlak a zabraňuje 
zadržiavaniu tekutín v tele,

• reguluje žalúdočné poruchy, zvýše-
nú plynatosť čriev.

Je cennou zložkou zmesí, ktoré 
sa používajú na liečenie chrípky, 
prechladnutia, nádchy, angíny, zápalu 
hrdla a astmy. Pôsobí proti bolestiam 
pri reumatizme, migréne, infekciách 
a zápaloch uší, menštruačných boles-
tiach, reguluje menštruačný cyklus. Má 
upokojujúce a antidepresívne vlastnos-
ti, znižuje napätie najmä pri duševnej, 
ale aj fyzickej únave a strese, nervovom 
podráždení, búšení srdca a nespavosti 
nervového pôvodu. Levanduľový 
olej má preukázateľné upokojujúce 
účinky pri stavoch hystérie, neurózach 
a nervového vypätia. Jeho používanie 
zvyšuje celkovú odolnosť organizmu.

MYDLO PRE MUŽOV 
Z LEVANDULE 
  0153    100 g  

Obsahuje jemne exfoliačné čiastočky kvetov levandule, ktoré šetrne odstra-
ňujú odumreté čiastočky kože. Je obohatený o levanduľový olej, glycerín 
a je vhodný pre jemnú a citlivú pokožku. Prírodne získavané extrakty majú 
výrazné dezinfekčné účinky. 



Ručná výroba

RUŽA 
  0201    80 g  

BROSKYŇA  
A JOGURT 
  0204    80 g  

ORGOVÁN 
  0207    80 g  

RUŽA KVET 
  0210    40 g  

RUŽOVÁ KYTICA 
  0211    50 g  

RUŽA ŠTVOREC V KRABIČKE
  0214    70 g  

RUŽOVÝ KVET ŠTVOREC 
  0216    70 g  

BULHARSKÁ RUŽA 
  0212    40 g  

SLADKÉ MLIEKO 
  0215    80 g  

RUŽA KRUH 
  0217    50 g  

RUŽA ŠTVOREC
  0213    80 g  

EXOTIC 
  0202    80 g  

JASMÍN
  0205    80 g  

TROPICAL 
  0208    80 g  

MORSKÉ POBREŽIE 
  0206    80 g  

HRUŠKA
  0209    80 g  

30

GLYCERÍNOVÉ MYDLÁ
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S MANDĽOVÝM 
OLEJOM 
  0093    75 g  

S ALOE VERA 
  0094    75 g  

S NECHTÍKOM 
  0095    75 g  

S HARMANČEKOM 
  0096    75 g  

ČISTIACE TEKUTÉ MYDLO 
ROSE SUPREME  
S VÔŇOU RUŽÍ 
  0092    500 ml s pumpičkou  

  0088    1000 ml  

ČISTIACE TEKUTÉ MYDLO 
NATURAL PURE  
S KVETINOVOU VÔŇOU 
  0091    500 ml s pumpičkou  

  0089    1000 ml  

ČISTIACE TEKUTÉ MYDLO 
BLUE WAVE  
S VÔŇOU OCEÁNU 
  0090    500 ml s pumpičkou  

  0097    1000 ml  

Nová rada mydiel Mystic od značky Biofresh s ob-
sahom pH 5,5 ruky dôkladne čistí a ošetruje. Vďaka 
delikátnemu zloženiu ruky nevysušuje a dopraje im 
dôkladnú starostlivosť. 

ČISTIACE TEKUTÉ MYDLÁBYLINKOVÉ MYDLÁ

www.bioruza.sk 
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DiamonD  
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Olej z bielej ruže
biela ruža Rosa Alba je náročnejšia na pestovanie, 
a preto olej z tejto krásnej kvetiny je vzácnejší ako 
z ruže damascénskej. Biela ruža je v obľube najmä 
u ľudí, ktorí vyhľadávajú jej jemnejšiu nevtieravejšiu 
vôňu. Olej z bielej ruže slúži ako prírodné tonikum 
zachovávajúce hebkosť a elasticitu pokožky a napo-
máha v neutralizovaní voľných radikálov.

 � tonizujúci účinok 
 � obnovuje pevnosť a pružnosť pokožky
 � pomáha pri neutralizácii škodlivých voľných 

radikálov
 � vhodný pre všetky typy pleti 

Fascinujúca vôňa, jemné zloženie a  vynikajúce hydratačné účinky, 
taká je nová rada DIAMOND ROSE! Kozmetický rad je vhodný pre 
akýkoľvek typ pleti a každý vek. Rad obsahuje 17 produktov, ktoré 
kombinujú účinné zložky, ako je napríklad vzácny ružový olej, osved-
čený extrakt z čierneho kaviáru a diamantový prášok. 

Čierny kaviár
jeho využitie v kozmetike sa datuje len donedávna. 
Príčinou jeho začiatku používania v kozmetike bolo 
vraj odpozorovanie mladistvého vzhľadu rúk robotní-
kov pracujúcich s ikrami jesetera v závode na spraco-
vanie rýb. Kaviár je bohatý na antioxidanty, chráni pleť 
pred škodlivým UVA a UVB žiarením, stimuluje tvorbu 
kolagénu a hydratuje pokožku.

 � bohatý na Omega-3 mastné kyseliny, karotenoidy, 
bielkoviny a vitamíny D, 82 a B12. 

 � intenzívne výživuje 
 � protizápalový účinok
 � energizujúci účinok

Diamantový prášok
Diamanty sú považované za najcennejšie draho-
kamy. Všeobecne sú známe pre svoje výnimočné 
terapeutické vlastnosti. V staroveku boli diamanty 
považované za klenoty Venuše, rímskej bohyne, ktorá 
je stelesnením krásy, lásky a plodnosti. Diamanty 
dnes symbolizujú čistotu a dokonalosť. V kozmetike 
posilňujú účinky ostatných zložiek. Okrem toho dia-
mantový prášok má výborné absorbčné a rozžiarujúce 
schopnosti.

 � spomaľuje proces starnutia
 � zložky smerujú do hlbších vrstiev epidermy, kde 

stimuluje tvorbu kolagénu
 � chráni pokožku pred škodlivými vplyvmi slneč-

ných lúčov a prostredia

www.bioruza.sk 

DARČEKOVÝ SET
LUXUSNÝ PARFUM, 2 MYDIELKA,  
SÉRUM DEŇ A NOC
  0287  

Výnimočný darček pre výnimočnú ženu. 
Darčekové balenie ružovej kozmetiky 
Diamond Rose obsahuje 
luxusný ružový parfum, ktorý 
nádherne prevonia ženskú 
pokožku, ošetrujúce sérum 
na pleť vhodné na použitie 
kedykoľvek počas dňa 
a voňavé, ručne vyrábané 
glycerínové mydlá, ktoré 
zanechajú pokožku rúk čistú 
a jemnú. Darčekový set ružo-
vej kozmetiky je vhodný pre 
všetky typy pokožky, vrátane 
citlivej.
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RUŽOVÁ VODA  
Z BIELEJ RUŽE 
DIAMOND ROSE
  0281    150 ml  

100% prírodná voda získaná z listov bielej ruže. 
Je charakteristická pre svoju jemnú kvetinovú 
vôňu a tonizujúce účinky na pleť. Zároveň je 
skvelým pomocníkom pri starostlivosti o pokož-
ku celého tela.

DENNÝ KRÉM S SPF 20
DIAMOND ROSE
  0280    50 ml  

Nadýchané zloženie poskytuje Vašej pokožke 
pohodlie a profesionálnu starostlivosť počas celého 
dňa. Tento krém je skvelým spojencom v boji proti 
UV žiareniu a iným vonkajším stresujúcim faktorom. 

KRÉMOVÉ SÉRUM  
DEŇ A NOC 
DIAMOND ROSE
  0278    50 ml  

Formula poskytujúca 24 hodinovú starostlivosť. 
Počas dňa chráni pokožku pred vonkajšími škodli-
vými vplyvmi a zabezpečuje potrebnú hydratáciu. 
V noci stimuluje prirodzenú regeneráciu a zbavuje 
pokožku stresu z celého dňa. 

REVITALIZAČNÝ  
NOČNÝ KRÉM 
DIAMOND ROSE
  0279    50 ml  

Zamatové zloženie, ktoré sa aktivuje v noci, pomáha 
bunkám Vašej pokožky urýchliť proces regenerácie. 
v kombinácií s ošetrujúcimi olejmi a inovatívnym 
ingredienciami zabezpečuje expertnú starostlivosť 
a predchádza starnutiu. 

KRÉMOVÉ SÉRUM  
NA OKOLIE OČÍ A ÚST 
DIAMOND ROSE
  0286    15 ml  

Koncentrované fluidum, ktoré účinné pôsobí 
proti čiernym kruhom, vačkom a výsledkom 
stresu najmä v citlivej oblasti očí. Multifunkčné 
zloženie a masážny roller zároveň dokážu 
efektívne bojovať proti vejárikom v okolí úst a v 
problémových zónach celej tváre. 
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MICELÁRNY ČISTIACI GÉL
DIAMOND ROSE
  0282    150 ml  

Jemné zloženie čistiaceho gélu od firmy Biofresh 
Vám umožňuje používať ho každý deň, ako ráno tak 
aj večer. Vďaka micelám a ich vlastnostiam efektívne 
odstraňuje make-up, odumreté bunky a nečistoty. 
Je vhodný najmä pre suchú a citlivú pokožku

POVZBUDZUJÚCI 
SPRCHOVÝ GÉL
DIAMOND ROSE
 0273    200 ml  

Jemný a šetrný sprchový krém s delikátnym zlože-
ním a luxusnou penou. Zabezpečuje prirodzenú 
hydratáciu pokožky, jemne ju čistí, nevysušuje 
a zanecháva ju saténovo jemnú. 

OŠETRUJÚCI BALZAM  
NA PERY
DIAMOND ROSE
  0284    5 ml  

Jemný balzam slúžiaci na ochranu a zjemnenie Vašich 
pier. Obsahuje: Olej z bielej ruže – prírodný toner 
zachovávajúci hebkosť a elasticitu pokožky a napomáha 
v neutralizovaní voľných radikálov. Bambucké maslo - 
dodáva pokožke potrebnú starostlivosť, je prirodzeným 
UV filtrom a na pery pôsobí ako zázračný zamat, ktorý 
ich zanechá hebké a vláčne. Vitamín E - skvelý anti-
oxidant, ktorý chráni bunky pokožky pred vonkajšími 
nebezpečnými vplyvmi a vytvára ochrannú vrstvu, ktorá 
pôsobí ako bariéra pred škodlivými faktormi.

KONDICIONÉR  
NA VLASY
DIAMOND ROSE
  0271    150 ml  

Zloženie kondicionéru bolo špeciálne navrhnuté 
pre veľmi suché, zbité a spľasnuté vlasy. Kondicio-
nér od firmy Biofresh obnovuje ich vitalitu a silu. 
Vyživuje vlasy od korienkov, uhladzuje ich a dodáva 
im zamatovú hebkosť a lesk. 

EXFOLIAČNÝ PLEŤOVÝ 
KRÉM
DIAMOND ROSE
  0283    75 ml  

Šetrne a efektívne odstraňuje z Vašej pokožky 
odumreté bunky a nečistoty a zanecháva Vašu 
pokožku žiarivú, hebkú na dotyk, vláčnu a najmä jej 
umožňuje dýchať. 

ŠAMPÓN NA VLASY 3V1
DIAMOND ROSE
  0270    200 ml  

Špeciálne vyvinutý šampón po použití ktorého sú 
vlasy čisté, silné, hydratované a lesklé. Kombinácia 
dvoch inovatívnch ingrediencií, ovsu a mliečnych 
proteínov, poskytuje všetkú potrebnú starostlivosť 
a ochranu pre vlasovú pokožku, vlasy a ich farbu. 
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KRÉMOVÁ MASKA NA 
VLASY PRE INTENZÍVNE 
OŠETRENIE 
DIAMOND ROSE
  0272    200 ml  

Profesionálne zloženie masky Diamond Rose bolo 
vytvorené na obnovu a intenzívnu starostlivosť 
o farbu suchých , poškodených a namáhaných 
vlasov. So svojimi aktívnymi ozdravujúcimi a po-
silňujúcimi zložkami poskytuje maska optimálnu 
starostlivosť od korienkov až po končeky. 

PARFUMOVANÝ TELOVÝ 
SPREJ 
DIAMOND ROSE
  0285    150 ml  

Prebuďte svoje zmysly s parfumovaným 
telovým sprejom od značky Biofresh Diamond! 
Pri každom dotyku s pokožkou sprej uvoľní 
obrovské množstvo parfumovaných molekúl, 
ktoré vám spríjemnia každý deň. Najprv vonia 
ľahko a osviežujúco, neskôr sa vôňa postupne 
zmení na kvetinovo-ovocnú s jemnými odtieňmi 
mandarínky, duly a cejlonového čaju.

ZJEMŇUJÚCI SUCHÝ  
TELOVÝ OLEJ
DIAMOND ROSE
  0276    150 ml  

Ošetrujúci olej od značky Biofresh je určený najmä 
pre suchú a citlivú pokožku. Vďaka jojobovému 
oleju, vitamínu E a oleju z bielej ruže, chráni priro-
dzenú hydrolipidovú vrstvu kože a chráni ju pred 
vonkajšími radikálmi. Ihneď po použití zanecháva 
pokožku hebkú, ošetrenú a najmä hydratovanú. 
Zároveň udržiava jej elasticitu, čím pomáha pred-
chádzať striám. 

KRÉMOVÉ MYDLO
DIAMOND ROSE
 0 274    100 g  

Spravte zo svojej každodennej sprchovacej 
rutiny zážitok ako z vonných kúpeľov! Mydlo od 
firmy Biofresh Vám zaručene pohladí zmysly aj 
myseľ. Počas mydlenia vytvára jemné vrstvu, 
ktorá dodá Vašej pokožke prirodzenú rovnováhu, 
bez vysušovania či zaťažovania pokožky. Po 
použití sa budete cítiť sviežo, uvoľnene a najmä 
dokonale čisto. 

OŠETRUJÚCE MASLO  
NA TELO A RUKY 2V1 
DIAMOND ROSE
  0275    150 ml  

Luxusné ošetrujúce zloženie masla od firmy 
Biofresh dodá Vášmu telu a pokožke Vašich rúk 
potrebnú starostlivosť a ochranu po celý deň. Je 
vhodný najmä na suchú a problematickú pokožku. 

REGENERAČNÝ KRÉM  
NA RUKY
DIAMOND ROSE
  0277    50 ml  

Zloženie tohto krému bolo špeciálne vyvinuté 
na obnovu suchej a popraskanej pokožky 
rúk. Zároveň rukám dodáva ochranu počas 
niekoľkých hodín. Je skvelým pomocníkom pre 
ženy, ktorých ruky sú namáhané či často máčané 
vo vode. 
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CUCUMBER BIOFRESH

CUCUMBER 
BIOFRESH

Kozmetická línia Cucumber obsahuje:

 z Extrakt z uhorky – má hydratačné, zjemňujú-
ce vlastnosti, stimuluje regeneráciu a obnovu 
buniek epidermis. Tonizuje, napína, osviežuje 
a viditeľne hydratuje pokožku, pomáha obno-
viť jej elasticitu.

 z Vysokomolekulárnu kyselinu hyalurónovú – 
esenciálna schopnosť vysokomolekulárnej 
kyseliny hyalurónovej je vytvárať na epiderme 
éterický hydratačný film prispieva k jej účinnej 
hydratácii a vyhladeniu.

 z Nízkomolekulárnu kyselinu hyalurónovú 
Cube3 – navrhnutú tak, aby poskytova-
la okamžitý liftingový efekt a okamžitú 
hydratáciu. Pomáha účinne prenikať olejom 
a aktívnym zložkám rozpustných vo vode. 
Zlepšuje bariérovú funkciu a elasticitu pokož-
ky, redukuje hĺbku vrások.

 z Pantenol (Provitamín B5) – univerzálna bio-
logicky aktívna zložka, pôsobí protizápalovo, 
zlepšuje pružnosť a hustotu pokožky.

UHORKOVÝ 
DENNÝ KRÉM NA TVÁR 
  0166    50 ml  

Vzdušná emulzia pre starostlivosť, komfort a ochra-
nu pokožky tváre. Vynikajúci spojenec v boji proti 
dehydratácii, predčasnému starnutiu, strate 
pružnosti a tonusu pleti. 

UHORKOVÝ
NOČNÝ KRÉM NA TVÁR 
  0163    50 ml  

Luxusné a výživné zloženie je ideálnou príležitosťou 
na rozmaznávanie pokožky po náročnom dni. Po-
skytuje okamžitý liftingový efekt. Zlepšuje bariérovú 
funkciu a elasticitu pokožky, redukuje hĺbku vrások. 

UHORKOVÝ 
OČNÝ KRÉM 
  0165    25 ml  

Očný krém s mimoriadne účinným zložením 
poskytuje očnému okoliu dôkladnú starostlivosť. 
Eliminuje tvorbu mimických vrások a dodáva 
potrebnú hydratáciu pokožke, ktorá je pružnejšia 
a elastickejšia. Stimuluje regeneráciu a obnovu 
buniek epidermis.

UHORKOVÝ 
ČISTIACI GÉL NA TVÁR 
  0164    200 ml  

Čistiaci gél obsahuje jemné zloženie, ktoré zane-
cháva pokožku čistú, jemnú a osvieženú po každom 
použití. Nevysušuje pleť, dodáva jej práve potrebnú 
hydratáciu. 
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HYALURON
Kyselina hyalurónová

VIA Natural

Ampulky s vysokým obsahom kyseliny hyalurónovej nasýtia epidermis 
vlhkosťou, ktorú pokožka potrebuje. Koncentrácia početných aktív-
nych zložiek s rôznorodým účinkom je presným riešením pre okamžité, 
viditeľné vyhladenie, upokojenie pokožky a zlepšenie jej elasticity.

Aktívne zložky:

HYALURONIC ACID - Účinok 
jej pôsobenia je fenomenálne 
rýchly a celistvý – zadržiava 
vodu z kozmetického prípravku, 
zachytáva vlhkosť zo vzduchu 
a zároveň vytvára na pokožke film, 
čím zabraňuje odparovaniu vody 
obsiahnutej v pokožke.

BULGARIAN ROSE OIL - Má to-
nizujúci účinok, vyhladzuje vrásky, 
obnovuje hustotu a pružnosť 
pokožky, pomáha pri neutralizácii 
voľných radikálov. Vhodný pre všet-
ky typy pleti.

CREATINE - Enzým prirodzený pre 
pokožku, ktorý dobíja bunky ener-
giou. Urýchľuje bunkové funkcie, 
posilňuje obranné mechanizmy 
pokožky, stimuluje syntézu kolagé-
nu a ceramidov.

ROSE WATER - Je úžasný univer-
zálny osviežujúci prostriedok na 

pleť vďaka svojmu prirodzenému 
spevneniu a tonizácii. Jej časté po-
užívanie pomáha čistiť a sťahovať 
póry tváre. Ružová voda reguluje 
a vyrovnáva tvorbu kožného mazu, 
vďaka čomu je užitočná pre suchú 
aj mastnú pleť. Jej antibakteri-
álne vlastnosti pomáhajú v boji 
proti akné. Je tiež známa pre svoje 
hojivé účinky pri všetkých typoch 
dermatitídy. Tiež nedráždi suchú 
alebo citlivú pokožku. Ružová voda 
obsahuje rozpustený ružový olej.

SWEETONE® - Preukázateľne 
znižuje zápaly pokožky a ovplyv-
ňuje nedokonalosti pokožky, čím 
upokojuje citlivú a začervenanú 
pokožku.

BIOLIQUEFIED BULGARIAN 
ROSE - Má vysokú antioxidačnú 
kapacitu, upokojuje, hydratuje 
a chráni pokožku. 

KYSELINA HYALURÓNOVÁ 
V AMPULKE 
  0085    5 ml   |  0063    10x5 ml  
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LOKUM S RUŽOVÝM OLEJOM
ROSE OIL BULGARIEN DELIGHT 
„DELIGHT“
  0110    200 g  

Jemná ružová aróma ružového oleja Tureckého medu, 
ktorý je neporovnateľný s akýmkoľvek iným cukrár-
skym pokušením, vytvára pocit božského pôžitku 
s každým sústom. Vychutnajte si harmonickú zmes 
éterickej sladkosti a očarujúcej chuti. Tradičná bul-
harská pochúťka si jedinečným spôsobom zachovala 
jedinečné vlastnosti bulharského ružového oleja.

DŽEM Z RUŽÍ
ROSE JAM „DELIGHT“
  0111    230 g  

Tradičný bulharský džem z ruží je potešením pre zmysly, spája 
v sebe orientálnu zmyselnosť a neuveriteľne sladkú vôňu bul-
harskej Rosy Damascena. Nikde na svete nie je táto jedinečná 
pochúťka pripravená tak, ako to vedia bulharskí cukrári, a re-
cept je starostlivo uchovávaný a odovzdávaný z generácie na 
generáciu. Osvedčená metóda na udržanie bezchybne krásnej 
pokožky. Pre svoje laxatívne, antispazmodické, protizápalové 
a antimikrobiálne pôsobenie je toto cukrárske pokušenie 
skutočným balzamom pre ľudský organizmus.

CUKRÍKY S RUŽOVÝM 
OLEJOM
ROSE OIL CANDIES „DELIGHT“
  0112    100 g  

Bulharské cukríky sú obohatené o zložky, ktoré sa 
starajú o krásne vyzerajúcu pokožku, a prírodné 
esenciálne oleje, ktoré prenikajú cez póry pokožky 
a vydávajú vôňu, ktorá vydrží až 6 hodín.

BULHARSKÉ DELIKATESY

NUTRIKOZMETICKÉ 
PRODUKTY

Po stáročia sa ružový olej používa na ošetrenie, 
harmóniu, romantiku a potešenie. Pre svoje 
zázračné pôsobenie na ľudský organizmus je 
tento vzácny olej široko používaný v kozmetike, 
parfumérii, farmácii a svoje čestné miesto má aj 
v kulinárstve.

Bio Fresh Ltd. verí v dvojitú silu krásnej pleti – 
silu, ktorá pramení v spokojnosti s tým, že sa vám 
páči váš odraz v zrkadle, a silu z pocitu pohodlia 
vašej pokožky. Vzhľad pokožky je odrazom 
života, ktorý vedieme. 

Nutrikozmetické produkty sú produkty pre 
zdravie;

 z užívajú sa vnútorne
 z obsahujú kombináciu cielených živín
 z pôsobia preventívne, liečivo a skrášľujúco na 
pokožku, vlasy a nechty

Moderným a zodpovedným prístupom je 
kombinácia nutrikozmetiky (užívanej vnútorne) 
s tradičnou kozmetikou (aplikovanou lokálne) 
na dosiahnutie celkového a efektívneho skrášľu-
júceho účinku. Bulharská ruža Damascena je 
vzácna– ružový olej je jedným z najcennejších 
esenciálnych olejov, ktorý nám dodáva vôňu, 
pokoj a čistotu.

Pri perorálnom podaní ružové produkty:

 z tonizujú telo,
 z stimulujú imunitný systém,
 z priaznivo pôsobia na pokožku.
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MED Z RUŽÍ 
HONEY OF ROSES DAMASCENA
  0114    150 g  

Včelí med má príjemnú kvetinovo-ružovú 
arómu, vonia ako bulharské ruže, ktoré sa 
používajú na výrobu ružového oleja podľa 
špeciálnej receptúry. 100 % čistý med obsahuje 
ružový olej a tento medovo-ružový produkt 
má výnimočnú a bohatú chuť. Med z ruží má 
preukázateľné liečivé vlastnosti, terapeutické 
a celkovo čistiace účinky na celý organizmus. 
Môže sa konzumovať priamo alebo používať 
na prípravu a ochutenie rôznych pokrmov 
a nápojov.

Zloženie: 100 % čistý med, 0,01 % ružový olej 

RUŽOVÁ VODA NA PITIE S BIO EXTRAKTOM 
Z RUŽÍ DEW OF ROSES 
  0115    330 ml  

Ružová voda je vedľajším produktom destilácie 
ružového esenciálneho oleja, takže má niektoré 
z najsilnejších vlastností ružového oleja, ako aj 
najsilnejšie aromatické zlúčeniny, prírodné kyseliny 
a cukry, ktoré majú protizápalové, antibakteriálne, 
hydratačné a vysoké antioxidačné vlastnosti.

Hlavné dôvody, prečo začať piť ružovú vodu:
 z hydratuje, obnovuje a zvlhčuje pokožku zvnútra,
 z má anti-aging vlastnosti - spomaľuje starnutie 
pokožky,

 z znižuje depresiu a stres a zlepšuje náladu,
 z zmierňuje tráviace problémy ako je nadúvanie, 
žalúdočná nevoľnosť alebo zápcha,

 z zdroj antioxidantov, ktoré pomáha posilňovať 
kožné bunky a regenerovať kožné tkanivá,

 z má protizápalové a anziseptické liečivé vlast-
nosti,

 z má jemnú aromatickú chuť, dodáva energiu 
a má osviežujúci účinok.

MURSALSKÝ ČAJ 
Z RÁNHOJA HORSKÉHO 
  0118    22 g  

BYLINKA NA AKÚKOĽVEK BOLESŤ

Bylinný čaj z rastliny Ránhoj horský. 
Rastie iba na určitých miestach pohoria 
Rodopi a obyvatelia sú známi svojou 
dlhovekosťou a životaschopnosťou. 

Okrem tonizačného účinku má aj 
posilňujúci, antianemický, antimik-
robiálny a protizápalový účinok. 
Znižuje krvný tlak a tým znižuje riziko 
srdcového infarktu a mozgovej prího-
dy. Zabraňuje rozvoju rakovinových 
buniek a rozvoju aterosklerózy. Je 
dokázané, že je to antioxidant, t.j. 
prečisťuje organizmus.

Obsahuje železo, meď, kobalt, zinok, 
draslík, horčík, sodík atď. Obsahuje 
veľké množstvo flavonoidov, ktoré sú 
hlavnými účinnými látkami s antimik-
robiálnymi a antioxidačnými účinkami. 
Obsahuje tiež triesloviny a éterické 
oleje. Lekári ho odporúčajú na 
liečbu dýchacieho ústrojenstva (kašeľ, 
bronchitída) a na liečbu močového 
ústrojenstva. Je obzvlášť účinný pri 
liečbe močových ciest a prostatitídy, 
ochorení pečene a obličiek.
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Rosinská 13 
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Doprajte si krásne a dlhotrvajúce letné opálenie s letnou koz-
metikou SUN CARE. Chráňte svoju pokožku pred škodlivými 
slnečnými lúčmi. Produkty obsahujú kvalitné zložky ako:

 z KAKAOVÉ MASLO
 z KOKOSOVÝ OLEJ
 z BETA KAROTÉN
 z BAMBUCKÉ MASLO
 z VITAMÍN E

HYDRATAČNÉ TELOVÉ 
MLIEKO PO OPAĽOVANÍ
  0242    200 ml  

Špeciálne vytvorené na hydratáciu, 
vyživenie a obnovu pokožky po 
pobyte na slnku.

OPĽOVACIE TELOVÉ 
MLIEKO SPF 30 
S PUMPIČKOU
  0243    200 ml  

Pokožka zostáva jemná, 
hydratovaná a hladká. 

HYDRATAČNÉ 
A OCHLADZUJÚCE 
TELOVÉ MLIEKO 
PO OPAĽOVANÍ
  0244    200 ml  

Špeciálne vytvorené na hydratáciu, 
hojenie a obnovu pokožky po 
pobyte na slnku.

OPAĽOVACÍ KRÉM 
NA TVÁR SPF 50
  0248    50 ml  

Pokožka zostáva jemná, hy-
dratovaná, hladká a chránená 
pred známkami starnutia.

OPAĽOVACIE TELOVÉ  
MLIEKO S PUMPIČKOU

  0245    200 ml    SPF 20
  0246    200 ml    SPF 30
  0247    200 ml    SPF 50
Pokožka zostáva jemná, hydratovaná a hladká. 

ZMÄKČUJÚCI OLEJ 
NA OPAĽOVANIE 
BEZ SPF
  0249    150 ml  

Zjemňujúci opaľovací olej 
na tvár a telo poskytuje 
dokonalé opálenie a 
vyhladzuje pokožku.

OPAĽOVACÍ OLEJ

  0250    150 ml    SPF 20
  0251    150 ml    SPF 30
Pokožka zostáva jemná, 
hydratovaná a hladká.


