
HYALURON KEZELÉS KIT (8-10 kezeléshez)
HYALURONIC SKIN CARE TREATMENT

Minden bőrtípusra, de
különösen száraz, vízhiányos és
igényes bőrre.
A kezelés hármas hatású:
simító, feszesítő és újraépítő.
A hyaluronsav és a hyaluronán
sokkal több, mint egy ismert
hidratáló anyag, szinte egy
csodaszer. Nemcsak arra
képes,hogy nedvességből a saját
tömegének 600-szorosát is tárolja,
hanem még a bőr kollasztin és
elasztin termelését is serkenti.

A hyaluronsav a sejtek között helyezkedik el és a különleges
molekuláris szerkezeten keresztül megteremti a tápanyagok és a nedvesség 
szállításához az utat. Azon felül, hogy a hyaluronsav támogatja a bőr regen-
erálódási kapacitását, az egyes cellák között helyet biztosít a sejtosztódáshoz és 
lehetővé teszi az újonnan keletkezett sejtek utazását a bőr felszíne felé. Így a bőr 
„fiatalabbként” tud működni és visszanyeri korábbi simaságát.



HYALURONSAVAS SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KIT 
(15 KEZELÉS)
REJUVENATING EYE CARE TREATMENT

Speciális kezelés az érzékeny
szemkörnyéki területre.
A legérzékenyebb szem körüli bőrt egyaránt
terheli az arcmimika, a mindennapos
sminkelés, az alváshiány és legfőképpen a
stressz. Ez a speciális szemkörnyéki
kezelés hidratáló és simító tulajdonságú,
egyben elősegíti a szövetek
rugalmasságát.
A kezelésben megtalálható a Görgős
Szemkörnyékápoló termék is, amely a
hyaluronsav mellett egy speciális hármas
hatóanyag kombinációt is tartalmaz, a
Proteolea ®-t. A Proteolea ® hatékony 
módon veszi fel a harcot az öregedés első jeleivel. 
Akár 4-6 évvel is megfiatalíthatja a szem kör-nyéki
területet. (tanulmányok alapján)
A Proteolea ® 3 összetevőből áll:
Oliva levél kivonat: aktiválja a proteaszómát,
a bőrsejtek természetes megújítási
rendszerét. A sejtek által termelt
hulladékot és az oxidatív fehérjéket hatékonyan
le tudja bontani.
Kínai datolya: javítja a bőr antioxidáns
védelmi rendszerét, meggátolja az oxidált
fehérjék képződését. Tonikként erősít és
biztosítja a frissességet.
Poliszacharid: feszesítő film réteget
képez a bőrön, viszont nem ragad.

A készlet tartalma:
1db Hidrofil Arctisztító Olaj, 50ml
1db Szemkörnyék Ápoló Szérum, 20ml
30db Laminária Alga Lap
1db Szemkörnyék Tonik, 50ml
1db Görgős Szemkörnyékápoló, 20ml
1db Szemkörnyék Ápoló Zselé, 15ml

*Hidrofil Arctisztító Olaj
Aktív hatóanyagok: szója olaj, E vitamin.
*Szemkörnyék Ápoló Szérum
Aktív hatóanyagok: jojoba magolaj, shea vaj,
urea, E vitamin, A vitamin, napraforgó magolaj,
peptidek, szemvidítófű levél kivonat.
*Laminária Alga Lapok
Aktív hatóanyagok: algazselé.
*Szemkörnyék Tonik
Aktív hatóanyagok: tölgyfagyökér kivonat,
urea, édesgyökér kivonat.
*Görgős Szemkörnyékápoló
Aktív hatóanyagok: Proteolea®, (olíva levél,
poliszaharid és kínai datolya), szemvidítófű
kivonat, fehér tea, aloe gél, panthenol, allantoin
és hyaluronsav.
*Szemkörnyék Ápoló Zselé
Aktív hatóanyagok: avokádó olaj, panthenol,
szójacsíra kivonat, urea, méhviasz, glicirrhyzát,
allantoin, E és C-vitamin.



AKTÍV HYALURON ZSELÉ, 30ml
ACTIVE HYALURON GEL

Parfümmentes, jól terülő zselé, minden bőrtípusra.
Nagy és kismolekula súlyú hyaluronsav, urea és aloe együttes
kombinációja, melyek a lehető legtöbb nedvességgel látják el a
bőrt.

Alkalmazás: Egyetlen csepp is elég, használja reggel és este a
nappali vagy éjszakai ápolókrém előtt.

Aktív hatóanyagok: Hyaluronsav (1,5%), urea, aloe zselé.



GÖRGŐS SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ, 10ml
REJUVENATING EYE ROLL ON

Hűsítő és feszesítő hatású, aloe alapú zselé
az érzékeny szemkörnyék ápolására és nyugtatására,
minden bőrtípusra. Csökkenti a szem
alatti táskákat és észrevehetően tompítja a sötét
karikákat. Parfümmentes, elősegíti a bőr hidratációját
és csökkenti a sejtek öregedését.
Alkalmazás: Használja reggel és este a nappali
vagy éjszakai ápolókrém előtt. A fáradt szemek
ismét ragyogni fognak! Rendszeres használatával
tartós eredmény érhető el.
Aktív hatóanyagok: Proteolea®, (olíva levél,
poliszaharid és kínai datolya), szemvidítófű
kivonat, fehér tea, aloe gél, panthenol,
allantoin és hyaluronsav (0,6%). Parabeneket
nem tartalmaz.

• Paraben mentes
• Ásványi olaj és parfüm mentes
• PEG (poliethylene glycol) mentes



AGYAGOS MÉLYTISZTÍTÓ GÉLMASZK, 75ml
CLAY GEL MASK

Sötét, szürkés-zöld színű, agyagtartalmú sűrű krémzselé, minden
bőrtípusra. Az agyag ellátja a bőrt alapvető ásványi anyagokkal, anélkül
hogy eltömítené a pórusokat.
A ROSA GRAF Agyagos Mélytisztító Gélmaszk montmorillonite agyagot
tartalmaz, amely egy kevert ásványi anyag Alsó-Szászországból és
Hessé-ből. Összehasonlítva más agyag-ásványokkal, ez csak korlátozott
mértékben képes elnyelni a vizet, amely tulajdonsága a kozmetikumok
számára lényeges. Ként is tartalmaz, amely hozzájárul a szép arcszínhez.
A bőrön megszáradó agyag magába szívja a szennyeződéseket, a
letörlésnek enyhe peeling hatása is van.
Alkalmazás: Vékony rétegben vigye fel az arcra, a szem-környéket
kihagyva. 5-10 perc alatt szárad, ezután langyos vizes vattakoronggal
mossa le vagy gőz alatt hagyja hatni 10-15 percig, majd mossa le.
Legfontosabb hatóanyagok: Agyag és aloe zselé.



HYALURON KRÉM, 50ml
HYALURONIC CREAM

Ultra gazdag, hidratáló és regeneráló v/o emulzió, minden
bőrtípusra. Jól terül, masszírozásra is alkalmas. Legfontosabb
hatóanyagai az olivából kivont, bőrbarát szkvalán, a shea vaj, a
méhviasz, a jojoba és a napraforgómag olaj valamint a
hyaluronsav.
Alkalmazás: Nappali vagy éjszakai krémként és masszírozó
krémként is kitűnően alkalmazható.
Aktív hatóanyagok:
- Szkvalán – olajbogyóból kivont bőrbarát olaj, amely megvédi a bőrt a
nedvességvesztéstől és segít megőrizni a rugalmasságát és simaságát.
- Shea vaj – bőrtápláló, hidratáló
- Méhviasz – bőrtápláló
- Hyaluronsav – hidratál, csökkenti az apróbb ráncokat
- NMF – Hatékony, jól bevált hidratáló összetevők
- Jojoba olaj – bőrbarát olaj, simít és hidratál, segít csökkenteni a ráncokat
- E vitamin: antioxidáns
- A vitamin palmitát: csökkenti az apróbb ráncokat
- Urea - hidratál
- Glikoproteinek – fokozzák a bőr természetes ellenállását és javítják a biológiai
egyensúlyát
- Allantoin – bőrnyugtató hatású
- C vitamin - antioxidáns



MULTIPULLE HYALURON, 30ml
MULTIPULLE HYALURONIC ACID

A természet és a tudomány tökéletes kombinációja. Hyaluronsavat
és más koncentrált hidratáló, regeneráló hatóanyagokat tartalmaz,
amelyek a száraz vízhiányos és az igényes bőr hatékony kezelésére
alkalmasak.
Alkalmazás: 30ml hatóanyag koncentrátumot tartalmaz, amely 15-20 kezelésre elegendő.
A dobozban található egy 2ml-es műanyagfecskendő, amely a pontos adagoláshoz
használható. A fecskendővel szúrja át a védőfóliát, hagyja bent a nyílásban, majd fordítsa
fejjel lefelé az üveget és szívjon fel 2ml koncentrátumot a fecskendőbe. Ezután fordítsa
vissza az üveget, húzza ki a fecskendőt. A felhasználás után a fecskendőt állítsa vissza
az üvegbe, mert így kifogástalan zárást biztosít.
Az aktív anyagok hatása legjobban a maszk vagy a masszírozás előtti alkalmazáskor
használhatók ki. Iontoforézissel (+) póluson is bevihetők.
A Multipulle Hyaluron felbontás nélkül több, mint 3 évig eltartható, felbontás után viszont
3 hónapon belül fel kell használni.
Legfontosabb hatóanyagok:
- Tej protein - az igénybevett bőrt regenerálja
- Aloe gél - ápol és véd a bőrirritáció ellen (gyulladáscsökkentő)
- Na-laktát és PCA – bőrhidratáló
- Hyaluronsav, 0,2% – hidratáló és csökkenti a ráncok mélységét
- Panthenol és allantoin – ápol és véd a bőrirritáció ellen
- Peptid - csökkenti az apróbb ráncok mélységét
- Urea – hidratál



HYALURON KRÉMMASZK, 75ml
HYALURONIC MASK

Sűrű, lágy, hatóanyagokban gazdag o/v krém-maszk, minden
bőrtípusra. Avokádó és jojoba olajat, shea vajat, valamint
nagyhatású hidratáló hyaluronsavat és regeneráló A és E vitamint
tartalmaz.
Alkalmazás: Maszkként és masszírozó krémként is kitűnően
alkalmazható.
Aktív hatóanyagok:
- Shea vaj – bőrtápláló, hidratáló
- Avokádó és jojoba olaj – mindkettő rendkívül bőrbarát olaj, simít
és hidratál, segít csökkenteni a ráncokat
- Aloe gél – a bőrt puhává teszi és hidratálja egészen az
epidermisz rétegig
- Hyaluronsav – hidratál, csökkenti az apróbb ráncokat
- A vitamin palmitát: csökkenti az apróbb ráncokat
- E vitamin: antioxidáns
- Parebeneket nem tartalmaz.



SZÍNEZETT KAMILLA PASZTA
CAMOMILE PASTE TINTED

Nyugtató, fertőtlenítő és hidratáló hatású,
sűrű paszta a bőrhibák helyi kezelésére.
Segítségével hatékonyan kezelhetők az aknék,
pattanások. Megnyugtatja a gyulladt, irritált bőrt.
Cink-oxid, azulén, bisabolol, panthenol, mikroezüst
és a bőr színével egyező pigment tartalommal.
Alkalmazás: Használja reggel és este a nappali
vagy éjszakai ápolókrém előtt. Ideális megoldás
a bőrhibák eltakarására, alkalmazható smink alá
is. Hatása és összetétele megegyezik a színezetlen
kamilla pasztáéval.
Aktív hatóanyagok: cink oxid, szója olaj, talcum,
méhviasz, panthenol, perubalzsam, körömvirág
kivonat, bisabolol, mikro-ezüst, kamillavirág
kivonat, azulén, E és C vitamin.

árnyalat


