THE ESSENCE
OF THE ROSE

PARYŻ • ZURICH • SOFIA • WARSZAWA

NAZSE100% NATURALNE KOSMETYKI Z BUŁGARSKIM
OLEJKIEM RÓŻANYM SĄ:
Holistyczne
Działanie produktów Rossana Labs jest kompleksowe : przywracają zdrowie
skórne, nadają piękny wygląd oraz stwarzają dobre samopoczucie
Odpowiedzialne
Priorytety w strategii rozwoju Rossana Labs to odpowiedzialność za zdrowie
ludzkie oraz dbanie o środowisko
Innowacyjne
Rossana Labs opracowuje i opatentowuje inowatorskie technologie produkcji kosmetyków naturalnych, które zwielokrotniają lecznicze działanie
olejku różanego i efetywność jego użycia we współczesnej kosmetologii

INTENSYWNA REGENERACJA DLA SKÓRY
WRAŻLIWEJ

RESISTEM™
AQUAXYL
SEPITONIC M3
ROVISOME

GŁĘBOKO REGENERUJĄCY SERUM
DO TWARZY Z NATURALYM
OLEJKIEM RÓZANYM
spowalnia proces starzenia się skóry
stymuluje syntezę kolagenu
mocny naturalny antyoksydant

PŘÍRODNÍ
Bulharský
růžový olej

ODŻYWCZY, OCHRONNY BB KREM DO TWARZY
Z OLEJKIEM RÓŻANYM SPF 30

ODŻYWCZY KREM BB DO CIAŁA I RĄK Z OLEJKIEM RÓŻANYM

spowalnia proces starzenia się skóry

spowalnia proces starzenia się skóry i stymuluje odnowę komórkową

działa nawilżająco, kojąco i odmładzająco

działa nawilżająco i ujędrniająco

wspomaga regenerację komórkową i odporność

przywraca elastyczność skóry, widocznie i trwale zmniejsza cellulit

Kosmetyki nie zawierają syntetycznych substancji barwiących, nanomateriałów, GMO,
parafiny i innych pochodnych ropy

MULTIFUNKCYJNA PIELĘGNACJA TWARZY
I CIAŁA
COCO GLUCOSIDE
VITAL MINERAL COMPLEX

ODŻYWCZY SZAMPON-MASECZKA Z GLINKĄ
LCZNICZĄ I OLEJKIEM RÓŻANYM
Działa detoksykująco na włosy i skórę głowy,
nadając im zdrowy i energiczny wygląd.
Wzmacnia strukturę i odbudowuje korę włosa,
chroni przed niekorzystnym
wpływem środowiska.

KREM DO RĄK Z OLEJKIEM RÓŻANYM
zmiękcza, głęboko nawilża
i odżywia skórę
usprawnia mikrokrążenie, spowalniając
procesy stażenia się skóry.

GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCA MASECZKA DO TWARZY Z OLEJKIEM RÓŻANYM
I BIAŁĄ GLINKĄ
Oczyszcza i nawilża skórę za pomocą pancerzyków rzadkich roślin wodnych
Działa złuszczająco i absorbuje toksyn ze skóry
Zmiękcza i reguluje mikroflorę skóry, przywracając jej promienny wygłąd

PŘÍRODNÍ
Bulharský
růžový olej

Kosmetyki nie zawierają syntetycznych substancji barwiących, nanomateriałów, GMO,
parafiny i innych pochodnych ropy

DOGŁEBNA REGENERACJA Z EFEKTEM ANTY-AGE
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Patent by ROSSANA

LARIX SIBIRICA
CERAMIDE MIX
PHYTOSPHINGOSINE
ANTILEUKINE 6
BEAUTYFYE TM

ODMŁADZAJĄCO-NAWILŻAJĄCY KREM NA
DZIEŃ Z NATURALNYM OLEJKIEM RÓŻANYM
Zatrzymuje degradację komórek skórnych,
zwiększając ich podział,
chroni przed wolnymi rodnikami
eliminuje zaczerwienienia, zapalenia i
ciemne plamy skórne
PŘÍRODNÍ
Bulharský
růžový olej

KREM DO TWARZY NA NOC Z BUŁGARSKIM OLEJKIEM
RÓŻANYM. BIO AKTYWNA REGENERACJA SKÓRY
Inteligentny kosmetyk posiadający bogatą formułę
składników, których działanie uaktywnia się w zależności
od indywidualnych potrzeb skóry.

SERUM LIFTINGUJĄCE POD OCZY Z NATURALNYM OLEJKIEM RÓŻANYM

Krem wzmacnia syntezę kolagenu i lipidów, wspomaga
zmniejszeniu nadwrażliwości skóry na czynniki zewnętrzne

Głęboko nawilża, zmniejsza opuchliznę i cienie oraz redukuje zmarszczki
wokół oczu

Wzmacnia barierę ochronną skóry, nawilża i odżywia na
poziomie komórkowym

Kosmetyki nie zawierają syntetycznych substancji barwiących, nanomateriałów, GMO,
parafiny i innych pochodnych ropy

Zapewnia silną ochronę wrażliwej skórze pod oczami.

zmiękcza, uelastycznia i ujędrnia górną powiekę oka

KOMPLEKSOWA OCHRONA
TINOSORB M
TINOSORB S

PRZECIWSŁONECZNY SPRAY Z WYSOKĄ UVA I UVB
OCHRONĄ SPF 30 Z NATURALNYM OLEJKIEM RÓŻANYM
OSPRAY PO OPALANIU I PO WYSIŁKU
FIZYCZNYM Z MIĘTĄ I MINERAŁAMI
Działa uspokajająco i chłodząco na skórę,
łagodzi podrażnienia
mocno nawilża i uspokaja skórę. Przywraca
poczucie komfortu i sprężystości
PŘÍRODNÍ
Bulharský
růžový olej

Neutralizuje szkodliwe działanie promieni
słonecznych, stwarza barierę ochronną i przeciwdziała
przedwczesnemu starzeniu się skóry.
zapobiega pojawieniu się plam pigmentacyjnych
i dehydratacji
- Stymuluje regenerację komórek, działa nawilżająco,
antyoksydacyjne i przeciwzapalnie

Kosmetyki nie zawierają syntetycznych substancji barwiących, nanomateriałów, GMO,
parafiny i innych pochodnych ropy

WODA RÓŻANA FUSION
Działa regenerująco, odmladzająco i przywraca
elastyczność naskórka
Naturalny antyseptyk o działaniu nawilżającym
- wpływa korzystnie na mięśnie twarzy oraz mięśni gładkich
Piekny zapach róży bułgarskiej przyciąga wzrok miłośników
głębokich i wykwitnych aromatów

Rossana Labs to nowoczesny producent kosmetyków, olejku różanego i wody różanej z
Bułgarii. Rodzinna firma powstała w 2014 r.
Tworzymy produkty kosmetyczne dla całościowej pielęgnacji ciała i twarzy na bazie 100%
naturalnego bułgaskiego olejku różanego i wody różanej,własnej produkcji.
W Rossana Labs staramy się połączyć starodawną wiedzę i tradycję w wydobyciu oraz zastosowaniu olejku różanego ze współczesnymi, innowacyjnymi technologiami produkcji
naturalnych kosmetyków.
Zbieramy własnoręcznie kwiaty róży damasceńskiej z naszych ogrodów, a potem
tworzymy naturalne kosmetyki najnowszej generacji. Łączymy tradycję z nowoczesnością,
dążymy do zatrzymania piękna zdrowia w sposób naturalny za pomocą innowacyjnych
technologii. Jeteśmy przekonani,że w róży tkwi miłość - Rose Yourself!
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Yordan Radev · President · bul. Vitosha 78 · 1000 Sofia, Bulgaria
+359.887.879395 · yordan@rossanalabs.com
Vera Radeva Hadjieva · VP Product Management
+33.761.38.3247 · +41.78.658.6141 · vera@rossanalabs.com
Rose shop Slaviana Holc
Sklep Bułgarski z kosmetykami z naturalnym olejkiem różanym
www.roseshop.pl
ul. Droga Hrabska 6/10
05-090 Falenty Nowe
tel.501394-169
email: sklep@roseshop.pl; www.roseshop.pl
We have partnered with Amazon to deliver our products throughout Europe with
free shipping to the United Kingdom, France and Germany

