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Růže je považována za královnu květin. 
Je nejen pastvou pro oči, ale má také 
léčebné účinky. Její původ je opředen 
mnoha legendami. Prokazatelně se růže 
pěstovaly již ve starověkém Egyptě, 
kde byly mumie balzamovány růžovým 
olejem. Vojska Alexandra Makedonského 
přivezly růže z Egypta a Persie i na území 
dnešního Bulharska před mnoha století-
mi. Pod vlivem jedinečných klimatických 
podmínek zde postupně vznikal výrazně 
odlišný druh olejnatých růží „ROSA 
DAMASCENA“. Růžový olej (rose oil) 
a růžová voda (rose water) jsou přírodní 
produkty, které se získávají destilací 
olejnaté růže „ROSA DAMASCENA“, která 
se nazývá „královna květin“. Obsahuje 
kolem 300 různých cenných složek, které 
mají jedinečný vliv na lidský organismus. 
Mají výrazné antibakteriální a protizá-
nětlivé účinky. Se svým hydratačním 
a tonizujícím účinkem jsou ideálním 

prostředkem k čištění, zjemnění 
a hydrataci pleti, ale také celé pokožky. 
Účinné složky zároveň regenerují 
poškozené tkáně a zpomalují proces 
stárnutí. Vůně růžového oleje pomáhá 
překonávat stres, deprese a je zároveň 
silným afrodiziakem. Růžový olej se po-
užívá v parfémech a kosmetice mnoha 
světoznámých značek. Z bulharské růže 
„ROSA DAMASCENA“ je získávána růžová 
voda a růžový olej, který je jedním 
z nejvzácnějších přírodních éterických 
olejů, jsou základem této jedinečné 
bulharské přírodní kosmetiky. Růžová 
voda je vodní destilát z čerstvých 
poupat růže damascénské, která se 
pro své výrazné antibakteriální účinky 
nemusí stabilizovat žádnými konzervač-
ními látkami.

Bulharsko patří mezi největší vý-
robce růžového oleje na světě, který 

se používá při přípravě prakticky všech 
světoznámých parfémů. Jeho vysokou 
kvalitu určuje jedinečné mikroklima, 
složení půdy a ekologická čistota regionu 
v Údolí růží u Kazanlaku. Růžový olej se 
tak stal tekutým zlatem Bulharska a dělá 
skvělé jméno zemi po celém světě. 
Unikátní léčivé účinky růžového oleje 
a růžové vody jsou známé od dávných 
dob a úspěšně se používají také pro 
výrobu kosmetických produktů.

Výrobky přírodní růžové kosmetiky 
čistí a osvěžují pokožku, podporují 
její hydrolipidovou rovnováhu, sti-
mulují regeneraci buněk, uklidňují, 
léčí a odstraňují zánětlivé procesy. 
Mají antioxidační efekt a zpomalují 
proces stárnutí pleti a tvorby vrásek. 
Všechny tyto výrobky jsou charakteristic-
ké nádhernou smyslnou vůní bulharské 
růže  „ROSA DAMASCENA“.  Kosmetiku 

vyrábí společnost BIOFRESH Cosmetics 
z města Plovdiv v Bulharsku, která má 
dlouholetou tradici v její výrobě. Série 
kosmetických produktů pod názvem 
Rose of Bulgaria z firmy Biofresh je celá 
vyráběna na bázi přírodní růžové vody. 
Růžová voda kontroluje rovnováhu 
tvorby kožního mazu, je univerzálním 
kosmetickým prostředkem vhodným pro 
všechny typy pletí, zvláště pro suchou 
a citlivou pleť. Hydratuje a udržuje 
rovnováhu pH suché a citlivé pokožky. 
Působí komplexně: tonizuje, osvěžuje, 
vyživuje a zvlhčuje každý typ pokožky. 
Zklidňuje podrážděnou, alergickou 
pokožku a účinně působí na proble-
matickou pokožku s výskytem akné 
(vyrážek). Kosmetické výrobky NEJSOU 
TESTOVÁNY NA ZVÍŘATECH, jsou BEZ 
PARABENŮ.

Přírodní kosmetika 
z Bulharska

BULGARIA
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VYŽIVUJÍCÍ MASKA NA VLASY
Z RŮŽOVÉ VODY
  0021    230 ml  

Výživná maska speciálně vyvinutá pro potřeby suchých, matných vlasů 
s roztřepenými konečky, poškozené agresivním mechanickým a chemickým 
ošetřením. Obsahuje makadamiový olej, který vyživuje a regeneruje 
poškozenou strukturu vlasů, přírodní 
růžovou vodu - vynikající zdroj 
aktivních prvků, které napomáhají 
regenerovat a zlepšovat ochranné 
schopnosti vlasů, pšeničný extrakt 
a D-panthenol, které navracejí 
vlasům skutečnou hebkost, měkkost 
a lesk. Maska na vlasy je vhodná 
i pro profesionální použití.

ŠAMPON NA VLASY
Z RŮŽOVÉ VODY
  0001    330 ml  

Jedinečnou složkou tohoto speciálně vytvoře-
ného šamponu je přírodní růžová voda s vyso-
kým obsahem éterického růžového oleje.
Vlasy účinně čistí, regeneruje, vyživuje,
tonizuje a má antibakteriální účinky.
Obsahuje D-panthenol, který vlasy chrání
a hydratuje, dodává jim lesk a hebkost.

KONDICIONÉR NA VLASY
Z RŮŽOVÉ VODY
  0002    330 ml  

Kondicionér z růžové vody, díky které 
budou vlasy hebké a pevné. Obsahuje 
účinné složky jako jojobový olej a heřmánkový 
extrakt, který hloubkově chrání, hydratuje 
a vyživuje suché a poškozené vlasy. Účinné 
složky vlasům dodávají hedvábný lesk 
a zajišťují jejich snadné rozčesávání a úpravu.

SPRCHOVÝ GEL 
Z RŮŽOVÉ VODY
  0003    330 ml  

Jemný sprchový gel pro každodenní hygienu 
těla účinně myje bez narušení fyziologické 
rovnováhy pokožky. Obsahuje jedinečnou 
růžovou vodu s vysokým podílem éterického 
růžového oleje, kterou pokožka celého těla 
výborně snáší a současně má antibakteriální 
účinky. Nedráždí a nevysušuje pokožku, 
poskytuje dlouhodobý pocit čistoty 
a komfortu.

www.bioruze.cz

ROSE of BULGARIA

3



NOČNÍ PLEŤOVÝ KRÉM 
Z RŮŽOVÉ VODY
  0008    50 ml  

Výživná noční péče vynikající pro všechny typy pleti. Noční pleťový 
krém pro ženy je vyvinut na přírodní bázi, obsahuje jedinečnou 
růžovou vodu s mimořádně vysokým obsahem éterického růžového 
oleje. Noční pleťový krém v sobě spojuje efektivně vyživující vlast-
nosti a vynikající snášenlivost. Je obohacený o přírodní mandlový 
olej, vitamín E, extrakt z měsíčku a o výtažek z pšeničných klíčků. 
Tento krém zklidňuje, vyživuje a dodává pleti oživující energii 
přírody. Noční pleťový krém pro ženy vyhlazuje vrásky a sti-
muluje proces obnovy buněk.

PLEŤOVÉ ČISTÍCÍ 
MLÉKO 
Z RŮŽOVÉ VODY
  0005    330 ml  

Jemné mléko určené k čištění 
oblasti obličeje a krku zlepšuje 
hydrataci, obnovuje svěžest 
a pružnost pleti. Jemné, něžné 
mléko je vhodné na každo-
denní čištění a ochranu pleti 
obličeje a krku. Nejdůležitějším 
komponentem v této emulzi 
je jedinečná růžová voda 
s vysokým obsahem éterického 
růžového oleje. 

TĚLOVÉ MLÉKO
Z RŮŽOVÉ VODY 
  0004    330 ml  

Toto vyhlazující tělové mléko 
hydratuje a vyživuje pokožku, 
udržuje ji jemnou a sametově 
hladkou celý den. Tělové mléko 
je vytvořeno na přírodní bázi, 
obsahující jedinečnou bulhar-
skou růžovou vodu s vysokým 
podílem éterického růžového 
oleje.

PŘÍRODNÍ RŮŽOVÁ VODA  
  0041    100 ml    |    0006    330 ml  

  0007    230 ml s pumpičkou  

Přírodní růžová voda jemně, ale velmi účinně a bez námahy 
odstraní všechny stopy make-upu a zanechá pokožku zklidněnou 
a hydratovanou. Voda je vhodná nejen k čištění, uklidnění - 
ne pleti, ale také k jejímu osvěžení v horkých letních dnech nebo 
v přehřátých vytopených prostorách během zimy. Je získávána 
destilací květin bulharské růže  „ROSA DAMASCENA“. Obsahuje vy-
soký podíl éterického růžového oleje, který je přírodním konzer-
vačním prostředkem. Má čistící, protizánětlivé, anti-alergické 
a utišující účinky. Změkčuje, tonizuje, vyživuje, hydratuje, 
zklidňuje podrážděnou a citlivou pleť. Zachovává ji hladkou 
a elastickou, zároveň ji aromatizuje a osvěžuje. Má univerzální 
použití jako čistící pleťová voda i tonikum.

DENNÍ PLEŤOVÝ KRÉM 
Z RŮŽOVÉ VODY
  0009    50 ml  

Změkčuje a regeneruje strukturu pokožky, zpomaluje proces 
stárnutí zlepšením krevního oběhu a elasticity. Denní pleťový 
krém pro ženy obsahuje rostlinný vyživující komplex s heřmán-
kovým a rozmarýnovým extraktem a přírodní růžovou vodu 
s vysokým podílem éterického růžového oleje. Krém na pleť 
působí uklidňujícím dojmem a regeneračně. Zpomaluje 
proces stárnutí pleti podporováním cirkulace krve a ob-
novuje elasticitu pokožky, změkčuje ji.
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OČNÍ KRÉM 
Z RŮŽOVÉ VODY 
 0016    25 ml  

Jemná zóna kolem očí potřebuje speciál-
ní péči a tento krém ji hloubkově hydratuje 
a vyhlazuje jemné vrásky v okolí očí. Krém 
se skládá z biologicky aktivního komplexu 
biopeptidů, který účinně zjemňuje, 
hloubkově hydratuje pokožku a zane-
chává pocit komfortu a hladké pleti. Obsahuje růžovou vodu, která je neuvěřitelně 
bohatá na aktivní látky, které stimulují regeneraci pokožky a posilují obranyschopnost. 
Obsahuje extrakt ze zeleného čaje, který má protizánětlivé, posilující a antioxidační účin-
ky. Krém je se silným hydratačním, restrukturalizačním účinkem a výbornou prodyšností. 
Zpomaluje oxidační procesy v buňkách, eliminuje vysušování a loupání pleti. Vytváří na 
pleti trvalou a elastickou vrstvu, vyživuje a chrání kůži kolem očí.

KRÉM PROTI  
VRÁSKÁM S Q10 
Z RŮŽOVĚ VODY
  0015    50 ml  

Krém proti vráskám s koenzymem Q10 
zlepšuje elasticitu pokožky a viditelně 
redukuje vrásky. Dominantním prvkem 
v aktivních složkách tohoto krému je 
koenzym Q10, který zlepšuje elasticitu 
pleti do hloubky a viditelně redukuje vrásky. Krém, který vyrovnává obsah tuku 
a vlhkosti v pokožce. Viditelně ji omlazuje, posiluje tkáň a zanechává pokožku pružnou. 
Jedinečný jojobový olej obsažený v krému vytváří na pleti trvalou a elastickou vrstvu, 
vyživuje a chrání pleť před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, které způsobují její 
předčasné stárnutí.

PLEŤOVÝ KRÉM  
PROTI VRÁSKÁM
S RŮŽOVÝM OLEJEM
  0019    50 ml  

Speciální krémová receptura s obsa-
hem čistého růžového oleje zpomaluje 
stárnutí pokožky, revitalizuje, vyživuje 
pokožku a zanechává ji zářivou a svěží.
Má schopnost stabilizovat buněčné 
stěny, je nejúčinnější složkou krému na povzbuzení stresované, podrážděné 
a stárnoucí pleti. V kombinaci s koenzymem Q10, vitamínem E a dalšími 
přírodními extrakty zabraňuje procesu stárnutí pleti, regeneruje, 
hydratuje, rozzařuje ji a vrací jí svěžest.

HYDRATAČNÍ
PLEŤOVÝ KRÉM
Z RŮŽOVÉ VODY
  0020    100 ml  

Vyživuje a posiluje přirozené ochranné 
funkce pokožky. Obnovuje rovnováhu 
pokožky, osvěžuje a hydratuje. Hydra-
tační růžový pleťový krém vyživuje pleť 
a zlepšuje její přirozené ochranné 
mechanismy. Obsahuje přírodní 
růžovou vodu, D-panthenol, vitamín E 
a jojobový olej. Obnovuje rovnováhu 
a vyváženost pleti, osvěžuje a hydratuje ji.

ZESVĚTLUJÍCÍ PLEŤOVÝ KRÉM Z RŮŽOVÉ VODY

  0024    50 ml  

Zesvětlující pleťový krém z růžové vody obsahuje klinicky testovaný komplex, který odstraňuje pigmentové skvrny. Chrá-
ní pleť před sekundární pigmentací, vyrovnává barevný tón pleti a zpomaluje tvorbu melaninu v pokožce. Navrací 
pokožce svěží a zdravý vzhled, chrání ji před škodlivými vlivy slunečního záření. Má hydratační a vyživující účinky. Obsahuje 
přírodní růžovou vodu, která je obohacena o aktivní látky stimulující regeneraci pleti. Obsahuje morušový extrakt, který je jedním 
z nejbezpečnějších přírodních extraktů s bělícím efektem. Obsahuje UV filtr, který má preventivní funkci a zabraňuje tvorbě 
volných radikálů zapříčiňujících i zvýšenou pigmentaci pleti.
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ZPEVŇUJÍCÍ TĚLOVÝ KRÉM
Z RŮŽOVÉ VODY
  0022    330 ml  

Tělový krém díky obsahu extraktu ze zelené kávy aktivně 
rozkládá tukové polštářky v oblasti pasu a boků, 
remodeluje a napíná oblast břicha a tonizuje pokožku. 
Zpevňující tělový krém remodeluje, zpevňuje a tonizuje 
kůži těla. Nabízí maximální zeštíhlující efekt při pravidelným 
používání minimálně dvakrát denně, ráno a večer. Pokožka 
se opět napne, vyhladí a zpevní. Krém obsahuje také růžovou 
vodu, extrakt z ibišku, D-panthenol, mandlový olej, olivový 
olej, které obnovují, revitalizují, hloubkově hydratují pokožku 
těla a tím zajišťují její komfort.

ZJEMŇUJÍCÍ MASÁŽNÍ KRÉM 
Z RŮŽOVÉ VODY 
  0023    330 ml   |   0159    1000 ml  

Zlepšuje krevní oběh pro zvýšenou obnovu buněk a zanechává 
pokožku hedvábně jemnou. Dodává pokožce dlouhotrvající 
vůni a jedinečný pocit pohodlí a jemnosti. Krém má vynikající 
relaxační efekt. Krém je obohacen o vitamíny a esenciální 
složky jako mandlový a olivový olej, které obsahují vitamíny 
a cenné látky, které změkčují, zjemňují a chrání pokožku před 
vnějšími vlivy. Kokosový olej pomáhá pokožce vrátit hebkost 
a elasticitu. Růžová voda, která se nachází v krému osvěžuje, 
vyvažuje a stimuluje regenerační procesy v pokožce.

KRÉM NA RUCE
Z RŮŽOVÉ VODY 
  0010    50 ml  

Obsahuje přírodní růžovou vodu 
s antibakteriálními a uklidňujícimi 
vlastnostmi. V kombinaci 
s přírodními oleji a výtažky jsou 
ruce intenzivně vyživovány, 
zjemněné a chráněné. Krém na 
ruce s růžovou vodou obsahuje 
přírodní růžovou vodu, která má 
antibakteriální a uklidňující účinky. 
Díky mandlovému oleji, glycerinu, 
měsíčkovému a rozmarýnovému 
extraktu je pokožka rukou 
intenzivní ošetřená, zjemněná 
a chráněná před nepříznivými 
klimatickými vlivy.

KRÉM NA NOHY
RŮŽOVÉ VODY 
  0026    75 ml  

Krém na nohy s protizánětlivým 
a antimikrobiálním účinkem od-
straňuje pocit nepohodlí ze suché 
a napnuté pokožky. Krém na nohy 
má protizánětlivé a antibakteriální 
účinky. Obsahuje přírodní růžovou 
vodu, která je obohacena o aktivní 
látky, které stimulují regeneraci 
a ochranné funkce pokožky nohou. 
Obsahuje také sumachový extrakt, 
který zabraňuje pocení nohou a má 
stahující účinek. Krém obsahuje 
triclosan a oxid zinečnatý, které 
mají protizánětlivé a antibakteriální 
účinky, zabraňují pocení a eliminují 
zápach rozkládajícího se potu.

PŘÍRODNÍ MÝDLO
S RŮŽOVOU VODOU 
  0011    100 g  

Přírodní mýdlo obsahuje rostlinné složky. Obsahuje zejména 
palmový olej a kokosový olej. Obsahuje jemné exfoliační 
částečky pšeničných otrub a sušených květin bulharské růže 
„ROSA DAMASCENA“, které mají uklidňující, relaxační vůni 
a peelingový efekt. Je obohaceno o glycerin, který je vhodný 
pro jemnou a citlivou pokožku.

www.bioruze.cz

ROSE of BULGARIA

6



DÁMSKÝ PARFÉM 
Z RŮŽOVÉ VODY 
  0012    2,1 ml  VZOREK  

  0013    25 ml    |    0014    50 ml  

Věčné a stylové tóny „královny květin“, 
bulharské růže damascénské, zahalí do 
aristokratické atmosféry s touto jedineč-
nou vůní. Výjimečná vůně parfému, která 
vám nabízí obdivuhodnou kombinaci 
elegance a jemnosti. Dámský parfém 
představuje explozi krásy a svěžesti. 
Vůně, která na vás zanechává stopy 
královny květin, bulharské růže  
„ROSA DAMASCENA“ vás obklopí ušlech-
tilou voňavou atmosférou. Okouzlující 
vůně, kterou musíte pocítit.

BALZÁM NA RTY 
Z RŮŽOVÉ VODY KELÍMEK 
  0017    5 ml  kelímek   |   0018    5 ml tyčinka 

Balzám na rty chrání rty ve všech 
ročních obdobích před popraskáním 
a poraněním. Hydratuje a dodává rtům 
lesk a jemnou vůni. Obsahuje UV filtr 
na ochranu před škodlivými slunečními 
paprsky. Vitamin E je silný antioxidant, 
který blokuje působení volných rádi-
kálů. Včelí vosk má regenerační účinky 
a zjemňuje pokožku rtů. Obsahuje také 
bambucké máslo, které udržuje úroveň 
lipidů a vlhkosti, promašťuje a hydratuje 
citlivou pokožku rtů.

TEKUTÉ MÝDLO 
Z RŮŽOVÉ VODY S DÁVKOVAČEM 
  0025    300 ml  

Tekuté mýdlo je výjimečně jemné a zvláště vhodné na 
pokožku rukou. Obohaceno je o květinovou růžovou 
vodu s vysokým obsahem esenciálního růžového 
oleje, která nenarušuje hydrolipidovou vrstvu pokožky, 
nedráždí a nevysušuje ji. Květová růžová voda udržuje 
v pokožce její fyziologickou rovnováhu, uklidňuje 
a tonizuje ji. Mýdlo obsahuje také kyselinu mléčnou, 
která má hydratační, antibakteriální a protizánětlivé 
účinky, přičemž spolu s kyselým pH 5,5 pomáhá 
při obnově a udržování přirozeného ochranného 
filmu pokožky.

MOŘSKÁ KOUPELOVÁ SŮL 
Z RŮŽOVÉHO OLEJE
  0051    360 g  

Sůl se svůdnou vůní růží vyzařované ze 
slunce, vzduchu, vody a země bulharské 
růže damascénské. Několik minut v aroma-
tické lázni s mořskou solí s růžovým olejem 
citelně zmírňuje pocity psychické 
a fyzické únavy, zlepšuje krevní oběh, 
hydratuje a omlazuje pokožku a posky-
tuje uklidňující a relaxační účinek.

www.bioruze.cz
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DÁRKOVÝ SET
MÝDLO A RŮŽOVÝ PARFÉM
  0034    SET produktů  

Dárkový set obsahuje elegantní glycerinové mýdlo (50g) s obsahem růžové vody, které 
je primárně určeno pro každodenní péči o jemnou a citlivou pleť, na kterou příznivě 
působí díky vysokému obsahu glycerinu a růžové vody v produktu. Součástí setu je 
i parfém (2,1ml) z bulharské růže  „ROSA DAMASCENA“, který obklopí ušlechtilou 
voňavou atmosférou. 

DÁRKOVÝ SET
SPRCHOVÝ GEL, MÝDLO A KRÉM NA RUCE Z RŮŽÍ
  0038    SET produktů  

Dárkový set obsahuje sprchový gel (330ml) z růží, který účinně čistí pokožku těla 
bez narušování její fyziologické rovnováhy. Obsahuje jedinečnou růžovou vodu 
s vysokým podílem éterického růžového oleje, kterou pokožka celého těla výborně 
snáší a současně má antibakteriální účinky. Mýdlo z růží (100g) obsahuje jemné 
peelingové částice sušených růžových 
lístků bulharské růže  „ROSA DAMAS-
CENA“, díky čemuž má skvělý čistící 
a peelingový efekt. Krém na ruce z růží 
(75ml) obsahuje růžovou vodu s an-
tibakteriálními a uklidňujícími účinky. 
Dokonale hydratuje pokožku rukou.

DÁRKOVÝ SET 
SPRCHOVÝ GEL, MÝDLO A DENNÍ PLEŤOVÝ  
KRÉM Z RŮŽÍ
  0040    SET produktů  

Dárkový set složen ze sprchového gelu s jedinečnou růžovou vodou s vysokým 
podílem éterického růžového oleje, nedráždí a nevysušuje pokožku, poskytuje 
dlouhodobý pocit čistoty a kom-
fortu. Denní pleťový krém z růží pro 
ženy působí uklidňujícím dojmem 
a regeneračně na pleť. Zpomaluje 
proces stárnutí pleti podporováním 
cirkulace krve a obnovuje elasticitu 
pokožky, změkčuje ji. Mýdlo z růžové 
vody má uklidňující, relaxační vůni 
a peelingový efekt.

DÁRKOVÝ SET
RŮŽOVÝ PARFÉM A MÝDLO
  0043    SET produktů  

Set složen z dámského parfému z růžové 
vody (25 ml), který obklopí okouzlující 
voňavou atmosférou a ručně vyrobeného 
glycerinového mýdélka ve tvaru růže. 
Glycerin v tomto mýdle poskytuje 
silný změkčující a hydratační 
účinek, zároveň celodenní 
ochranu před nepříznivými vlivy 
prostředí. Odstraňuje nečistoty 
z pokožky a zachovává jí přirozenou 
vlhkost. Zlepšuje její pružnost, měkkost 
i pevnost.

www.bioruze.cz
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PÁNSKA KOZMETIKA

DÁRKOVÝ SET
ŠAMPON, MÝDLO A KRÉM NA RUCE Z RŮŽOVÉ VODY
  0037    SET produktů  

Dárkový set obsahuje šampon na vlasy (330ml), který obsahuje růžovou vodu 
a D-panthenol, které vyživují a hydratují vlasy a dodávají jim lesk a hebkost. 
Mýdlo z růží (100g) obsahuje jemné peelingové částice sušených růžových lístků 
bulharské růže „ROSA DAMASCE 
NA“, díky čemu má skvělý čistící 
peelingový efekt. Krém na ruce 
(75ml) obsahuje růžovou vodu 
s antibakteriálními a uklidňující-
mi účinky. Dokonale hydratuje 
kůži rukou.

DÁRKOVÝ SET
TĚLOVÉ MLÉKO, MÝDLO A KRÉM NA RUCE Z RŮŽÍ 
  0039    SET produktů  

Dárkový set složen z tělového mléka (330ml) na přírodní bázi, které má hypoaler-
genní a změkčující účinky. Hydratuje a vyživuje pokožku těla, dodává jí jemnost 
a hebkost. Mýdlo z růží (100g) obsahuje jemné peelingové částice sušených 
růžových lístků bulharské růže 
„ROSA DAMASCENA“, díky čemu 
má skvělý čistící a peelingový 
efekt. Krém na ruce z růží (75ml) 
obsahuje růžovou vodu s antibak-
teriálními a uklidňujícími účinky. 
Dokonale hydratuje kůži rukou.

DÁRKOVÝ SET 
MÝDLA A PARFÉM
  0107     SET produktů  

Set složen ze dvou ručně vyrobených 
mýdel ve tvaru růží ve dvou odstínech 
růžové barvy (2× 50 g). Mýdla díky složení 
pokožku rukou hydratují a dodatečně 
vyživí. Obsahem balení je také parfémová 
esence s růžovou vodou (2,1 ml), která 
okouzlí svou smyslnou vůní.

DÁRKOVÝ SET
3 RUČNĚ DĚLANÁ MÝDLA
  0087    SET produktů  

Set složen ze tří měkkých ručně vyrobe-
ných glycerinových mýdel, vytvořených 
do podoby růže, které obsahují růžovou 
vodu. Elegantní krabička dále obsahuje 
parfém s růžovou vodou (50 ml), jehož 
jemná a elegantní vůně zaručeně potěší 
smysly a krém na ruce s obsahem růžové 
vody, která má antibakteriální a uklidňující 
účinky. Složení krému kůži rukou hydratuje 
a dodatečně vyživí.

DÁRKOVÝ SET 
3 RUČNĚ VYRÁBĚNÁ GLYCERINO-
VÁ MÝDLA VE TVARU RŮŽIČEK
  0119    SET produktů  

Set složen ze tří ručně vyrobených mýdel ve tvaru 
malých růží v různých odstínech růžové. Každé 
z mýdel má svoji vlastní svěží a éterickou vůni 
podpořenou růžovým olejem. Glycerin v těchto 
mýdlech poskytuje silný změkčující a hydratační 
účinek, zároveň celodenní ochranu před nepřízni-
vými vlivy prostředí. Odstraňuje nečistoty z pokož-
ky a zachovává ji přirozenou vlhkost. Zlepšuje její 
pružnost, měkkost i pevnost.

www.bioruze.cz
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KRÉM PROTI VRÁSKÁM
Z RŮŽOVÉ VODY PRO MUŽE
  0028    50 ml  

Pánský krém proti vráskám z růžové vody má stimulační, hydratační a omla-
zující efekt. Zvyšuje a zlepšuje svěžest pleti. Krém obsahuje biopeptid, který 
zvyšuje syntézu kolagenu o více než 300 %. Obsahuje také extrakt ze zeleného 
čaje, který má protizánětlivé, 
posilňující a antioxidační účinky. 
Součástí krému jsou: makada-
miový olej se silným hydratačním 
a restrukturalizačním účinkem, 
výbornou prodyšností, vitamín 
E, který je silným antioxidantem 
a zpomaluje oxidační procesy 
v buňkách, eliminuje vysušování 
a loupání pleti. 

ŠAMPON A SPRCHOVÝ GEL
Z RŮŽOVÉ VODY PRO MUŽE 
  0030    330 ml  

Jemný šampon a sprchový gel v jednom, který 
osvěžuje a dodává energii tělu a vlasům, je vyrobe-
ný moderní technologií z přírodních extraktů. Díky 
obsaženému biologicky aktivnímu komplexu změk-
čuje a aktivně hydratuje vlasy a kůži. Obsahuje 
přírodní růžovou vodu, obohacenou o aktivní látky, 
které stimulují regeneraci pokožky. Obsahuje také 
extrakt ze zeleného čaje, který má protizánětlivé, 
posilující a antioxidační účinky. 

MÝDLO Z RŮŽOVÉ VODY
PRO MUŽE
  0031    100 g  

Luxusní kosmetické pánské mýdlo, které 
čistí pokožku jemně, do hloubky, udržuje 
její vlhkost a činí ji jemnou, elastickou 
a hladkou. V mýdle jsou perfektně spojeny 
čistící účinky a typická mužská dlouhotrvající 
vůně. Obsahuje přírodní růžovou vodu, která je 
bohatá na aktivní látky, které stimulují a posilují 
regeneraci pokožky. Obsahuje jemné exfoliační 
částečky pšeničných otrub a suché levandulové 
lístky s peelingovým efektem. 

VODA PO HOLENÍ
Z RŮŽOVÉ VODY
  0029    100 ml  

Voda po holení poskytuje pokožce po holení jemnou ochranu a svěžest. 
Voda po holení obsahující 
růžovou vodu odráží tempe-
rament a vášeň současného 
moderního muže. Dezinfikuje, 
zklidňuje, vyživuje a regeneru-
je podrážděnou pleť. Vyvolává 
pocit komfortu. Přírodní růžová 
voda je bohatá na aktivní látky, 
které stimulují regeneraci pleti 
a posilují její ochrannou funkci. 
Má protizánětlivé, zpevňující 
a antioxidační účinky. 

www.bioruze.cz
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KRÉM PRO DĚTI
Z RŮŽOVÉ VODY 
  0033    75 ml  

Krém je určen pro jemnou a citlivou pokožku dítěte s něžnou vůní bulharské 
růže „ROSA DAMASCENA“. Stabilizuje vlhkost v pokožce a chrání ji před vysu-
šením. Obsahuje čistý rostlinný extrakt z heřmánku a přírodní růžovou vodu, 
je bohatý na aktivní látky, které stimulují a posilují regeneraci pokožky. Pleť 
děťátka bude dostatečně chráněna a vyživována. Krém obsahuje UV filtr, 
který má preventivní funkci, zabraňuje tvorbě volných radikálů, pH 
dětského krému je podobné jako pH dětské pokožky. Určen pro miminka, 
děti i pro celou rodinu pro denní použití.

MÝDLO PRO DĚTI
Z RŮŽOVÉ VODY 
  0036    100 g  

Kosmetické dětské mýdlo s přírodní růžovou vodou čistí pokožku dítěte 
jemně a do hloubky, současně udržuje její vlhkost. Pokožka dítěte je 
jemná, pružná, hladká a bez podráždění. Mýdlo obsahuje přírodní růžovou 
vodu, která je obohacena o aktivní látky, stimulující a posilující regeneraci 
pokožky. Mýdlo nezpůsobuje slzení očí dětí. Obsahuje také extrakt z heř-
mánku, který má protizánětlivý, posilující a léčivý účinek. Mýdlo je určeno 
jak pro miminka, děti, tak pro celou rodinu. 

ŠAMPON A SPRCHOVÝ GEL 
PRO DĚTI Z RŮŽOVÉ VODY
  0035    200 ml  

Šampon a sprchový gel v jednom pro dítě s něžnou vůní bulharské růže 
„ROSA DAMASCENA“. Šampon jemně čistí vlásky bez podráždění očí. 
Sprchový gel je jemný jako dětské mýdlo, a proto se doporučuje i pro 
citlivou pokožku dětí, ale i dospělých. Obsahuje přírodní růžovou vodu, 
která je bohatá na aktivní látky stimulující regeneraci pokožky. Obsahuje 
i extrakt z heřmánku, který má protizánětlivý, posilující a léčivý účinek. 
Produkt neobsahuje žádná barviva, alergeny a nevysušuje pokožku. 

PÁNSKÝ PARFÉM
Z RŮŽOVÉ VODY
  0027    60 ml  

Ohromující vůně pro muže, která 
vyzařuje stylovost, respekt, prestiž 
a zároveň dává výraz individuality. Pán-
ský parfém obsahuje přírodní růžovou 
vodu. Moderní muž bude nepřehlédnu-
telný. Jedinečná kombinace ušlechtilé 
vůně vytváří dokonalou a komfortní 
atmosféru.

DÁRKOVÝ SET
ŠAMPON, SPRCHOVÝ GEL, MÝDLO 
A BALSÁM PO HOLENÍ PRO MUŽE
  0044    SET produktů  

Dárkový set obsahuje 
jemný šampón a spr-
chový gel v jednom, 
který osvěžuje 
a dodává energii tělu 
a vlasům. Zjemňuje 
a hydratuje vlasy a po-
kožku po celý den, za-
nechává pocit pohody 
a komfortu. Luxusní 
kosmetické pánské 
mýdlo, které čistí po-
kožku jemně do hloubky s peelingovým efektem. Balzám po 
holení z růží zajišťuje snadné, rychlé a příjemné holení. Vytváří 
velké množství zvlhčující pěny. Zajišťuje příjemné ochlazení 
pokožky obličeje, doprovázené aromatizujícím efektem.

www.bioruze.cz
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Růžová voda se vyrábí procesem destilace poupat růží, 
které obsahují malé množství růžového oleje a jako 
vedlejší produkt růžovou vodu. Kromě nádherné vůně, 
obsahuje široké množství cenných složek, které jsou ve 
vodě rozpustné a které mají léčebné účinky na lidský 
organismus. 
Při aplikaci přírodní růžové vody na kůži obličeje 
a těla dochází k následujícím pozitivním účinkům: 
 • udržuje a zlepšuje rovnováhu hydratace, pH pokožky 

a také rovnováhu tvorby kožního mazu,  
 • zlepšuje metabolismus kůže a udržuje pružnost pokožky,  
 • má antibakteriální vlastnosti, které napomáhají při léčení 

problematické pleti (červené žilky, začervenalá, podráž-
děná pokožka, vyrážky, akné apd.),  

 • vyhlazuje hluboké a mimické vrásky, zabraňuje tvorbě 
nových vrásek,  

 • vyhlazuje podrážděnou pokožku,  
 • snižuje zarudnutí pokožky, která je způsobená rozšířením 

kapilár,  
 • slouží k odstranění make-upu. 

Při aplikaci na vlasy jsou prokázány následující 
pozitivní účinky přírodní růžové vody:  
 • zlepšuje se jejich pružnost,  
 • podporuje se jejich výživa a zdraví celé pokožky hlavy, 
 • chrání je před škodlivými účinky UV záření,  
 • dodává jim lesk,  
 • reguluje tvorbu kožního mazu na pokožce hlavy a tím 

ovlivňuje mastnotu vlasů. 

Při konzumování přírodní růžové vody orálně (ústy) 
dochází k následujícím pozitivním účinkům:  
 • podporuje činnost a zdraví trávicího systému,  
 • napomáhá detoxikaci lidského organismu,  
 • napomáhá zejména detoxikaci jater,  
 • dodává energii, 
 • osvěžuje dech,  
 • odstraňuje napětí, úzkost a depresi, zlepšuje celkovou 

náladu.

Blahodárné
účinky používání
růžové vody

VLHČENÉ UBROUSKY  
NA INTIMNÍ HYGIENU
S PŘÍRODNÍ RŮŽOVOU 
VODOU
  0049    15 ks  

Vhodné pro použití na intimní dámské partie. 
Ubrousky jsou obohacené o kyselinu mléčnou, 
která slouží k ochraně vaginální flóry a heř-
mánkový extrakt, který má vysoký dezinfekční 
účinek (mají pH 5,5). 

VLHČENÉ UBROUSKY  
NA ODSTRAŇOVÁNÍ  
MAKE-UPU S Q10
S RŮŽOVOU VODOU
  0050    15 ks  

Kdekoli šetrně a účinně odstraní z pleti 
make-up, stejně tak prach, pot či jiné nečistoty 
z vnějšího prostředí. 

VLHČENÉ 
ANTIBAKTERIÁLNÍ 
UBROUSKY 
S PŘÍRODNÍ RŮŽOVOU VODOU
  0047    15 ks  

Ideální při cestování k dezinfekci vaší pokožky 
rukou, ale také předmětů, se kterými přichází-
te do kontaktu dotyky rukou. 

VLHČENÉ 
ANTIBAKTERIÁLNÍ 
UBROUSKY 
NA RUCE A PLEŤ S PŘÍRODNÍ 
RŮŽOVOU VODOU
  0047    15 ks  

Jsou vhodné pro čištění obličeje ale i rukou.

www.bioruze.cz
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Série kosmetických výrobků „REGINA ROSES“ 
WITH ROSE OIL OF BULGARIA je vyrobena bez 
použití parabenů a  agresivních konzervačních 
látek. Série „REGINA ROSES“ je vyvinuta na zá-
kladě přírodních aktivních složek, které obsahují 
přírodní látky, využívá zejména příznivých účinků 
100% bulharského růžového oleje a růžové 
vody na pokožku, které působí synergicky na kom-
plexy obsahující aktivní složky pro dosažení úplné-
ho a  zejména viditelného efektu jejího vyhlazení, 
výživy a hydratace. 

„KRÁSA JE ZDRAVÍ, ČISTOTA A HARMONIE S PŘÍRO-
DOU“. Kosmetická série „REGINA ROSES“ WITH 
ROSE OIL OF BULGARIA je vyrobena na základě 
dodržování ucelených a  jedinečných postupů při 
výrobě jednotlivých produktů. Základní prioritou 
této kosmetiky je používání rostlinných ingredi-
encí nejvyšší kvality v  jejich nejefektivnější kon-
centraci. Nejúčinnější základní složkou kosmetiky 
„REGINA ROSES“ je bulharský růžový olej, 
jedná se o nejvzácnější, těžko získatelný a ve světě 
nejžádanější přírodní éterický olej. Vyrábí se des-
tilací z  poupat bulharské olejodárné růže „ROSA 
DAMASCENA MILL“, která se jmenuje také „krá-
lovna květin“. Bulharský růžový olej obsahuje 
přes 300 cenných látek, které mají mimořádně 
blahodárné účinky na lidský organismus a je pro-

to považován za elixír života a to i v kosmetickém, 
farmaceutickém, a  také v  potravinárském průmy-
slu. Bulharský růžový olej má protizánětlivé, 
antibakteriální a  regenerační účinky, je ideálním 
produktem na ochranu, vyhlazení, regeneraci 
poškozených a  stárnoucích tkání (např.: pokožky 
a  pleti) a  celkově ke zpomalení až zastavení pro-
cesů stárnutí, a to již na buněčné úrovni. Svou něž-
nou a opojnou vůní má růžový olej i silné aromate-
rapeutické účinky – odstraňuje stres a působí jako 
antidepresivum a  afrodisiakum. Základní principy 
efektivnosti a bezpečnosti se dodržují při používá-
ní produktů kosmetické série „REGINA ROSES“. 
Kosmetická série „REGINA ROSES“ ve svých vý-
robcích využívá:

• PŘÍRODNÍ AKTIVNÍ INGREDIENCE, KTERÉ 
SE UPŘEDNOSTŇUJÍ PŘED JINÝMI (JSOU 
PRIORITOU).

• VÝROBKY NEOBSAHUJÍ PARABENY

• VÝROBKY NEOBSAHUJÍ KOMPONENTY 
ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU.

• VÝROBKY NEOBSAHUJÍ SYNTETICKÉ 
BARVIVA

• TEXTURY VÝROBKŮ V SOBĚ KOMBINUJÍ 
EFEKTIVNOST A PROŽITEK.

• VÝROBKY OBSAHUJÍ 100% ORGANICKY 
ČISTÝ BULHARSKÝ RŮŽOVÝ OLEJ

ŠAMPON NA VLASY
S RŮŽOVÝM OLEJEM 
  0060    250 ml  

Vyživující, zjemňující a extra jemný šam-
pon, obohacený o 100% čistý bulharský 
růžový olej, zanechává vlasy hedvábné 
jemné a elastické. Uhlazující látky usnad-
ňují rozčesávání a úpravu vlasů a zvyšují 
jejich zdraví a lesk. Vyvážený šampon ne-
dráždí pokožku hlavy, má snížený obsah 
soli, což zajišťuje vytváření ochranného 
filmu na vlasech. Vyhlazující složky, 
které šampón obsahuje, usnadňují česání 
a styling vlasů. Hydrolyzovaný protein 
z pšenice zajišťuje protizánětlivý účinek 
na pokožku hlavy a omezuje vypadá-
vání vlasů. 
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DENNÍ PLEŤOVÝ KRÉM
S RŮŽOVÝM OLEJEM
  0065    50 ml  

Vyhlazuje jemné vrásky a rozjasňuje pleť. Obsahující jedinečný 100% bulharský 
růžový olej. Krém okamžitě hydratuje, tonizuje a chrání vaši pleť, dlouhodobě 
ji změkčuje a viditelně zlepšuje její elasticitu, díky, použitému olivovému oleji 
a olivovému vosku. Krém má UVA a UVB ochranu. 

NOČNÍ PLEŤOVÝ KRÉM 
S RŮŽOVÝM OLEJEM 
  0066    50 ml  

Obsahuje speciální komplex pro hloubkovou výživu a regeneraci. Stimuluje 
vlastní ochranné funkce pokožky, doplňuje vitalitu buněk a snižuje viditelné 
známky stárnutí. Krém obsahuje jedinečný 100% bulharský růžový olej a za-
jišťuje pleti intenzivní hydrataci, její regeneraci přes noc od všech negativních 
denních vlivů za pomoci růžového oleje, extraktu z heřmánku a vitamínu A. 
Krém zajišťuje, že pleť zůstane 
vyhlazená, důsledně vyživená 
a viditelně mladší.

TĚLOVÉ MLÉKO S Q10
S RŮŽOVÝM OLEJEM 
  0062    230 ml  

Poskytuje intenzivní a hloubkovou hydra-
taci a zároveň zajišťuje stimulační účinek 
proti stárnutí. Směs vitamínů, přírodních 
rostlinných olejů a Q10 zlepšuje hladkost 
a pružnost pokožky a tím předchází vzniku 
strií. Pokožce dodává vitalitu, měkkost, inten-
zivní a dlouhodobě ji hydratuje do hloubky, 
zajišťuje její specifický stimulační efekt v boji 
proti její stárnutí. Koktejl vitamínů, přírodních 
olejů a koenzymu Q10 podporuje a zvyšuje 
vyhlazení, elasticitu pokožky a napomáhá 
předcházet tvorbě strií.

SPRCHOVÝ GEL
S RŮŽOVÝM OLEJEM
  0061    250 ml  

I obyčejná koupel se může stát zážitkem krásy 
a potěšení. Tento výjimečný produkt doko-
nale čistí pokožku a zanechává ji hedvábně 
jemnou. Dokonale zajišťuje čistotu a efektivní 
péči o pokožku celého těla. Sprchový gel 
obsahuje přírodní rostlinné oleje, hydroly-
zovaný pšeničný protein, které udržují při 
pravidelném používání lipidovou vrstvu jako 
ochranu pokožky. 
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OČNÍ SÉRUM V KULIČCE
S RŮŽOVÝM OLEJEM
  0073    15 ml  

Zaručuje progresivní zpevňující efekt a zabraňuje tvorbě 
vrásek. Velmi jemné složení, které vyhlazuje a tonizuje oční 
okolí a zároveň poskytuje úžasný pocit pohodlí. Jemná, lehká 
textura séra, která obsahuje výjimečný anti-age komplex, 
který se velmi rychle a efektivně absorbuje do citlivé pokožky 
kolem očí. Pleť opět vypadá pevná, svěží, pružná a za-
chovává si tento vzhled po dlouhou dobu.

PLEŤOVÉ SÉRUM PROTI
VRÁSKÁM B-EFEKT
S RŮŽOVÝM OLEJEM 
  0068    40 ml  

Poskytuje ochranu před vnějšími vlivy, 
kompenzuje výměnu buněk a stimuluje 
tvorbu kolagenu a elastinu, redukuje vrásky 
a regeneruje a zpevňuje tkáně. Nový revoluční 
denní produkt, připravený na bázi jedinečné-
ho 100% organicky čistého bulharského růžo-
vého oleje. Přímo přispívá k redukci vrásek 
a hlubokých výrazových linií pleti. Účinky 
jsou velmi podobné botoxovým injekcím a je 
tak skutečnou alternativou botoxu, na rozdíl 
od kterého je naprosto bezpečný a netoxic-
ký bez vedlejších účinků. Zároveň chrání 
pleť proti stárnutí, je intenzivní regenerovaná 
s dlouhotrvajícím omlazujícím efektem. 

PLEŤOVÉ SÉRUM PROTI 
VRÁSKÁM TOTÁLNÍ 
KONTROLA 
S RŮŽOVÝM OLEJEM
  0069    40 ml  

Vynikající spojenec v každodenní péči o pleť, 
který zlepšuje odolnost pokožky vůči UV 
záření a jiným environmentálním streso-
vým faktorem. Působí jako prevence proti 
nežádoucí pigmentaci. Obsahuje vysokou 
koncentraci aktivních anti-age složek jako 
je 100% růžový olej, jojobový olej, bambucký 
olej, kyselina hylauronová, koenzym Q10. 
Zabraňují vzniku nových vrásek a zvyšují 
syntézu kolagenu a elastinu. Sérum obsa-
huje UV filtry. 

PLEŤOVÝ LIFTINGOVÝ
KONCENTRÁT
S RŮŽOVÝM OLEJEM 
  0070    30 ml  

Exkluzivní anti-age péče o pleť se stahujícím 
účinkem, který pomáhá kontrolovat proces 
stárnutí. Hydratuje, vyživuje, chrání a revitali-
zuje. Pleťový liftingový koncentrát se 100% 
bulharským růžovým olejem je výjimečný 
produkt, který zajišťuje unikátní vyhlazování 
vrásek na pleti a současně zpomaluje 
a kontroluje proces jejího stárnutí. Pleť 
zůstane vypnutá, oživená a viditelně 
omlazená.

OČNÍ LIFTINGOVÝ KRÉM
S RŮŽOVÝM OLEJEM
  0072    30 ml  

Zaručuje progresivní zpevňující efekt a za-
braňuje tvorbě vrásek. Velmi jemné složení, 
které vyhlazuje a tonizuje oční okolí a zároveň 
poskytuje úžasný pocit pohodlí. Jemný a lehký 
krém v sobě kombinuje okamžitý liftingový 
efekt a speciální účinek proti stárnutí pleti, 
díky inovativní kompozici vitamínů, rostlinných 
extraktů a organicky čistému bulharskému 
růžovému oleji s protizánětlivými a uklidňující-
mi účinky. 
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RŮŽOVÝ OLEJ
  0077    1,2 ml 

Bulharský esenciální růžový olej má silné 
protizánětlivé, antibakteriální a regenerační 
účinky. Je dokonalým prostředkem na výživu, 
změkčení a regeneraci stárnoucích tkání 
a zpomaluje proces stárnutí buněk. Vyrábí se 
destilací z poupat bulharské olejodárné růže 
ROSA DAMASCENA. Olej s obsahem více než 
300 cenných látek, které mají mimořádné 
blahodárné účinky na lidský organismus. Je 
elixírem života, používá se v kosmetice a v 
parfumerii, ve farmaceutickém a v potravi-
nářském průmyslu. Růžový olej se svými 

protizánětlivými, antibakteriálními 
a regeneračními účinky je ideálním 
produktem na ochranu, vyhlazení 
a regeneraci poškozených a stárnoucích 
tkání a celkově k zastavení procesu 
stárnutí již na buněčné úrovni. Postaletí 
byl používán k léčení, ke zklidnění a zvýšení 
harmonie, romantiky a radosti. Nádherná 
vůně se skvěle hodí pro meditaci, ke zvýšení 
tvořivosti, kreativnosti, koncentrace a vyvo-
lává spokojenost, štěstí, radost a klid. Svou 
něžnou a opojnou vůní má růžový olej 

i silné aromaterapeutické účinky, odstra-
ňuje stres a působí jako antidepresivum 
a afrodisiakum.

Použití:
•  pro aromaterapii,
•  přidává se do kosmetických výrobků (na 

obličej, tělo a vlasy),
•  přidává se do pleťových masek,
•  do aromatických lázní,
•  při léčbě poranění,
•  do koktejlů (k pití).

LUXUSNÍ PARFÉM
S RŮŽOVÝM OLEJEM 
  0076    50 ml  

Okouzlující vůně obsahující kapku koncentrované energie jedinečného bulharského 
růžového oleje, svěžího a lákavého afrodiziaka. Věčné sofistikované tóny královny 
květin růže damascénské vás ponoří do ušlechtilé atmosféry. Svěží, dlouhotrvající vůně 
je přitažlivým afrodiziakem. Sofistikované, nadčasové a neopakovatelné tóny vytvoří 
kolem vás aristokratickou atmosféru. Vůně, jejíž magnetická přitažlivost nezůstane 
nepovšimnuta na žádné ženě. 

KRÉM NA RUCE
S Q10 A S RŮŽOVÝM 
OLEJEM 
  0074    50 ml  

Mimořádně jemný a rychle se vstře-
bávající krém. Zlepšuje tón a pružnost 
pokožky a udržuje ruce krásné a mladis-
tvě vypadající. Poskytuje okamžitou 
obnovu a regeneraci pokožce rukou. 
Obsahuje látky, které zajišťují ochranu 
pokožky rukou před agresivním prostře-
dím jako jsou: chlad, voda a vítr. 

MÝDLO  
S RŮŽOVÝM OLEJEM
  0075    100 g  

Přírodní rostlinné mýdlo obohacené 
o koncentrát bulharského růžového 
oleje, růžové vody a sušených růžo-
vých poupat, na jemné a šetrné čiš-
tění jakéhokoli typu pleti. Vyživuje 
a zajišťuje maximální komfort pro 
čerstvě vyčištěnou (umytou) kůži. 
S relaxační a okouzlující vůní růžového 
oleje má mýdlo výrazné aromaterapeutické účinky: odbourává stres a nervové 
napětí, tonizuje, přináší pohodu a klid.
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ENERGIZUJÍCÍ SPRCHOVÝ GEL
S RŮŽOVÝM OLEJEM PRO MUŽE
  0078    150 ml  

Jedinečná kombinace jemných mycích a hyd-
ratačních složek jemně čistí pokožku, přičemž 
zachovává její přirozenou rovnováhu. Jedinečná 
kombinace čistících, vyživujících a hydratačních 
komponentů šetrně čistí celou pokožku a zajišťuje 
její přirozenou vyváženost. Poskytuje pokožce 
dlouhotrvající hydrataci, výživu a ochranu. Bohatá 
pěna hydratuje pokožku, svěží a vzpružující vůně 
zajišťuje dobrou náladu a dynamický start do 
nového dne. 

HYDRATAČNÍ PLEŤOVÝ LIFTINGOVÝ KRÉM
S RŮŽOVÝM OLEJEM PRO MUŽE
  0079    50 ml  

Lehký hydratační krém proti známkám stárnutí pleti, 
obohacený o vysoce účinné složky. Obsahuje BIO 
PEPTIDE-CL – hi-tech produkt s klinicky ověřeným 
protivráskovým účinkem až o 45-50%. Redukuje 
hloubku vrásek během jednoho měsíce. 

KRÉMOVÝ GEL PO HOLENÍ
S RŮŽOVÝM OLEJEM PRO MUŽE 
  0080    75 ml  

Poskytuje okamžitý komfort, zajišťuje dlouho 
trvající hydrataci, hloubkově obnovuje a rege-
neruje. Speciální komplex kyseliny hyaluronové, 
bisabololu a kreatinu posiluje ochrannou funkci 
pokožky a redukuje její zarudnutí. 100% 
bulharský růžový olej zakomponovaný do složení 
přípravku, pleť tonizuje a navrací její pevnost 
a elasticitu. Přípravek neobsahuje alkohol, vůně 
je vhodná pro moderního muže, je originální 
a nenapodobitelná. 

MÝDLO EXKLUZIVNÍ VÝŽIVNÉ
S RŮŽOVÝM OLEJEM PRO MUŽE
  0081    100 g  

Přírodní rostlinné mýdlo, obohacené o koncentrát bulharského růžového oleje, 
růžové vody a sušených růžových poupat, 
jemně a šetrně čiští jakékokoliv typy 
pleti. Zjemňuje, vyživuje a zajišťuje 
maximální komfort pro čerstvě vyčištěnou 
(umytou) kůži. S relaxační a okouzlující 
vůní růžového oleje má mýdlo výrazné 
aromaterapeutické účinky: odplavuje stres, 
odbourává nervové napětí, tonizuje, přináší 
pohodu a klid. 

PÁNSKÝ PARFÉM
S RŮŽOVÝM OLEJEM
  0083    60 ml  

Ohromující vůně pro muže, která vyzařuje stylovost, respekt a prestiž a zároveň dává 
výraz individualitě. Pánský parfém je vyroben speciálně pro sebevědomého, ela-
gantního, respektovaného,   smělého a silného muže. Jedinečná vůně představuje 
bohatou kompozici, v jejímž základě leží bulharská královna květů růže „ROSA DAMAS-
CENA“, ze které se získává vzácný éterický růžový olej. 
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DÁRKOVÝ SET PRO MUŽE  
S RŮŽOVÝM OLEJEM
KRÉM PO HOLENÍ, MÝDLO A SPRCHOVÝ GEL
  0084    SET produktů  

Dárkový set obsahuje krém po holení 
(30ml), který poskytuje dlouhotrvající 
hydrataci, obnovuje a hloubkově regene-
ruje kůži pleti. Speciální komplex kyseliny 
hyaluronové (AHA), bisabololu a kreatinu 
posiluje ochrannou funkci pokožky 
a redukuje její zarudnutí. 100% bulharský 
růžový olej pleť tonizuje a navrací jí pevnost 
a elasticitu. Výživné mýdlo (50 g) zjemňuje, 

vyživuje a zajišťuje maximální komfort pro 
čerstvě vyčištěnou (umytou) pokožku. S re-
laxační a okouzlující vůní má mýdlo výrazné 
aromaterapeutické účinky: odplavuje stres, 
odbourává nervové napětí, tonizuje, přináší 
pohodu a klid. Energizující sprchový gel 
čistí, vyživuje a hydratuje celou pokožku 
a zajišťuje její přirozenou vyváženost. 

DÁRKOVÝ SET S RŮŽOVÝM OLEJEM PRO ŽENY
DENNÍ KRÉM, MÝDLO A SPRCHOVÝ GEL
  0064    SET produktů  

Dárkový set obsahuje denní krém (30ml), 
který okamžitě hydratuje, tonizuje a chrá-
ní pleť, dlouhodobě ji změkčuje a viditelně 
zlepšuje její elasticitu díky použitému 
olivovému oleji. Přírodní bulharský růžový 
olej působí komplexně na pleť, vyživuje ji, 
tonizuje, vyhlazuje její vrásky a výrazové 
rýhy, má UVA a UVB ochranu. Mýdlo (50g) 
zjemňuje, vyživuje a zajišťuje maximální 
komfort pro čerstvě vyčištěnou (umy-
tou) pokožku. S relaxační a okouzlující 

vůní růžového oleje má mýdlo výrazné 
aromaterapeutické účinky: odplavuje stres, 
odbourává nervové napětí, tonizuje, 
přináší pohodu a klid. Sprchový gel 
(75ml) dokonale zajišťuje čistotu a efektivní 
péči o pokožku celého těla. Při pravidelném 
používání udržuje lipidovou vrstvu jako 
ochranu pokožky. 

DÁRKOVÝ SET PRO ŽENY
DENNÍ KRÉM, MÝDLO, PARFÉM
  0099    SET produktů  

Dárkový set obsahuje mýdélko (40 g), které 
je krásně tvarováno ve tvaru růže. Svěží, 
dlouhotrvající vůně parfému s růžovým 
olejem (30ml) je přitažlivým afrodiziakem. 
Denní pleťový krém pro ženy obsahuje 
rostlinný vyživující komplex s heřmánkovým, 
rozmarýnovým extraktem a přírodní růžo-

vou vodu s vysokým podílem éterického 
růžového oleje. Denní krém (40ml) působí 
uklidňujícím dojmem a regeneračně na pleť. 
Zpomaluje proces stárnutí pleti, podporo-
váním cirkulace krve a obnovuje elasticitu 
pokožky, změkčuje ji, Nezanechává pocit 
mastnoty. 
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HYDRATAČNÍ KRÉM
NA OBLIČEJ
  0176    100 ml  

Obnovuje rovnováhu pokožky, osvěžuje 
a hydratuje. Odstraňuje pocit nepohodlí 
ze suché a napnuté pokožky. Vhodný pro 
všechny typy pokožky.

PRO KRÁSU JE NOVÁ DEFINICE – ROYAL ROSE

ROYAL ROSE je kosmetická linie, která spojuje a upevňuje 
své jméno na jedinečných kvalitách bulharského růžového 
oleje a arganového oleje.

Vezmete-li do ruky láhev růžového oleje, získáte skutečně vzácný 
kousek čisté přírody. Přesně to inspirovalo, inspiruje, a také bude 
inspirovat tvůrce kosmetických produktů k používání růžového 
oleje jako záruky krásy. ROYAL ROSE je kosmetická linie spojující 
jedinečné vlastnosti bulharského růžového oleje a arganového 
oleje. Bulharský růžový olej se svými výraznými protizánětlivými, 
antibakteriálními a regeneračními vlastnostmi je ideálním příprav-
kem na výživu, zjemnění a regeneraci pokožky a zpomalení 
procesů stárnutí. Olej získaný z jader arganového stromu.Sstromu 
života, je již dlouho uznáván na celém světě jako fenomén ve 
světě produktů pro zdraví a krásu. Je lehký a vzdušný, zjemňuje 
pokožku, redukuje výskyt vrásek, odstraňuje nedokonalosti pleti.
Kosmetická řada ROYAL ROSE s nádhernými texturami 
a jemnou vůní spojuje účinnost s každodenním potěšením 
z používání produktů.

DENNÍ KRÉM
S RŮŽOVÝM A ARGANOVÝM
OLEJEM
  0180    50 ml  

Okamžité výsledky – hydratuje, chrání, 
tonizuje a obnovuje pružnost pokožky. 
Pokožka se stává jemnou, hladkou a záři-
vou. Vhodný pro všechny typy pokožky.

NOČNÍ KRÉM
S RŮŽOVÝM A ARGANOVÝM
OLEJEM 
  0181    50 ml  

Díky 100% čistému přírodnímu růžovému 
a arganovému oleji a vysokokvalitním 
složkám je pokožka pevnější, revitalizova-
ná a viditelně omlazená. Vyhlazuje jemné 
linky, vrásky a rozjasňuje pleť. Pokožka se 
stává jemnou, hladkou a zářivou. Vhodný 
pro všechny typy pokožky. 
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KRÉM NA RUCE
  0175    50 ml  

Obsahuje 100% přírodní růžový a arganový 
olej, zjemňuje, uklidňuje a chrání ruce před 
vnějšími stresovými faktory. 

BALZÁM NA RTY
  0197    5 ml  

Zabraňuje popraskání rtů během celého 
roku, hydratuje, dodává jim lesk a jemnou 
vůni. Chrání rty během všech ročních 
období, zanechává je jemné a hydratované. 
Zároveň dodává rtům lesk a jemnou vůni. 
Obsahuje kombinaci bulharského růžového 
a arganového oleje, které příznivě působí na 
pokožku rtů. 

PARFÉM 
ROYAL ROSE
  0185    50 ml  

Věčné a stylové tóny „královny květin“ – 
bulharské růže damascénské v její ušlechtilé 
atmosféře. Ohromující vůně, která je velmi 
svůdná a ženská.

PŘÍRODNÍ RŮŽOVÝ OLEJ 
  0188    0,5 ml  

Dokonalý prostředek k regeneraci stárnoucích 
tkání. Vyživuje, změkčuje, regeneruje stárnoucí 
tkáně a zpomaluje proces stárnutí. Bulharský éte-
rický růžový olej má silné protizánětlivé, antibak-
teriální a regenerační účinky. Velmi důležitý elixír, 
který se používá v kosmetickém, farmaceutickém 
a potravinářském průmyslu po celém světě. 

PŘÍRODNÍ RŮŽOVÁ VODA
ROYAL ROSE 
  0182    300 ml  

Má protizánětlivé, protialergické a zjemňující účin-
ky. Zklidňuje podrážděnou a citlivou pokožku. Má 
aromatizující, osvěžující a protistárnoucí účinek. 

ČISTÍCÍ PLEŤOVÉ MLÉKO 
  0196    300 ml  

Jemné čistící mléko zcela odstraňuje make-up 
a nečistoty a současně činí pokožku jemnou, záři-
vou a elastickou. Vhodné pro všechny typy pleti.
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DÁRKOVÝ SET
PARFÉM A GLYCERINOVÉ MÝDLO
  0191    SET produktů  

Dárkový set obsahuje parfém „Royal Rose“ (15 ml), který 
okouzlí svěží a jemnou vůní, která obsahuje vůni královny 
všech květin - Rosa Damascena. Set obsahuje také glycerinové 
mýdlo „rose bouquet“ (50g), které je speciálně vytvořeno pro 
jemnou a citlivou pokožku 

DÁRKOVÝ SET PRO ŽENY
DENNÍ KRÉM, MÝDLO A SPRCHOVÝ GEL
  0193    SET produktů  

Kompaktní a snadno přenosný dárkový set pro každodenní 
péče. Dárkový set obsahuje denní krém (30ml), který má 
uklidňující a zjemňující účinek, pomáhá zvlhčovat a regene-
rovat strukturu pokožky. Zpomaluje proces stárnutí regulací 
rovnováhy pH a zvyšuje pružnost pokožky. Přírodní kosmetické 
mýdlo (50g) jemně čistí a hydratuje kůži. Smyslný sprchový gel 
(75ml) má tonizující a osvěžující účinek. Nedráždí a nevysušuje 
pokožku, poskytuje trvalý pocit čistoty a pohodlí. 

DÁRKOVÝ SET PRO MUŽE
PLEŤOVÝ KRÉM, MÝDLO  
A SPRCHOVÝ GEL
  0195    SET produktů  

Dárkový set obsahuje hydratační krém proti vráskám 
(30ml), jehož jedinečná kombinace lehkých, omyvatelných 
a zvlhčujících složek se postará o čistotu pokožky a zároveň 
zachová její přirozenou rovnováhu. Krémové mýdlo (50g) 
a sprchový gel na vlasy, tělo i obličej (75ml) šetří čas, nabije 
energií a provoní pokožku po celý den.

PŘÍRODNÍ MÝDLO
S RŮŽOVÝM A ARGANOVÝM OLEJEM
  0184    100 g  

Přírodní rostlinné mýdlo obohacené o koncentrát bulharské-
ho růžového a arganového oleje pro jemné a šetrné čištění. 
Vhodný pro všechny typy pokožky. 

MÝDLO PRO MUŽE
VYŽIVUJÍCÍ 
  0189    100 g  

Luxusní kosmetické mýdlo pro muže. Jemně čistí pokožku 
do hloubky, udržuje její vlhkost a činí ji měkkou, elastickou 
a hladkou. Vhodné pro jemnou a citlivou pokožku. 
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Řada kosmetických produktů YOGHURT OF BUL-
HARIA spojuje dva „nejunikátnější přírodní elixíry 
na světě“ - bulharský jogurt a bulharský BIO 
růžový olej. Kosmetická řada je založena na stále 
oblíbenějších probiotikách. Podporují regeneraci 
buněk a bojují proti každodenním škodlivým 
účinkům zvýšeného znečištění životního prostředí 
chemickými a toxickými látkami a nadměrné 
sterilizaci našich potravin. Všechny procesy v těle 
se projevují přímo na pokožce ve formě alergií, 
suchosti a předčasného stárnutí. 

Mléčné bílkoviny a tuk chrání pokožku před 
vysušováním, poskytují nejen hydrataci, ale 
i výživné složky, které vyživují pokožku, dělají 
ji hladkou a vláčnou. Přispívají k zachování její 
přirozené ochrany - tukové vrstvy. Tento ochranný 
film pomáhá udržet vlhkost v dermě delší dobu, 
což také prospívá k její elasticitě. 

Lactobacillus používaný při fermentaci bulharské-
ho jogurtu byl izolován v roce 1905 bulharským 
studentem medicíny a pojmenoval ho Lacto-
bacillus bulgaricus. V přírodě se „Lactobacillus 
Bulgaricus“ nevyskytuje samostatně, ale jen při 
kyselo-mléčné fermentaci ve spolupráci s jiným 
druhem bakterie (Streptococcus thermophilus), 
kde dochází k „jejich spolupráci“, která má velký vliv 
i na ostatní zúčastněné probiotické bakterie, a tím 
vznikají mimořádně užitečné, silné a ozdravující 
efekty na organismus člověka. 

YOGHURT OF BULGARIA je vhodný i pro mladé 
dívky a obecně pro lidi, kteří chtějí dosáhnout 
na pozitivní účinky používání růžového oleje, ale 
nelíbí se jim jeho typické aroma.

Výhody:

Kosmetika YOGHURT OF BULGARIA je řada kosmetic-
kých produktů navržených tak, aby poskytovala rychlý 
a účinný účinek na pokožce, díky pokročilým probio-
tickým aktivním složkám, přírodnímu bulharskému 
růžovému oleji, přírodním esenciálním rostlinným 
olejům a vitamínům.

Použití jedinečné kombinace přírodních složek posky-
tuje expertní péči a obnovu přirozené krásy, vitality, 
zdraví pleti a celé pokožky.

YOGHURT OF BULGARIA je kosmetika:
• bez parabenů,
• bez syntetických barviv,
• bez alkoholu,
• bez produktů na bázi ropy,
• bez geneticky modifikovaných organismů – obsa-

huje Lactobacillus bulgaricus,
• vhodná pro citlivou pokožku,
• výborná snášenlivost pokožky.

YOGHURT OF BULGARIA zajišťuje kompletní 
a především komplexní řešení péče o pleť. Každý 
produkt v řadě funguje v harmonii s ostatními. 
Rozmanitost produktů se vzájemně ze zlepšujícím 
působením, zaručuje nejlepší výsledky při použití ce-
lého sortimentu. Probiotická kosmetika (Lactobacillus 
Bulgaricus) s růžovým olejem vhodná pro všechny 
typy pleti, ale zejména na citlivou a problema-
tickou pleť.

Tato řada byla vyvinuta s cílem eliminovat a mi-
nimalizovat rizika alergických reakcí.

PROBIOTICKÉ 
TĚLOVÉ MLÉKO
SUPERHYDRATAČNÍ 
  0221    200 ml  

Hydratační, vyživující a zvláčňující 
účinky přípravku zajišťují jedinečné 
komponenty, hydrolyzovaný jogurtový 
protein, přírodní bulharský růžový olej 
a vitamín E. Hydrolyzovaný jogurtový 
protein aktivně hydratuje a vyživuje 
pokožku, bulharský růžový olej a vita-
mín E jsou velmi účinné antioxidanty, 
které pomáhají účinně neutralizovat 
agresivní účinek na kůži škodlivých 
volných radikálů, které způsobují její 
stárnutí. Přípravek je obohacen o UV 
filtry, které brání předčasnému stár-
nutí pokožky způsobované škodlivým 
slunečním zářením. 
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PROBIOTICKÉ
PLEŤOVÉ SÉRUM SPF20
  0223    35 ml  

Ochranné sérum s SPF 20 proti nežádoucí pigmentaci - pleť bude 
mladistvá a svěží. Sérum můžete zařadit do každodenní rutiny díky 
jeho jemné textuře, která se okamžitě vstřebává. Ochranné sérum 
obsahuje přírodní růžový olej 
a koncentrát z bulharského jogurtu 
- společně bojují proti stárnutí pleti. 
Sérum obsahuje SPF 20, chrání 
proti UV záření, neutralizuje 
volné radikály a zabraňuje 
nežádoucí pigmentaci. 

PROBIOTICKÉ  
LIFTINGOVÉ SÉRUM 
ULTRA REGENERAČNÍ
  0222    35 ml  

Chcete dodat vaší pleti jas a pružnost? Probiotické liftingové sérum 
obsahuje jogurtová probiotika, která regenerují tkáně pleti a stimulují 
její metabolické procesy. Díky liftingovému séru budou vrásky redu-
kovány a pleť si zachová mladistvý 
vzhled. Bude svěží a hydratovaná. 
Sérum je vhodné pro všechny typy 
pleti, výborně působí na suchou 
a citlivou pleť. Pleť bude sametově 
jemná, vyhlazená a vyživená. Jogu-
rtová probiotika, přírodní bulharský 
růžový olej, keratin a kyselina 
hyaluronová zajišťují ochranu, 
výživu a hydrataci pleti a sou-
časně zachovávají její mladistvý 
vzhled a svěžest. Sérum je jemné, 
má nádhernou vůni a svěží texturu. 

ŠAMPON REVITALIZAČNÍ
PROTI VYPADÁVÁNÍ 
VLASŮ PROBIOTICKÝ 
  0224    200 ml  

Šampon, který byl vyvinut s cílem pomoci při 
vypadávání vlasů. Vlasy myje, dodává jim lesk 
a vitalitu. Při dlouhodobém používání revitalizuje 
vlasy až po konečky, budou pevnější a snadno 
udržovány. Jemně čistí, dodává vitalitu a lesk, 
obnovuje rovnováhu vlasů a pokožky hlavy. 
Inovativní receptura obsahuje ureu – 8 %, krea-
tin, hydrolyzovaný jogurtový protein a přírodní 
bulharský růžový olej, které intenzivně ošetřují 
zničené vlasy. 

SPRCHOVÝ GEL
S ORGANICKÝM RŮŽOVÝM 
OLEJEM PROBIOTICKÝ
  0225    200 ml  

Jogurtový protein a růžový olej dodají pokožce 
pocit svěžesti a pohodlí. Jemná péče o pokož-
ku těla spojující dokonalé čištění s neuvěři-
telným pocitem svěžesti a pohodlí. Jedinečné 
složení tonizuje, vyživuje a zvlhčuje kůži. Vy-
vážená receptura jemných a přírodních čistících 
složek obohacená o hydrolyzovaný jogurtový 
protein a organický růžový olej z Bulharska 
zachovává jemnou hydrolipidovou bariéru 
a speciálně vybrané složení odstraňuje 
záněty a podráždění pokožky. 
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PLEŤOVÝ KRÉM  
S ORGANICKÝM RŮŽOVÝM OLEJEM
PROBIOTICKÝ 
  0229    100 ml  

Probiotický pleťový krém účinně působí proti stárnutí pleti. Díky hydrolyzova-
nému jogurtovému proteinu bude mít pleť dostatek hydratace – to je důležitý 
předpoklad pro krásnou, zdravou a mladou pleť. Krém s obsahem UV filtru 
zabraňuje negativnímu vlivu slunečního záření, a proti vzniku pigmentových 

skvrn. Krém kombinuje lehkou a jemnou 
texturu s mimořádně účinnými složkami, 
které působí proti stárnutí pleti. Obsahuje 
hydrolyzovaný jogurtový protein a organický 
bulharský růžový olej. 

OČNÍ KONCENTRÁT PROTI VRÁSKÁM
PROBIOTICKÝ S ORGANICKÝM RŮŽOVÝM OLEJEM 
  0230    40 ml  

Probiotický koncentrát na oční okolí působí proti prvním známkám stárnutí, aniž 
by oči podráždil. Krém stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu, čímž zredukuje linky 
kolem očí. Navíc krém je ideální podkladová báze pod make-up. Koncentrova-
né mládí a krása pro vaši pleť. Vysoce účinný ultra lehký krém, který díky svým 

výjimečným složkám - probiotika z jogurtu 
a organického růžového oleje z Bulharska 
působí proti prvním známkám stárnutí bez 
podráždění očních partií. Organický růžový 
olej z Bulharska zaručuje intenzivně vyživující 
a tonizující účinky.

NOČNÍ PLEŤOVÝ KRÉM PROTI VRÁSKÁM
PROBIOTICKÝ S ORGANICKÝM RŮŽOVÝM OLEJEM
  0232    50 ml  

Díky krému budou pleťové buňky mnohem lépe dýchat, takže kůže bude čistá, 
omlazená, zdravější a vyvážená. Noční krém je skvělý při boji s vráskami, které vy-
hlazuje a pokožce navrací pružnost. Noční krém také neutralizuje volné radikály, 

které způsobují stárnutí pleti. Přirozený 
koncept pro živou, pružnou a mladou pleť 
díky účinkům dvou jedinečných přírodních 
lektvarů. Mimořádně účinné látky, bulharský 
růžový olej tónuje, vyhlazuje vrásky, vrací po-
kožce zpět její pevnost a pružnost a pomáhá 

neutralizovat škodlivé látky 
volných radikálů, které jsou 
jednou z příčin stárnutí.

DENNÍ PLEŤOVÝ KRÉM S KOLAGENEM
PROBIOTICKÝ S ORGANICKÝM RŮŽOVÝM OLEJEM
  0231    50 ml  

Skvělý revoluční denní pleťový krém obsahující jogurtové probiotikum a organický 
růžový olej dodá pleti mladistvý vzhled. Bude vypnutá, svěží a hydratovaná. 
Krém můžete použít také jako podkladovou bázi pod make-up, a tím vynechat 
jeden krok při líčení. Nový revoluční přípravek na obličej s obsahem mimořád-

ně účinných látek - jogurtové probiotikum 
a organický růžový olej z Bulharska - stimuluje 
syntézu kolagenu a elastinu, přičemž zaručuje 
vyhlazující účinek a poskytuje prevenci 
vzniku vrásek.
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KRÉM NA RUCE 
REGENERAČNÍ
PROBIOTICKÝ S ORGANICKÝM 
RŮŽOVÝM OLEJEM 
  0228    75 ml  

Jogurtový probiotický krém, který ruce okamžitě 
hydratuje, vyhladí a poskytne vám pohodlí. Krém 
má lehkou texturu, působí proti stárnutí pokožky. 
Obsahuje organický růžový olej z Bulharska, který 
neutralizuje škodlivé volné radikály - právě ty jsou 
jedním z faktorů stárnutí pokožky.

MÝDLO S ORGANICKÝM
RŮŽOVÝM OLEJEM PROBIOTICKÉ 
  0226    100 g  

Nechte se hýčkat nádhernou vůní probiotického mýdla. Obsahuje organický 
růžový olej a spolu s hydrolyzova-
ným jogurtovým proteinem vytvářejí 
skvělou kombinaci proti zánětům 
a podráždění pokožky na rukou či 
těle. Díky tomu bude pokožka hyd-
ratovaná, čistá a voňavá. Probiotické 
mýdlo obsahuje speciální aktivní 
složky, které působí proti zánětům 
a podráždění pokožky, přičemž 
zachovávají celodenní hydrataci 
pokožky.

ČISTÍCÍ GEL NA OBLIČEJ 
S ORGANICKÝM RŮŽOVÝM 
OLEJEM 
  0236    200 ml  

Probiotický ultra jemný čistící gel na obličej do-
konale a zároveň velmi jemně myje a čistí pleť 
obličeje. Pleť je dokonale čistá, vyhlazená, 
hydratovaná a svěží. Účinně odstraňuje čisto-
ty bez narušení přirozené hydrolipidové bariéry 
pokožky. Gel obsahuje hydrolyzované jogur-
tové proteiny, bílkoviny a přírodní bulharský 
růžový olej, které zajišťují výživu a hydrataci 
pleti, stejně jako celkový komfort a vzhled. Tyto 
aktivní složky neutralizují čistící, sušící a dráždi-
vý účinek čistících a mycích složek.

KONCENTRÁT NA TĚLO PROBIOTICKÝ 
AQUA EXPERT 
S ORGANICKÝM RŮŽOVÝM OLEJEM
  0235    150 ml  

Probiotický koncentrát na tělo obsahuje 
inovativní složení a díky synergii kyseliny 
hyaluronové, urey, jogurtového probio-
tika a dalším účinným látkám pokožku 
hydratuje a obnovuje její elasticitu. 
Inovativní složení založené na konceptu 
SKIN ANALOGUE, které rychle obnovuje 
přirozenou bariéru pokožky. Pokožka 
je hluboce hydratovaná a dokonale 
chráněná, citlivá pokožka znovu získá svoji 
rovnováhu a pevnost.

BALZÁM NA RTY PROBIOTICKÝ 
S ORGANICKÝM RŮŽOVÝM OLEJEM
  0237    5 ml  

Probiotický balzám chrání vaše rty před popras-
káním a vysušením během celého roku. Rty 
hydratuje, dodává jim lesk a něžnou vůni. 
Balzám obsahuje jogurtová probiotika, bulharský 
růžový olej, vitamín E- který blokuje působení 
škodlivých volných radikálů, včelí vosk - který účinně 
regeneruje a zjemňuje jemnou pokožku rtů, bamb-
ucký olej - který udržuje hydrolipidovou rovnováhu 
v pokožce rtů. Zabraňuje praskání rtů během 
všech ročních období.
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LAVENDER 

Kosmetická linie Lavender je vyvinuta na 
bázi levandulového oleje a  levan-
dulové vody. Kosmetické výrob-
ky z levandulové řady obsahují 
levandulový olej a levandulo-
vou vodu, spolu s  mnoha 
dalšími aktivními složkami 
a mají velmi příjemnou lehkou 
a specifickou květinovou vůni. 

Levandulový olej a  voda mají dez-
infekční účinek, vzhledem k jejich proti-
plísňovým a antiseptickým vlastnostem jsou 
vhodné pro použití na akné, psoriázy, lupy, 
proti vypadávání vlasů a  jiných kožních zá-
nětlivých onemocněních. 

Obnovují popraskanou pokožku, neboť podpo-
rují regeneraci buněk. Levandulová voda je 
zcela čistý přírodní produkt, získaný parní 
destilací květů „Levandula Vera“ jako vedlejší 
produkt výroby esenciálního levandulového ole-
je. V levandulové vodě zůstávají rozpustné látky 
z léčivých rostlin. Používá se v přírodní kosmetice, 
aromaterapii nebo samostatně jako tonikum. 

Obecně napomáhá levandulová voda udržovat zdravou rovno-
váhu pokožky, protože má ideální pH 5,6. 

• Má protizánětlivé, 
• uklidňující, 
• tonizující, 
• relaxační účinky, 
• zmenšuje množství pórů v pleti. 

Přírodní levandulová voda udržuje svěží vzhled pokožky, zabra-
ňuje jejímu vysoušení a  skvěle ji rozzařuje. Levandulová voda 
má antibakteriální, hydratační a antialergické účinky. 

Používá se především: k  čištění a  hydrataci 
všech typů pletí, zvláště pro mladou pleť se 

sklonem k  akné, k  relaxaci a  k aromatera-
pii, ke zklidnění podrážděné pokožky 

a  kůže, a  to i  po bodnutí hmyzem 
a spálení při nevhodném opalování. 

Navíc levandulová voda může být 
použita pro příjemné osvěžení vzdu-

chu a  oblečení a  k ochraně oblečení 
před moly. Levandule je známá již od 

starověku jako vzácná a aromatická rostlina. 
Levandulové bylinky se používají po celém světě 
v alternativní medicíně pro své relaxační a  rege-
nerační účinky. 

Levandulový olej je jedním z  multifunkčních 
éterických olejů na světě. Bulharský levandulo-
vý olej je znám svou vysokou kvalitou. Bulharští 
odborníci vypracovali různé účinné receptury 
péče o pleť a tělo s využitím levandulového oleje 
a levandulové vody. Bulharský levandulový olej se 
používá v „LAVENDER“ řadě v kombinaci s dal-
šími přírodními éterickými oleji a  vitamíny, 
které se získávají z mnoha bylinek.

LEVANDULE
Název levandule pochází z  latinského „la 
vare“ a  to znamená „praní“, jelikož levan-
dule vytváří na pleti a pokožce pocit čistoty 
a lehkosti. Účinky této nenápadné rostlinky 
s  fialovými kvítky jsou známy ještě z  dob 
starých Řeků a  Římanů, kteří ji používali 
jako přísadu do svých očistných lázní. Pro 
své prokazatelně hojivé, antiseptické, 
uklidňující a analgetické účinky se stále 
více používá v moderní kosmetice, vyu-
žívající sílu přírodních produktů. Výtažek 
z  levandule ve speciálních kosmetických 
výrobcích vyhlazuje akné, redukuje ekzé-

my, lupy či infekce, v  masážních krémech 
uvolňuje svalové napětí a odstraňuje úna-
vu a revmatické bolesti. Levandulová voda 
a  levandulový olej jako složka kosmetic-
kých a  farmakologických výrobků mají té-
měř univerzální použití. Produkty, které je 
obsahují, jsou pletí a  pokožkou výborně 
tolerované a  při jejich použití nedochází 
k podráždění pokožky a pleti, to znamená, 
že nedochází k alergickým reakcím.

HERBS
of

BULGARIA

LAVENDER
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ORGANICKÁ
LEVANDULOVÁ VODA 
  0143    200 ml  

Působí protizánětlivě a uklidňujícím dojmem, 
zanechává svěží a příjemný pocit, stahuje póry. 
Normalizuje sekreci mazových žláz a za-
braňuje maštění mladistvé 
pokožky se sklonem k akné, 
mastné pleti a vlasů. Levan-
dulová květinová voda je 100% 
přírodní produkt. Normalizuje 
sekreci mazových žláz tím, že 
brání rychlému mazání mladis-
tvé pokožky náchylné k akné. 
Osvěžuje a dodává vlasům lesk, 
chrání před lupy a vypadává-
ním vlasů. 

NOČNÍ KRÉM 
PROTI STÁRNUTÍ PLETI Z LEVANDULE 
  0144    50ml   

Proniká hluboko do pokožky, vyživuje ji a stimuluje syntézu kolagenu o více než 
300%. Obsahuje unikátní fyto-vyživovací komplex přírodních rostlinných olejů 
jako je jojobový, kokosový a mandlový olej, které hloubkově vyživují a obnovují 
strukturu pleti. Speciální aktivní složka BIOPEPTID-CL pleť hydratuje, regeneruje 
a stimuluje syntézu kol-
agenu o více než 300 %. 
Krém pomáhá předcházet 
tvorbě vrásek a stárnutí 
pleti. Dodává jí hebkost, jas 
a pružnost. 

DENNÍ PLEŤOVÝ KRÉM 
PROTI STÁRNUTÍ  Z LEVANDULE
  0145    50ml   

Přírodní složení, které zajišťuje optimální hydrataci po celý den a stimulací syntézy 
kolagenu vytváří viditelný protivráskový efekt. Zajišťuje optimální hydrataci pleti 
po celý den, intenzivně ji vyživuje a chrání. Obsahuje květinovou levandulovou 
vodu, která pleť osvěžuje, zklidňuje a současně podporuje regeneraci pleťových 
buněk. Speciální aktivní složka 
BIOPEPTID-CL, která se nachází 
v krému, má silné hydratační 
a omlazující účinky, které stimu-
lují syntézu kolegenu, přičemž se 
obnovuje zdravá struktura pleti. 
Krém má UVA a UVB ochranu. 

TĚLOVÉ MLÉKO/BALZÁM
PROTI CELULITIDĚ
Z LEVANDULE 
  0142    250ml  

Mandlový a kokosový olej bohatý na vitamíny 
a základní složky, zjemňuje, vyživuje a zabraňu-
je stárnutí pokožky. 
Jemné tělové mléko 
proti celulitidě obsahuje 
levandulovou vodu, 
která osvěžuje, uklidňuje 
pokožku a stimuluje 
regeneraci buněk. Oleje jí 
dodávají hebkost a elas-
ticitu pokožky. Speciální 
extrakt z kávy redukuje 
podkožní tuk a má 
výrazný anticelulitidní 
efekt. Anticelulitidní 
mléko spolu s anticeluli-
tidním mýdlem a masáží 
problémových oblastí 
těla, způsobují zlepšení 
krevního oběhu a lymfa-
tické výměny. 

SPRCHOVÝ RELAXAČNÍ GEL 
Z LEVANDULE
  0141    250ml  

Jemně čistí a obnovuje rovnováhu pokožky. 
Hydratuje a zanechává dlouhotrvající svěžest 
a pohodlí. Obsahuje levandulovou vodu, která 
osvěžuje, uklidňuje, vyživuje a podporuje regene-
raci buněk v pokožce 
a má protizánětlivé 
účinky. Makadamiový 
olej intenzivně pokožku 
hydratuje, vyživuje 
a zvláčňuje. Složky ex-
trahované z mandlo-
vého oleje mají velmi 
dobré čistící a vyživující 
vlastnosti a jsou velmi 
šetrné k citlivé a jemné 
pokožce těla. 
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TEKUTÉ MÝDLO 
Z  LEVANDULE
  0156    300 ml  

Tekuté mýdlo s přírodním levandulovým olejem a gly-
cerinem má velmi dobré čistící vlastnosti, ale zároveň 
je mimořádně šetrné k citlivé a jemné pokožce. Jem-
ně čistí pokožku rukou, která zůstane jemná a hladká. 
Bohatá pěna a svěží levandulová vůně promění mytí 
rukou na osvěžující zážitek. Mýdlo obsahuje také 
kyselinu mléčnou, která má hydratační, antibakteriální 
a protizánětlivé účinky, přičemž spolu s kyselým pH 
5,5 pomáhají při obnově a udržování přirozené-
ho ochranného filmu pokožky. 

HYDRATAČNÍ KRÉM
NA RUCE Z LEVANDULE
  0149    75 ml  

Hydratuje, zjemňuje a chrání před 
nepříznivými vlivy prostředí. Krém 
obsahuje květinovou levandulovou vodu, 
která osvěžuje, uklidňuje a regeneruje kůži 
rukou. Mandlový, kokosový olej a glycerin 
hydratují, změkčují a chrání pokožku rukou 
před škodlivými vlivy prostředí. Všechny 
složky regenerují i poškozenou pokožku 
rukou, zároveň působí i proti tvorbě vrásek 
a proti stárnutí kůže, pomáhají obnovit její 
hebkost a pružnost. 

MOŘSKÁ KOUPELOVÁ SŮL 
Z LEVANDULE 
  0157    360 g  

Magická směs přírodních a účinných sloučenin 
osvěží a nabije energií. Je příjemným, a také léčivým 
doplňkem koupele. Několik minut v aromatické láz-
ni s mořskou solí a levandulovým olejem zmírňuje 
pocity psychické a fyzické únavy, zlepšuje krevní 
oběh, hydratuje a omlazuje pokožku a poskytuje 
uklidňující a relaxační účinek. 

KRÉM NA NOHY 
Z LEVANDULE
  0150    75 ml  

Tonizuje, vyrovnává a podporuje regene-
raci pokožky. Obsahuje vybrané přírodní 
složky s antibakteriálním, vysušujícím 
a deodoračním účinkem. Obsahuje 
levandulový olej, který osvěžuje, tonizuje, 
stimuluje, regeneruje obnovovací procesy 
v pokožce nohou a chodidel. Krém na 
nohy obsahuje mentol, který má chladící, 
vysušující a osvěžující účinek.

KRÉM NA OBLIČEJ 
VYŽIVUJÍCÍ Z LEVANDULE
  0146    100 ml   

Krém na čistě rostlinné bázi s obsahem 
výživných a hydratačních složek, pokožku 
obličeje chrání, je hladká a zářivá. Obsahuje 
levandulovou vodu, jojobový olej, D-panthenol 
a vitamín E. Všechny složky pleť intenzivně 
vyživují, hydratují a současně ji chrání, 
uklidňují a rozzáří. 
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MÝDLO PROTI CELULITIDĚ
Z LEVANDULE
  0151    100 g  

Levandulové mýdlo naplněné čistým botanickým kokosovým olejem, oboha-
cené o levandulový květ. Obsahuje jemné exfoliační částečky levandulového 
květu a speciální kávový extrakt s výrazným anticelulitidním efektem. 
Šetrným peelingem 
odstraňuje odumřelé 
částečky kůže a vyhlazuje 
ji, zároveň pokožku čistí, 
zjemňuje, tonizuje, vyhla-
zuje a provoní ji relaxační 
vůní. Mýdlo obsahuje 
čistící a vyživující rostlin-
né oleje.

LEVANDULOVÝ OLEJ 
  0158    8 ml  

LEVANDULOVÝ OLEJ ROZA INVEST KAPITAL
  0162    10 ml  

Má příjemnou vůni, antiseptické, 
vyživující, relaxační, antidepresivní, 
tonizující a uklidňující účinky na 
lidský organismus. Levandulový olej 
nevyvolává u lidí alergické reakce, 
může se používat přímo na pokožku, je 
vhodný i pro malé děti. Olej se používá 
formou masáží, do koupelí, na obklady 
a inhalaci aromaterapií.

•  urychluje proces hojení ran a popá-
lenin, 

•  zmírňuje podráždění pokožky, 
•  účinný při poštípnutí hmyzem, 

spálení pokožky od slunce, při všech 
druzích akné, ekzémech, zánětech 
kůže, dermatózách, lupech a vypa-
dávání vlasů, 

•  potlačuje tvorbu plísní a kvasinek 
na pokožce celého těla a chodi-
dlech, vaginálních kvasinek, kožních 
lišejí a potlačuje výskyt molů a vší, 

•  snižuje krevní tlak a zabraňuje 
zadržování tekutin v těle, 

•  reguluje žaludeční poruchy, zvýše-
nou plynatost střev. 

Je cennou složkou směsí, které se 
používají k léčení chřipky, nachlazení, 
rýmy, angíny, zánětu hrdla a astmatu. 
Působí proti bolestem při revmatismu, 

migréně, infekcích a zánětech uší, 
menstruačních bolestech, reguluje 
menstruační cyklus. Má uklidňující 
a antidepresivní vlastnosti, snižuje 
napětí zejména při duševní, ale i fyzické 
únavě a stresu, nervovém podráždění, 
bušení srdce a nespavosti nervového 
původu. Levandulový olej má proka-
zatelné uklidňující účinky při stavech 
hysterie, neurózách a nervového vypětí. 
Jeho používání zvyšuje celkovou odol-
nost organismu.

MÝDLO PRO MUŽE 
Z  LEVANDULE
  0153    100 g  

Obsahuje jemně exfoliační částečky květů levandule, které šetrně odstraňují 
odumřelé částečky kůže. Je obohacený o levandulový olej, glycerin a je 
vhodný pro jemnou a citlivou pokožku. Přírodně získávané extrakty mají 
výrazné dezinfekční účinky. 



Ruční výroba

RŮŽE 
  0201    80 g  

BROSKEV A JOGURT
  0204    80 g  

ŠEŘÍK 
  0207    80 g  

RŮŽE KVĚT
  0210    40 g  

RŮŽOVÁ  KYTICE
  0211    50 g  

RŮŽE ČTVEREC V KRABIČČCE
  0214    70 g  

RŮŽOVÝ KVĚT ČTVEREC
  0216    70 g  

BULHARSKÁ RŮŽE
  0212    40 g  

SLADKÉ MLÉKO
  0215    80 g  

RŮŽE KRUH
  0217    50 g  

RŮŽE ČTVEREC
  0213    80 g  

EXOTIC 
  0202    80 g  

JASMÍN
  0205    80 g  

TROPICAL 
  0208    80 g  

MOŘSKÉ POBŘEŽÍ
  0206    80 g  

HRUŠKA
  0209    80 g  

30
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S MANDLOVÝM 
OLEJEM
  0093    75 g  

S ALOE VERA 
  0094    75 g  

S MĚSÍČKEM
  0095    75 g  

S HEŘMÁNKEM 
  0096    75 g  

ČISTÍCÍ TEKUTÉ MÝDLO
S VŮNÍ RŮŽÍ MYSTIC 
  0092    500 ml s pumpičkou  

  0088    1000 ml  

ČISTÍCÍ TEKUTÉ MÝDLO
S KVĚTINOVOU VŮNÍ 
MYSTIC
  0091    500 ml s pumpičkou  

  0089    1000 ml  

ČISTÍCÍ TEKUTÉ MÝDLO
 S VŮNÍ OCEÁNU 
MYSTIC
  0090    500 ml s pumpičkou  

  0097    1000 ml  

Nová řada mýdel Mystic od značky Biofresh s ob-
sahem pH 5,5 ruce důkladně čistí a ošetřuje. Díky 
delikátnímu složení ruce nevysušuje a dopřeje jim 
pečlivou péči.

ČISTICÍ TEKUTÉ MÝDLABYLINKOVÁ MÝDLA

www.bioruze.cz
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DiamonD  
Rose

Olej z bílé růže
Bílá růže Rosa Alba je náročnější na pěstování, a proto 
olej z  této krásné květiny je vzácnější než z  růže da-
mascénské. Bílá růže je v  oblibě zejména u lidí, kteří 
vyhledávají její jemnější nevtíravější vůni. Olej z  bílé 
růže slouží jako přírodní tonikum zachovávající heb-
kost a elasticitu pokožky a napomáhá v neutralizování 
volných radikálů.

 � tonizující účinek
 � obnovuje pevnost a pružnost pokožky
 � pomáhá při neutralizaci škodlivých volných 

radikálů
 � vhodný pro všechny typy pleti

Fascinující vůně, jemné složení a vynikající hydratační účinky,
taková je nová řada DIAMOND ROSE! Kosmetická řada je vhodná pro
jakýkoli typ pleti a každý věk. Řada obsahuje 17 produktů, které
kombinují účinné složky, jako je vzácný růžový olej osvědčený ex-
trakt z černého kaviáru a diamantový prášek.

Černý kaviár
Jeho využití v  kosmetice se datuje jen donedávna. 
Příčinou jeho začátku používání v kosmetice bylo prý 
odpozorování mladistvého vzhledu rukou dělníků pra-
cujících jikrami jesetera v  závodě na zpracování ryb. 
Kaviár je bohatý na antioxidanty, chrání pleť před škod-
livým UVA a UVB zářením, stimuluje tvorbu kolagenu 
a hydratuje pokožku.

 � bohatý na Omega-3 mastné kyseliny, arotenoidy, 
bílkoviny a vitamíny D a B12

 � intenzivně výživuje
 � protizánětlivý účinek
 � energizující účinek

Diamantový prášek
Diamanty jsou považovány za nejcennější drahokamy. Ve sta-
rověku byly diamanty považovány za klenoty Venuše, římské 
bohyně, která je ztělesněním krásy, lásky a plodnosti. Diaman-
ty dnes symbolizují čistotu a dokonalost. V kosmetice posilují 
účinky ostatních složek. Kromě toho má prášek výborné rozza-
řující schopnosti.

 � zpomaluje proces stárnutí
 � složky směřují do hlubších vrstev epidermis, kde stimuluje 

tvorbu kolagenu
 � chrání pokožku před škodlivými vlivy slunečních paprsků 

a prostředí

www.bioruze.cz

DÁRKOVÝ SET DIAMOND ROSE
LUXUSNÍ PARFÉM, MÝDLA, DEN & NOC SÉRUM
  0287  

Výjimečný dárek pro výjimečnou ženu. Dárkové balení růžové kosmetiky Dia-
mond Rose obsahuje luxusní růžový parfém, který nádherně provoní ženskou 
pokožku, pečující sérum na pleť vhodné 
k použití kdykoli během dne 
a voňavá ručně vyráběná 
glycerinová mýdla, která 
zanechají pokožku rukou 
čistou a jemnou. Dárkový set 
růžové kosmetiky je vhodný 
pro všechny typy pokožky 
včetně citlivé.
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RŮŽOVÁ VODA 
Z BÍLÉ RŮŽE  
DIAMOND ROSE

  0281    150 ml  

100% přírodní voda získaná z listů bílé růže. Je 
charakteristická pro svou jemnou květinovou 
vůni a tonizující účinky na pleť. Zároveň je 
skvělým pomocníkem při péči o pokožku 
k celému tělu.

DENNÍ KRÉM SPF 20 
DIAMOND ROSE

  0280    50 ml  

Nadýchané složení poskytuje Vaší pokožce pohodlí 
a profesionální péči během celého dne. Tento krém 
je skvělým spojencem v boji proti UV záření a jiným 
vnějším stresujícím faktorům.

DEN A NOC  
KRÉMOVÉ SÉRUM  
DIAMOND ROSE

  0278    50 ml  

Formulace poskytující 24 hodinovou péči. Během 
dne chrání pokožku před vnějšími škodlivými vlivy 
a zajišťuje potřebnou hydrataci. V noci stimulu-
je přirozenou regeneraci a zbavuje kůži stresu 
z celého dne.

REVITALIZAČNÍ 
NOČNÍ KRÉM  
DIAMOND ROSE
  0279    50 ml  

Sametové složení, které se aktivuje v noci, pomáhá 
buňkám Vaší pokožky urychlit proces regenerace. 
v kombinaci s ošetřujícími oleji a inovativním 
ingrediencemi zajišťuje expertní péči a předchází 
stárnutí.

KRÉMOVÉ SÉRUM 
NA OKOLÍ OČÍ A ÚST 
DIAMOND ROSE

  0286    15 ml  

Koncentrované fluidum, které účinně působí 
proti černým kruhům, váčkům a výsledkům 
stresu zejména v citlivé oblasti očí. Multifunkč-
ní složení a masážní roller zároveň dokáží 
efektivně bojovat proti vějířkům v okolí úst 
a problémových zónách celého obličeje.
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MICELÁRNÍ ČISTICÍ GEL 
DIAMOND ROSE

  0282    150 ml  

Jemné složení čistícího gelu od firmy Biofresh 
Vám umožňuje používat každý den, jak ráno tak 
i večer. Díky micelám a jejich vlastnostem efektivně 
odstraňuje make-up, odumřelé buňky a nečistoty. 
Je vhodný zejména pro suchou a citlivou pokožku

POVZBUZUJÍCÍ 
SPRCHOVÝ GEL 
DIAMOND ROSE

 0273    200 ml  

Jemný a šetrný sprchový krém s delikátním slože-
ním a luxusní pěnou. Zajišťuje přirozenou hydrataci 
pokožky, jemně ji čistí, nevysušuje a zanechává ji 
saténově jemnou.

OŠETŘUJÍCÍ  
BALZÁM NA RTY 
DIAMOND ROSE

  0284    5 ml  

Jemný balzám sloužící k ochraně a zjemnění Vašich 
per. Obsahuje: Olej z bílé růže – přírodní tonikum 
zachovávající hebkost a elasticitu pokožky a napomáhá 
v neutralizování volných radikálů. Bambucké máslo 
- dodává pokožce potřebnou péči, je přirozeným UV 
filtrem a na rty působí jako zázračný samet, který je 
zanechá hebké a vláčné. Vitamin E - skvělý antioxidant, 
který chrání buňky pokožky před vnějšími nebezpečný-
mi vlivy a vytváří ochrannou vrstvu, která působí jako 
bariéra před škodlivými faktory.

KONDICIONÉR 
NA VLASY 
DIAMOND ROSE

  0271    150 ml  

Složení kondicionéru bylo speciálně navrženo pro 
velmi suché, poškozené a zplihlé vlasy. Kondicinér 
od firmy Biofresh obnovuje jejich vitalitu a sílu. 
Vyživuje vlasy od kořínků, uhlazuje je a dodává jim 
sametovou hebkost a lesk. 

EXFOLIAČNÍ  
PLEŤOVÝ KRÉM 
DIAMOND ROSE

  0283    75 ml  

Šetrně a efektivně odstraňuje z Vaší pokožky odum-
řelé buňky a nečistoty a zanechává Vaši pokožku 
zářivou, hebkou na dotek, vláčnou a zejména jí 
umožňuje dýchat.

ŠAMPON NA VLASY 3V1 
DIAMOND ROSE

  0270    200 ml  

Speciálně vyvinutý šampon po jehož použití jsou 
vlasy čisté, silné, hydratované a lesklé. Kombinace 
dvou inovativních ingrediencí ovsa a mléčných pro-
teinů, poskytuje veškerou potřebnou péči a ochra-
nu pro vlasovou pokožku, vlasy a jejich barvu.
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KRÉMOVÁ MASKA  
NA VLASY 
DIAMOND ROSE

  0272    200 ml  

Profesionální složení masky Diamond Rose bylo 
vytvořené pro obnovu a intenzivní péči o barvu 
suchých, poškozených a namáhaných vlasů. Se 
svými aktivními ozdravujícími a posilňujícími slož-
kami poskytuje maska   optimální péčI od kořínků 
až po konečky.

PARFÉMOVANÝ  
TĚLOVÝ SPREJ 
DIAMOND ROSE

  0285    150 ml  

Probuďte své smysly s parfémovaným tělovým 
sprejem od značky Biofresh Diamond Rose! Při 
každém dotyku s pokožkou sprej uvolní obrov-
ské množství parfémovaných molekul, které vám 
zpříjemní každý den. Nejprve voní lehce a svěže, 
později se vůně postupně změní na květinově 
ovocnou s jemnými odstíny mandarinky, kdoule 
a cejlonského čaje.

ZJEMŇUJÍCÍ TĚLOVÝ OLEJ 
NA SUCHOU POKOŽKU 
DIAMOND ROSE

  0276    150 ml  

Pečující olej od značky Biofresh je určen zejména 
pro suchou a citlivou pokožku. Díky jojobové-
mu oleji, vitamínu E a oleji z bílé růže, chrání 
přirozenou hydrolipidovou vrstvu kůže a chrání 
ji před vnějšími radikály. Ihned po použití zane-
chává pokožku hebkou, ošetřenou a zejména 
hydratovanou. Zároveň udržuje její elasticitu, čímž 
pomáhá předcházet striím.

KRÉMOVÉ MÝDLO 
DIAMOND ROSE

 0 274    100 g  

Udělejte ze své každodenní sprchovací rutiny 
zážitek jako z vonných lázní! Mýdlo od firmy 
Biofresh Vám zaručeně pohladí smysly i mysl. 
Během mýdlení vytváří jemnou vrstvu, která 
dodá Vaší pokožce přirozenou rovnováhu, bez 
vysušování či zatěžování pokožky. Po použití se 
budete cítit svěže, uvolněně a dokonale čistě.

PEČUJÍCÍ MÁSLO 
NA TĚLO A RUCE 2V1
DIAMOND ROSE
  0275    150 ml  

Luxusní pečující složení másla od firmy Biofresh 
dodá Vašemu tělu a pokožce Vašich rukou 
potřebnou péči a ochranu po celý den. Je vhodné 
zejména pro suchou a problematickou pokožku. 

REGENERAČNÍ KRÉM 
NA RUCE 
DIAMOND ROSE

  0277    50 ml  

Složení tohoto krému bylo speciálně vyvinuto 
pro obnovu suché a popraskané pokožky rukou. 
Zároveň rukám dodává ochranu během několika 
hodin. Je skvělým pomocníkem pro ženy, jejichž 
ruce jsou namáhány či často máčeny ve vodě.
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CUCUMBER 
BIOFRESH

Kosmetická linie Cucumber obsahuje:

 z Extrakt z okurky – má hydratační, zjemňující 
vlastnosti, stimuluje regeneraci a obnovu 
buněk epidermis. Tonizuje, napíná, osvěžuje 
a viditelně hydratuje pokožku, pomáhá 
obnovit její elasticitu.

 z Vysokomolekulární kyselinu hyaluronovou 
– esenciální schopnost vysokomolekulární 
kyseliny hyaluronové je vytvářet na epidermis 
éterický hydratační film přispívá k její účinné 
hydrataci a vyhlazení.

 z Nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou 
Cube3 – navrženou tak, aby poskytovala oka-
mžitý liftingový efekt a okamžitou hydrataci.

 z Pomáhá účinně pronikat olejem a aktivním 
složkám rozpustných ve vodě.

 z Zlepšuje bariérovou funkci a elasticitu pokož-
ky, redukuje hloubku vrásek.

 z Pantenol (Provitamin B5) – univerzální bio-
logicky aktivní složka, působí protizánětlivě, 
zlepšuje pružnost a hustotu pokožky

OKURKOVÝ 
DENNÍ KRÉM NA OBLIČEJ 
  0166    50 ml  

Vzdušná emulze pro péči, komfort a ochranu pokož-
ky obličeje. Vynikající spojenec v boji proti
dehydrataci, předčasnému stárnutí, ztrátě
pružnosti a tónu pleti.

OKURKOVÝ 
NOČNÍ KRÉM NA OBLIČEJ
  0163    50 ml  

Luxusní a výživné složení je ideální příležitostí
k rozmazlování pokožky po náročném dni. Poskytuje 
okamžitý liftingový efekt. Zlepšuje bariérovou
funkci a elasticitu pokožky, redukuje hloubku vrásek. 

OKURKOVÝ 
OČNÍ KRÉM 
  0165    25 ml  

Oční krém s mimořádně účinným složením
poskytuje očnímu okolí důkladnou péči.
Eliminuje tvorbu mimických vrásek a dodává
potřebnou hydrataci pokožce, která je pružnější
a elastičtější. Stimuluje regeneraci a obnovu
buněk epidermis.

OKURKOVÝ
ČISTICÍ GEL NA OBLIČEJ
  0164    200 ml  

Čistící gel obsahuje jemné složení, které zanechá pokožku 
čistou, jemnou a osvěženou po každém
použití. Nevysušuje pleť, dodává jí právě potřebnou
hydrataci.
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Kyselina hyaluronová
VIA Natural

Ampule s  vysokým obsahem kyseliny hyaluronové nasytí epidermis 
vlhkostí, kterou pokožka potřebuje. Koncentrace četných aktivních slo-
žek s různorodým účinkem je přesným řešením pro okamžité, viditelné 
vyhlazení, zklidnění pokožky a zlepšení její elasticity.

Aktivní složky: 

HYALURONIC ACID - Účinek 
její působení je fenomenální 
rychlý a celistvý – zadržuje 
vodu z kosmetického přípravku, 
zachycuje vlhkost ze vzduchu 
a zároveň vytváří na pokožce film, 
čímž zabraňuje odpařování vody 
obsažené v pokožce. 

BULGARIAN ROSE OIL - Má 
tonizující účinek, vyhlazuje vrásky, 
obnovuje hustotu a pružnost 
pokožky, pomáhá při neutralizaci 
volných radikálů. Vhodný pro 
všechny typy pleti. 

CREATINE - Je přirozený pro 
pokožku a dobíjí buňky energií. 
Urychluje buněčné funkce, posiluje 
obranné mechanismy pokožky, 
stimuluje syntézu kolagenu a ce-
ramidů. 

ROSE WATER - Je úžasný univer-
zální osvěžující prostředek na pleť 
díky svému přirozenému zpevnění 
a tonizaci. Její časté používání 
pomáhá čistit a stahovat póry 
obličeje. Růžová voda reguluje 
a vyrovnává tvorbu kožního mazu, 
díky čemuž je užitečná pro suchou 
i mastnou pleť. Její antibakteriální 
vlastnosti pomáhají v boji proti 
akné. Je také známá pro své hojivé 
účinky u všech typů dermatitidy. 
Také nedráždí suchou nebo citlivou 
pokožku. Růžová voda obsahuje 
rozpuštěný růžový olej. 

SWEETONE® - Prokazatelně 
snižuje záněty pokožky a ovlivňuje 
nedokonalosti pokožky, čímž zklid-
ňuje citlivou a zarudlou kůži. 

BIOLIQUEFIED BULGARIAN 
ROSE - Má vysokou antioxidační 
kapacitu, uklidňuje, hydratuje 
a chrání pokožku.

KYSELINA  
HYALURONOVÁ
V AMPULÍCH 
  0085    5 ml   |  0063    10x5 ml  
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LOKUM S OBSAHEM PŘÍRODNÍHO 
RŮŽOVÉHO OLEJE
ROSE OIL BULGARIAN DELIGHT 
„DELIGHT“

  0110    200 g  

Jemné růžové aroma růžového oleje Tureckého medu, který 
je nesrovnatelný s jakýmkoli jiným cukrářským pokušením, 
vytváří pocit božského požitku s každým soustem. Vychutnejte 
si harmonickou směs éterické sladkosti a okouzlující chuti. 
Tradiční bulharská pochoutka si jedinečným způsobem zacho-
vala jedinečné vlastnosti bulharského růžového oleje.

DŽEM Z RŮŽÍ
ROSE JAM „DELIGHT“

  0111    230 g  

Tradiční bulharský džem z růží je potěšením pro smysly, spojuje 
v sobě orientální smyslnost a neuvěřitelně sladkou vůni bulharské 
Rosy Damascena. Nikde na světě není tato jedinečná pochoutka 
připravená tak, jak to vědí bulharští cukráři a recept je pečlivě 
uchováván a předáván z generace na generaci. Osvědčená 
metoda k udržení bezvadně krásné pokožky. Pro své projímavé, 
antispasmodické, protizánětlivé a antimikrobiální působení je toto 
cukrářské pokušení skutečným balzámem pro lidský organismu.

BONBÓNY S RŮŽOVÝM 
OLEJEM
ROSE OIL CANDIES „DELIGHT“

  0112    100 g  

Bulharské bonbóny jsou obohacené o složky, které pe-
čují o krásně vypadající pokožku a přírodní esenciální 
oleje, které pronikají přes póry pokožky a vydávají vůni, 
která vydrží až 6 hodin.

BULHARSKÉ DELIKATESY

 NUTRIKOSMETICKÉ  
PRODUKTY 

Po staletí se růžový olej používá k ošetření, 
harmonii, romantice a potěšení. Pro své zázračné 
působení na lidský organismus je tento vzácný 
olej široce používaný v kosmetice, parfumerii, 
farmacii a své čestné místo má také v kulinářství. 

Biofresh Ltd. věří ve dvojí sílu krásné pleti - sílu, 
která pramení ve spokojenosti s tím, že se vám 
líbí váš odraz v zrcadle a sílu z pocitu pohodlí 
vaší pokožky. Vzhled pokožky je odrazem života, 
který vedeme. 

Nutrikosmetické produkty jsou produkty 
pro zdraví; 

 z užívají se vnitřně
 z obsahují kombinaci cílených živin
 z působí preventivně, léčivě a zkrášlujícím 
způsobem pokožku, vlasy a nehty 

Moderním a zodpovědným přístupem je kombi-
nace nutrikosmetiky (užívané vnitřně) s tradiční 
kosmetikou (aplikovanou lokálně) k dosažení 
celkového a efektivního zkrášlujícího účinku. 
Bulharská růže Damascena je vzácná – růžový 
olej je jedním z nejcennějších esenciálních olejů, 
který nám dodává vůni, klid a čistotu. 

Při perorálním podání růžové produkty: 

 z tonizují tělo, 
 z stimulují imunitní systém, 
 z příznivě působí na pokožku



39

DELIKATESY V KATALOGU

100% čistý med
0,01% růžový olej
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MED Z RŮŽE
HONEY OF ROSES DAMASCENA

  0114    150 g  

Včelí med má příjemnou květinovo-růžo-
vou aroma, voní jako bulharské růže, které 
se používají k výrobě růžového oleje podle 
speciální receptury. 100% čistý med obsahuje 
růžový olej a tento medovo-růžový produkt 
má výjimečnou a bohatou chuť. Med z růží 
má prokazatelné léčivé vlastnosti, terapeutické 
a celkově čistící účinky na celý organismus. 
Může se konzumovat přímo nebo používat pro 
přípravu a ochucení různých pokrmů a nápojů. 
Složení: 100% čistý med, 0,01% růžový olej. 

RŮŽOVÁ VODA K PITÍ S BIO EXTRAKTEM
Z RŮŽÍ DEW OF ROSES 

  0115    330 ml  

Růžová voda je vedlejším produktem desti-
lace růžového esenciálního oleje, takže má 
některé z nejsilnějších vlastností růžového oleje, 
jakož i nejsilnější aromatické sloučeniny, pří-
rodní kyseliny a cukry, které mají protizánětlivé, 
antibakteriální, hydratační a vysoké antioxidační 
vlastnosti.

Hlavní důvody, proč začít pít růžovou vodu:
 z hydratuje, obnovuje a zvlhčuje pokožku 
zevnitř,

 z má anti-aging vlastnosti - zpomaluje 
stárnutí kůže,

 z snižuje depresi a stres a zlepšuje náladu,
 z zmírňuje trávicí problémy jako je nadýmá-
ní, žaludeční nevolnost nebo zácpa,

 z zdroj antioxidantů, který pomáhá posilo-
vat kožní buňky a regenerovat kožní tkáně,

 z má protizánětlivé a antiseptické léčivé 
vlastnosti,

 z má jemnou aromatickou chuť, dodává 
energii a má osvěžující účinek.

MURSALSKÝ ČAJ
Z RÁNHOJE HORSKÉHO
  0118    22 g  

BYLINKA NA JAKOUKOLIV BOLEST

Bylinný čaj z rostliny Ránhoj horský. 
Roste pouze na určitých místech poho-
ří Rodopi a obyvatelé jsou známí svou 
dlouhověkostí a životaschopností. 
Kromě tonizačního účinku má také 
posilující, antianemický, antimi-
krobiální a protizánětlivý účinek. 
Snižuje krevní tlak a tím snižuje riziko 
srdečního infarktu a mozkové příhody. 
Zabraňuje rozvoji rakovinných 
buněk a rozvoji aterosklerózy. Je 
prokázáno, že je to antioxidant, t.j. 
pročišťuje organismus. 

Obsahuje železo, měď, kobalt, zinek, 
draslík, hořčík, sodík atp. Obsahuje 
velké množství flavonoidů, které jsou 
hlavními účinnými látkami s antimi-
krobiálními a antioxidačními účinky. 
Obsahuje také třísloviny a éterické 
oleje. Lékaři jej doporučují na léčbu 
dýchacího ústrojí (kašel, bronchitida), 
léčbě močového ústrojí. Je obzvláště 
účinný při léčbě močových cest a pro-
statitidy, onemocnění jater a ledvin. 
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Dopřejte si krásné a dlouhotrvající letní opálení s letní 
kosmetikou SUN CARE. Chraňte svoji pokožku před škodlivými 
slunečními paprsky. Produkty obsahují kvalitní složky jako:

 z KAKAOVÉ MÁSLO
 z KOKOSOVÝ OLEJ
 z BETA KAROTEN
 z BAMBUCKÉ MÁSLO
 z VITAMIN E

HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ
MLÉKO PO OPALOVÁNÍ
  0242    200 ml  

Speciálně vytvořené pro hydrataci, 
vyživení a obnovu pokožky po 
pobytu na slunci

OPALOVACÍ TĚLOVÉ 
MLÉKO SPF 30 
S PUMPIČKOU
  0243    200 ml  

Pokožka zůstává jemná, 
hydratovaná a hladká.

HYDRATAČNÍ
A OCHLAZUJÍCÍ
TĚLOVÉ MLÉKO
PO OPALOVÁNÍ
  0244    200 ml  

Speciálně vytvořené pro hydra-
taci, hojení a obnovu pokožky 
po pobytu na slunci.

OPALOVACÍ KRÉM 
NA TVÁŘ SPF 50
  0248    50 ml  

Pokožka zůstává jemná, hyd-
ratovaná, hladká a chráněná 
před známkami stárnutí.

OPALOVACÍ TĚLOVÉ 
MLÉKO S PUMPIČKOU

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

ZMĚKČUJÍCÍ OLEJ 
NA OPALOVÁNÍ 
BEZ SPF
  0249    150 ml  

Zjemňující opalovací olej
na obličej a tělo poskytuje
dokonalé opálení a vyhlazuje 
pokožku.

OPALOVACÍ OLEJ

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


