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FACE CARE

ROSE OIL ANTI-AGE FACE SERUM

Revitalizing Royal Skin Care

Supports the skin’s natural functions while
serving as a powerful protective shield against

the first signs of aging and devitalization. Its
unique mix of pure Bulgarian rose oil, potent
antioxidants, and powerful active ingredients

delivers truly comprehensive skin care, 
promotes cell detoxification, and inhibits 

microinflammations. The serum does not 
contain artificial colors, paraffins, and

petrolеum derivatives. Luxuriously fragrant, 
it is fast absorbing and non-sticky, 

lavishing the complexion with 
instant radiance and silky smoothness.

РЕГЕНЕРИРАЩ СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ C РОЗОВО МАСЛО

Обновяваща грижа за неотразима кожа

Подсилва естествените функции на кожата и предоставя 
ефективна отбрана срещу първите белези на остаряване и 
девитализация. Уникална комбинация от българско розово масло,
мощни антиоксиданти и активни съставки, той предоставя 
истински цялостна грижа за кожата, насърчава клетъчната 
детоксикация и ограничава микровъзпаленията. Не съдържа 
синтетични оцветители, парафини и петролни деривати. 
Изящно ароматен, серумът се абсорбира бързо и мигновено озарява 
лицето с естествен блясък, равномерен тен и кадифена мекота.



FACE CARE

ROSE OIL BB FACE CREAM

Anti-Age Natural Balancing Skin Care 
with SPF 30
 
Rich in 100% natural Bulgarian rose oil, Rossana
Rose Oil BB Face Cream provides gentle 
comfort and nourishing protection to even the
most sensitive and intolerant skin. It promotes
tissue regeneration, reduces toxin-induced 
microinflammations, and stimulates antioxidant 
defense. Uses cutting-edge technology for 
delicate protection against UVA 
and UVB radiation.

ЗАЩИТЕН И ПОДХРАНВАЩ BB КРЕМ

ЗА ЛИЦЕ С РОЗОВО МАСЛО

Натурален възстановяващ и балансиращ
комплекс с SPF 30

Богат на 100% натурално българско розово
масло, защитният и подхранващ BB крем 
за лице дарява нежен комфорт и подхранваща
грижа дори на най-чувствителната 
и проблематична кожа. Насърчава тъканната
регенерация, намалява токсичните 
микровъзпаления и стимулира антиоксидант-
ната защита. Използва най-съвременна 
и толерантна технология за предпазване 
на кожата от UVA и UVB радиация.



FACE AND Body Care

ROSE WATER FUSION

Natural Rose Care and Protection

Unique cooling and stimulating cocktail, 
suitable for use as a cleanser and makeup 

remover. Natural product with antiseptic, 
anti-inflammatory, and anti-toxic properties. 

Regenerates, protects, energizes, 
and nourishes the skin, 

while maintaining and restoring 
its elasticity, and inhibiting aging.

РОЗОВА ВОДА FUSION

Натурална грижа и защита 
за кожата с розово масло

Уникален охлаждащ и стимулиращ 
коктейл, подходящ за почистване на 

лицето и премахване на грима. 
Естествен продукт с антисептични,

противовъзпалителни и антитоксични
свойства. Регенерира, предпазва, 

стимулира и подхранва кожата, 
като поддържа и възстановява 

еластичността и’
и забавя процесите на стареене.



Body Care

ROSE OIL BB HAND 
AND BODY CREAM 

Anti-Age Natural Restorative 
Skin Care

A luxurious natural rose oil-based moisturizer
that provides a long-lasting hydrating effect

and a non-greasy, silky feel to the skin. 
Formulated with Rovisome technology, 

it stimulates anti-cellulite activity, and relieves
tension and fatigue. Cocoa, coconut, 
and shea butters soften and nourish 

the skin, and act as an anti-dehydration 
shield. Elegantly fragrant, 

the cream is fast absorbing and non-sticky.

ПОДХРАНВАЩ BB КРЕМ ЗА РЪЦЕ 

И ТЯЛО С РОЗОВО МАСЛО

Натурален възобновяващ и укрепващ 
комплекс срещу стареене

Луксозен естествен продукт, формулиран 
с натурално българско розово масло, който 
осигурява дълготраен овлажняващ ефект 
и не-мазно кадифено усещане. Изграден на 
базата на иновативната технология Rovisome,
кремът стимулира антицелулитната дейност
и облекчава усещането за умора и напрежение.
Масла от какао, кокос и ший подхранват, 
омекотяват и служат като анти-
дехидратационен щит. Елегантно ароматен, 
продуктът не лепка и се абсорбира бързо.



SUN PROTECTION

SUNSCREEN LOTION WITH ROSE OIL

Refreshing and Rejuvenating Natural 
Care with SPF 30 

Works on the cellular level to neutralize the risk
of early skin aging, pigmentation (sun spots),

itching, and other lasting skin damage caused by
exposure to the sun. Bolsters cell regeneration
and overall skin health. Formulated with cocoa

butter, shea butter, and bisabolol 
for added calming, nourishing, 

anti-inflammatory and antioxidant effect.

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН 

С РОЗОВО МАСЛО

Натурална освежаваща и подмладяваща 
слънцезащита с SPF 30 

Неутрализира вредното влияние на слънцето 
и предпазва кожата на клетъчно ниво от 

преждевременно състаряване, пигментация,
сърбеж и други трайни увреждания причинени

от слънчевите лъчи. Стимулира 
регенерацията на клетките и укрепва 

цялостното им здраве. Етерични маслa от
какао, ший и бизаболол осигуряват 

успокояващ, подхранващ, противовъзпали-
телен и антиоксидантен ефект.



SUN PROTECTION

AFTER SUN ROSE MIST 

Multipurpose Antioxidant Rose 
Water Blend

A multipurpose antioxidant blend of rose water,
mint essential oils, panthenol, and minerals, 
specially formulated for use after sun exposure,
shaving, and irritation or damage due to 
environmental stress. Immediately decreases 
the skin's temperature. Reduces the burning 
sensation and itching after sunburn. Suitable 
for problematic and sensitive skin.

СПРЕЙ ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ 

С РОЗОВО МАСЛО

Универсален антиоксидантен коктейл

Мултифункционален антиоксидантен 
комплекс с розова вода, ментово етерично
масло, пантенол и минерали, специално 
формулиран за употреба след излагане на
слънце, след бръснене и при раздразнения 
на кожата, причинени от неблагоприятни 
фактори на околната среда. Понижава 
температурата на кожата и намалява 
усещането за парене и сърбеж след 
слънчеви изгаряния. Подходящ 
за проблемна и чувствителна кожа.



Founded in 2014, we are an energetic family-owned company, with broad 
international background and experience, set up to advocate holistic care for

body and mind. We integrate carefully selected time-honored traditional 
practices with cutting edge innovation, strict sustainability standards, and 

contemporary technology to deliver to you the copious benefits of superior-
grade Bulgarian rose oil in the form of our exclusive skin care products.

And then we work with nature. We let it pamper your soul and skin and we
embolden it to boost your unique beauty with an enchanting mix of rose oil
scents and sun rays. Now you can freely savor each moment of your day 
without further worry about sunburn, long-term skin damage, or harm to 
your health, all the while revelling in the fact that you are one of a kind!

Let our products nourish your skin with the fresh vitality of hundreds 
of natural rose petals, picked by hand and brought with love and care 

to the very threshold of your wellbeing: Rose Yourself!
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