THE ESSENCE
OF THE ROSE

PARI S • Z U RI C H • S O F I A

PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ S RŮŽOVÝM OLEJEM

HOLISTICKÝ
Výrobky laboratoří Rossana podporují zdraví a zdravý životní styl komplexní
péčí směřující k celistvé tělesné a duševní kondici našich klientů.
TRVALE UDRŽITELNÝ
Laboratoře Rossana zaručují vysokou kvalitu zavedením nových standardů
firemního chování. Chováme se zodpovědně jak k životnímu prostředí, tak
k našim dodavatelům.
INOVATIVNÍ
Rossana je značkou spojenou s hodnotami změny a zkoumání, tvořivosti a
výkonnosti.

REVITALIZUJÍCÍ KRÁLOVSKÁ PÉČE O PLEŤ
RESISTEM™
AQUAXYL
SEPITONIC M3
ROVISOME

OBLIČEJOVÉ SÉRUM PROTI
STÁRNUTÍ S RŮŽOVÝM OLEJEM
Zamezuje stárnutí a ochabování
Stimuluje produkci kolagenu
Silný přírodní antioxidant

BB KRÉM NA OBLIČEJ S RŮŽOVÝM
OLEJEM A SPF 30
Zabraňuje poškození pleti vlivy životního prostředí
Poskytuje hloubkovou hydrataci
Podporuje regeneraci buněk

PŘÍRODNÍ
Bulharský
růžový olej

Nemastný, lehký, rychle se vstřebávající Žádné GMO látky, živočišné výrobky, nano
materiály a syntetické barvy Není testováno na zvířatech Neobsahuje parabeny

BB TĚLOVÝ KRÉM S RŮŽOVÝM OLEJEM
Posiluje buňky pro jejich rozzáření a hedvábnou hladkost
Chrání pružnost pleti
Efektivní prostředek proti celulitidě

MULTIFUNKČNÍ INTENZIVNÍ A KOMPLEXNÍ
PÉČE O PLEŤ A VLASY
COCO GLUCOSIDE
VITAL MINERAL COMPLEX

KRÉM NA RUCE S RŮŽOVÝM OLEJEM
VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON –
MASKA S RŮŽOVÝM OLEJEM A JÍLEM
Detoxikuje vlasy a vrací jim zdravou vitalitu
Posiluje přirozenou vnitřní strukturu vlasů
Obnovuje jádra a pomáhá odolávat poškození

PŘÍRODNÍ
Bulharský
růžový olej

Poskytuje dlouho trvající hydratační efekt
Pomáhá obnovit mikrocirkulaci
Vyživuje a omlazuje

Nemastný, lehký, rychle se vstřebávající Žádné GMO látky, živočišné výrobky, nano
materiály a syntetické barvy Není testováno na zvířatech Neobsahuje parabeny

HLOUBKOVĚ ČISTÍCÍ OBLIČEJOVÁ MASKA S RŮŽOVÝM OLEJEM A JÍLEM
Detoxikační, odlupující se a zvláčňující pěnová maska
Reguluje nadbytečnou tvorbu mazu a odstraňuje nečistoty
Sjednocuje, zklidňuje a harmonizuje pleť

OŽIVUJÍCÍ OMLAZUJÍCÍ PÉČE O PLEŤ
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Patent by ROSSANA

LARIX SIBIRICA
CERAMIDE MIX
PHYTOSPHINGOSINE
ANTILEUKINE 6
BEAUTYFYE TM

DENNÍ PLEŤOVÝ
KRÉM S RŮŽOVÝM OLEJEM
Pomáhá prodloužit životnost buněk
Podporuje regeneraci tkáně
Stimuluje antioxidační ochranu
PŘÍRODNÍ
Bulharský
růžový olej

NOČNÍ PLEŤOVÝ KRÉM
Obnovuje pevnost a pružnost pleti
Zahlazuje stopy vyčerpání a omezuje tvorbu
pigmentových skvrn
Oživuje mladistvý vzhled na buněčné úrovni

Nemastný, lehký, rychle se vstřebávající Žádné GMO látky, živočišné výrobky, nano
materiály a syntetické barvy Není testováno na zvířatech Neobsahuje parabeny

ZPEVŇUJÍCÍ OČNÍ SÉRUM S RŮŽOVÝM OLEJEM
Poskytuje ochranu proti vráskám
Odstraňuje tmavé kruhy a otoky okolo očí
Rozjasňuje

KOMPLEXNÍ OCHRANA PROTI
SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ
TINOSORB M
TINOSORB S

SPREJ PO OPALOVÁNÍ A HOLENÍ S
MÁTOVÝM OLEJEM A MINERÁLY
SLUNCE * SPORT * HOLENÍ

Snižuje náchylnost ke spálení
Chladí a zklidňuje
Vyživuje a hydratuje
PŘÍRODNÍ
Bulharský
růžový olej

OPALOVACÍ SPREJ SPF 30 UVA/UVB
Pomáhá redukovat známky poškození
sluncem a předcházet spálení
Působí na buněčné úrovni a snižuje riziko
předčasného stárnutí pleti
Podporuje regeneraci buněk a celkové
zdraví pokožky

Nemastný, lehký, rychle se vstřebávající Žádné GMO látky, živočišné výrobky, nano
materiály a syntetické barvy Není testováno na zvířatech Neobsahuje parabeny

RŮŽOVÁ VODA FUSION
CHLADÍ * ZKLIDŇUJE * POVZBUZUJE

Zlepšuje odstín a texturu
Zvyšuje tvorbu kolagenu
Čistí citlivou pleť

Jsme aktivní rodinná firma, založená v roce 2014, s širokým mezinárodním
zázemím a zkušenostmi, připravená obhájit celostní péči o tělo a mysl. Spojujeme pečlivě vybrané časem prověřené tradiční postupy s pronikavými inovacemi, přísnými trvale udržitelnými standardy a moderními technologiemi,
abychom vám mohli poskytnout vydatný užitek z prvotřídního bulharského
růžového oleje ve formě našich exkluzivních výrobků pro péči o pleť.
A tak pracujeme s přírodou. Necháváme ji hýčkat vaši duši a pleť a povzbuzujeme ji, aby podporovala vaši jedinečnou krásu pomocí okouzlující vůně
růžového oleje a slunečních paprsků. Nyní můžete volně vychutnávat každou
chvíli vašeho dne bez dalších obav ze spálení sluncem, dlouhodobého
poškození pleti nebo vašeho zdraví.
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Yordan Radev · President · bul. Vitosha 78 · 1000 Sofia, Bulgaria
+359.887.879395 · yordan@rossanalabs.com
Výhradný dovozca a distribútor produktov fy ROSSANA pre SR a ČR:
Ing. Ľubica Kuttnerová
office:Tulská 6, 960 01 Zvolen
tel. č. : +421 911 937 944, +421 918 517 986
e-mail: daflorn@azet.sk; objednávky: skrossana@gmail.com
We have partnered with Amazon to deliver our products throughout Europe with
free shipping to the United Kingdom, France and Germany

