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 				A szép bőr titka

A

ROSA GRAF termékek 1926-ban indultak hódító útjukra a kozmetikai
szalonokban. Az azóta eltelt több mint kilencven év alatt a cég profeszszionális kozmetikai nagyhatalommá fejlődött.

A ROSA GRAF korszerű termékeiben és komplex kezeléseiben egyesülnek
a géntechnika és a biotechnológia tudományának legújabb eredményei,
a természet emberemlékezet óta ismert gyógyhatású anyagaival. A klinikailag
ellenőrzött, allergiát nem okozó, állati eredetű hatóanyagokat nem tartalmazó
készítmények előírásszerű használata során eddig soha nem ismert hatások
érhetők el.
A ROSA GRAF bőrgyógyászai, kozmetikai vegyészei és kozmetikusai együttműködve dolgoznak azon, hogy számodra a legmegfelelőbb termékeket
készítsék el. Reméljük, termékkatalógusunkkal segítséget tudunk nyújtani
Neked, hogy kozmetikusod tanácsait felhasználva megtaláld és kozmetikusodnál megvásárold a bőrtípusodnak legmegfelelőbb
termékeket a ROSA GRAF széles palettájából és ezáltal
hozzá tudunk járulni természetes szépséged megőrzéséhez.
Kérj részletes bőrtípus elemzést, professzionális kezelést
és otthoni bőrápolási javaslatot kozmetikusodtól!

The secret of the beautiful skin

T

he ROSA GRAF professional products have began their conquest in 1926. In the past
more than ninety years the firm has become one of the strongest force in the beauty
salon business.
The up to date ROSA GRAF products and treatments combine the latest results of the
genetechnology and biotechnology with the ancient medicines of mankind. With the
correct use of the clinically tested, non-allergic and natural products never before seen
results can be reached.
ROSA GRAF‘s dermatologists, cosmetical chemists and beauticians work together to
develop product that fulfill your skin‘s requirements. With a little help of our catalogue
and the advises of your beautician, we hope that you can find from our wide range of
product the one that fits perfectly for your skin to preserve your natural beauty. For further
information ask your beautician to make a detailed examination, treatment and home
care recommendation of your skin.
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Újdonság / New Products
BB KRÉM - SZÍNEZETT HIDRATÁLÓ KRÉM, 1 VILÁGOS BÉZS,
2 BÉZS ÉS 3 NAPSÜTÖTTE BÉZS ÁRNYALATOKBAN
A krém több funkciót is tartalmaz egyben: hidratáló bőrápoló, make-up,
hibajavító, elfedő. Miközben természetes, friss árnyalatot ad a bőrnek, fertőtlenítő,
pórusösszehúzó hatású is. Minden bőrtípusra, de különösen problémás bőrre.
Enyhén fényvédő hatású is. Legfontosabb hatóanyagok szójaolaj, árvácska,
hamamelis és kamilla kivonat, alkohol, E vitamin, stabil C vitamin, urea (hidratáló),
ánizssav (antiszeptikus).

BB CREAM, 1 LIGHT BEIGE, 2 BEIGE, SUN BEIGE

For a healthy and beautiful appearance all day long The BB Cream combines several
beauty products in one and also soothes redness and irritation of your skin, conceals small
irregularities and reduces eyeshades. A skin care cream & a make-up & a concealer in one.
Apply in the morning after cleansing evenly on the skin equired, the usual day care can be
applied under the BB Cream.

RG3071V, 3072V, 3073V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 6.500,- Ft
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Újdonság / New Products
PARAZSÁZSA BIOLIFT GÉL

Könnyű zselé, minden bőrtípusra, ahol feszesítésre és hidratációra van
szükség. A dél-amerikai parazsázsa kivonata, a bioaktív N-alkylamid tartalmának
köszönhetően, a botoxhoz hasonló izomrelaxáló hatású, simítja az apróbb
ráncokat és feszesíti a bőrt. Gátolja az izmok mikromozgását és pozitív hatással
van a kollagén szintézisre. A csökkent izomösszehúzódásnak köszönhetően a
bőr azonnal és láthatóan feszesebb, rugalmasabb lesz. Az ezüstfű gyökérkivonat
és a hyaluron sav 24 órán keresztül nedvességgel látja el a bőrt. A vörös szőlő
levél kivonat stabilizálja a kollagén rostokat. A mérések szerinti eredmény: 26%kal csökken a pórusok átmérője, 24%-kal csökken az apróbb ráncok mélysége,
23%- al magasabb a bőr víztartalma. Legfontosabb hatóanyagok: Dél-amerikai
parazsázsa, ezüstfű, vörös szőlő levél kivonat, hyaluron sav. Parabéneket nem
tartalmaz.

SKIN BIOLIFT GEL

The effectiveness of SKIN BIOLIFT unfolds in different ways at the same time. The muscle
relaxant mechanism, which slows down the micro contractions of the muscles and the
positive effects on the collagen, makes Paracress Extract (Spilanthes Acmella) so effective
against wrinkles. Due to the reduced muscle tension, the skin surface is immediately visibly
tightened and smoothed. The extract of the plant roots of silver grass provides the skin with
moisture for 24 hours. Additional care in a light gel form. With confirmed effect ,free from
parabens and mineral oils. Suitable for all skin types.

RG192V • 15ml • Javasolt fogy. ár: 13.400 Ft
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A 24 lépéses
ROSA GRAF masszázs
A ROSA GRAF 24 lépéses masszázs széleskörű, az egész arc, nyak, hát, kar
és a dekoltázs izomzatára és az idegvégződésekre kidolgozott 24 lépéses
rendszer, egy 20-25 perces páratlan varázslat, amely feltölti a lelket, fokozza
a szépséget, a harmóniát és visszaadja az egyensúlyt test és lélek között.
A mechanikai inger hatására, amelyet a masszázs során alkalmazunk, javul a
vérellátás, ezáltal a szövetek oxigén és tápanyagellátása is, továbbá a keringés
is, a fáradtság tünetei csökkennek. A masszázs hatására a bőrben vérbőség
keletkezik, emelkedik a bőr hőmérséklete. értágító hatású kémiai anyagok
termelődnek, fokozódik a vérkeringés, ezáltal az anyagcsere. A mechanikai hatásra
gyorsul a szarupikkelyek leválása, így a hám sejtjei is megújulnak. A rendszeresen
masszírozott bőr edzettebbé,a külső hatásokkal szemben ellenállóbbá válik.
A bőr rugalmasságát, üdeségét biztosító kötőszövet életműködése fokozódik,
sejtjei, rostjai megújulnak. Az öregedés folyamatai később, lassabb ütemben
következnek be!
A masszázs hatása az izomzatra főként az anyagcsere meggyorsításán alapszik.
A méreganyakog eltávozása megszünteti a fáradtság érzését.
Az oxigénnel, tápanyagokkal bőven ellátott izom jól működik, tónusát, erejét
még idősebb korban is megőrzi. Masszázs hatására javul a bőr tónusa, visszanyeri
rugalmasságát, ragyogását. A mimikai ráncok, barázdák mélysége csökken. A
masszázs során olyan kapillárisok is bekapcsolódnak a keringésbe amelyek
nyugalomban voltak. A rendszeres masszázs után fokozódik a bőr rugalmassága,
a tápanyagok és a bomlástermékek gyorsabban kicserélődnek, a sejtek
életműködése fokozódik, a szövetek megújulnak.
A kozmetikus a ROSA GRAF 24 lépéses masszázs relaxáló mozdulatai során
visszaállítja a vendég testi és lelki egyensúlyát, amely elengedhetetlen a jó
közérzethez. A masszázs az ÉLET ÚTJÁNAK a része, ahol a nyugalom, a harmónia,
a jó közérzet, és az öröm együtt járnak.
„Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek!
Ennyi az egész.”
(Zen bölcsesség)
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The 24 steps ROSA GRAF massage
The ROSA GRAF 24 steps massage targeting the face, neck, back, arms and décolleté muscles
and nerve endings a specially developed 24-step system. It has great benefits to the face
muscles, nerve endings, blood and lymph circulation.
The ROSA GRAF 24 steps system is a 20-25 minute massage it is a magic, that fills the soul
and enhance the beauty, creates harmony and restores the balance between body and soul.
Due to the mechanical stimulation, used in the ROSA GRAF 24 steps massage, the blood
circulation is improved and thereby the tissue receives more oxygen and nutrient supplies. In
addition, micro circulation is improved and the fatigue symptoms reduced. The muscles fill
with oxygen and nutrients, start to work better, the tone, and the strength is retained even
in older age. Massage improves the effect of skin tone, which regains elasticity and radiance.
The beautician restores the guest’s physical and emotional balance during the 24 steps ROSA
GRAF relaxing massage that are essential to well-being. The massage is the way of life in
which tranquility, harmony, well-being and pleasure
go hand in hand .
„What is coming accept it, what is going let it go! That‘s all.“
(Zen wisdom)
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ROSA GRAF Kezelések /
Treatments
Bőrfeszesítő Exkluzív Kezelés
Parazsázsa Kivonattal / ÚJDONSÁG!
A kezelés során a dél-amerikai parazsázsa kivonattal készült termékeket alkalmazzuk,
amely a bioaktív N-alkylamid tartalmának köszönhetően, a botoxhoz hasonló
izomrelaxáló hatású, simítja az apróbb ráncokat és feszesíti a bőrt, egyben gátolja
az izmok mikromozgását és pozitív hatással van a kollagén szintézisre. A csökkent
izomösszehúzódásnak köszönhetően a bőr azonnal és láthatóan feszesebb,
rugalmasabb lesz. Ezen kívül a felhasznált készítmények (gél, lapmaszk és pormaszk)
tartalmaznak még ezüstfű gyökérkivonatot és hyaluron savat, emelyek 24 órán keresztül
nedvességgel látják el a bőrt, valamint vörös szőlő levél kivonatot,a mely stabilizálja a
kollagén rostokat. A mérések szerinti eredmény: 26%-kal csökken a pórusok átmérője,
24%-kal csökken az apróbb ráncok mélysége, 23%-kal magasabb a bőr víztartalma.

Kezelési idő: 80-90 perc
A kezelés ára: 22.800 Ft-tól
Treatment with immediate effect (Like Botox). Relaxes, smoothes and tightens the skin.The
effectiveness of SKIN BIOLIFT unfolds different way at the same time. The muscle relaxant
Mechanism that slows down the micro-contractions of the muscles and the positive
effects on the collagen, makes Paracress
Extract (Spilanthes Acmella) so effective
against wrinkles. Due to the reduced muscle
tension, the skin surface is immediately visibly
tightened and smoothed.
The extract of the plant roots of silver grass
(Imperata Cylindrica) provides the skin with
moisture for 24 hours. Scientific research
showed that even after 24 hours, the skin
moisture was 23% higher than usual. The
extract of red vine leaves (Vitis Vinifera Leaf)
stabilizes the collagen network in addition.
Treatment duration: 80-90 min
Price: from 22.800 Ft
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DERMOBALANCE Alapkezelések
A különböző tulajdonságokkal rendelkező bőrtípusok egyéni ápolást
igényelnek. A kezelés során természetes hatóanyagokkal segítjük a bõr
egészséges egyensúlyának helyreállítását és annak megőrzését.
A kezelés hatása a különböző bőrtípusokra:
Száraz, vízhiányos bőr: Jelentősen csökken a nagyon száraz bõr érdessége,
húzódása. A B5 provitamin erős gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően
csökken a bőr irritációja, a tengeri só a sejtek vízháztartásának egyensúlyát segít
beállítani, az urea pedig megakadályozza a bõr vízvesztését.
Érzékeny bőr: Táplálja és puhítja a bőrt, nyugtatja az irritált területeket.
Az allantoin hámregeneráló, antiirritáns hatásának köszönhetően megszűnik
a bőrviszketés, a panthenol erős gyulladáscsökkentő hatására csökken az irritáció.
Vegyes bőr: Optimalizálja a bõr nedvesség- és zsírtartalmát, csökken a bőr
irritációja, természetes hatóanyagok segítségével megvédi a külső károsító
hatások ellen.
Érett, igényes bőr: A bõr anyagcseréje jelentősen javul, csökken a bőr irritációja,
az apróbb mimikai rácok eltűnnek, bőre ismét fiatalos, üde lesz, visszanyeri
természetes rugalmasságát, puhaságát.
Kezelési idő: 90 perc
A kezelés ára: 9.800 Ft-tól

DERMOBALANCE Basic Treatments
Each skin type has its own specific requirements and needs specific care. Rosa Graf has
created four basic skin care series that rebuild and maintain the biological balance of
the skin with the help of natural active ingredients.
Effects of the treatment:
For dry skin: Provides new energy and moisture for the skin and makes your skin feel
nourished and velvety to the touch. Restores the skin’s natural balance.
For sensitive skin: Reduces irritation, promotes healing, protects and balances the skin‘s
lipid/moisture content.
For combination skin: Moisturising, protection against dehydration, support for the
enzymatic activities of the skin.
For mature skin: Helps to prevent the formation of fine lines and wrinkles. Elasticity
and resilience of the skin are highly enhanced. Plant extracts and vitamins stimulate the
regenerative process of the skin.
Treatment duration: 90 min
Price: from 9.800 Ft
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ROSA GRAF Kezelések /
Treatments
FORTY+ Botox Hatású Kezelés
Nagyhatású regeneráló kezelés, amely a plasztikai sebészet hatásával veszi
fel a versenyt. 40 év felett a stressztől, a káros környezeti hatásoktól, genetikai
adottságoktól függően a bőr megereszkedik, veszít rugalmasságából, csökken
a víz- és zsírtartalma. Ezért nagyon fontos a rendszeres tápanyagpótlás, hidratálás.
Ennek a különleges kezelésnek a során speciális hatóanyagokkal tápláljuk bőrét,
amelynek hatására csökken a mimikai ráncok mélysége, bőre ismét rugalmassá
válik, élettel telibb, ragyogóbb és feszesebb lesz.
Kezelési idő: 70-80 perc
A kezelés ára: 12.800 Ft-tól

FORTY+ Treatment

AA course of treatment with the Forty+ Filling System helps to eliminate fine lines and
wrinkles. The skin appears which is over 40 years old younger and fresher. An innovative skin
care programme for an immediately and visibly improved skin structure.
Treatment duration: 70-80 min
Price: from 12.800 Ft

AMINTAmed Kezelés Problémás Bőrre
Zsíros, aknés, problémás bőrre ajánlott. A kezelés során alapos bőrtisztítást
végzünk, az értékes növényi kivonatokkal segítjük a problémás bőr működésének
helyreállítását, normalizáljuk a faggyúmirigyek működését. A kezelés hatására
a bőr pórusai összehúzódnak, a kórokozó baktériumok szaporodása, így az
aknék kialakulása csökken.
Kezelési idő: 90 perc
A kezelés ára: 8.800 Ft-tól

AMINTAmed Treatment

Regular treatment with our successful AMINTAmed product series ensures
an improved appearance of skin prone to impurities or acne.
Your skin will appear pure, evenpored and radiant.
Treatment duration: 90 min
Price: from 8.800 Ft
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Revitalizáló Kezelés Csiganyák Kivonattal
A csiganyák egy teljesen természetes alapú
kivonat, fantasztikus kozmetikai hatásokkal.
A kivonat nagy mennyiségben tartalmaz
allantoint, kollagént, elasztint és glikolsavat.
Az allantoin elősegíti a sejtmegújulást,
a kollagén hatékony sejtregeneráló, bőrsimító,
az elasztin bőrfeszesítő, elsimítja az apróbb
ráncokat, a glikolsav pedig kitűnő peeling
hatású, eltávolítja az elhalt hámsejteket.
A kezelést követően a bőr megújul, élettel teli,
hidratált, hosszantartóan ragyogó és fiatalos lesz.
Kezelési idő: 65-70 perc
A kezelés ára: 15.800 Ft

Helix Aspersa Skin Revitalising Treatment
The snail mucus extract (Helix Aspesrsa) is an all-natural product, wirh fantastic beauty
effects. The extract contains large quantities of allantoin, collagen, elastin and glycolic acid.
The allantoin promotes cell renewal, collagen is an effective cell regenerative and skin
smoothing. Elastin is firming, smoothing the fine lines, the glycolic acid has excellent peeling
effects, removes dead skin cells. Resulting the treatment, the skin will be rejuvenated and full
of life, hydrated, consistently brilliant and youthful.
Treatment duration: 65-70 min
Price: from 15.800 Ft

Növényi Őssejtes Kezelés
Növényi alapú őssejt-technológia a hosszantartóan fiatalos bőrért. Az alpesi
rózsa természetes őssejt kivonata és a különleges aktív összetevők serkentik
a bőr saját őssejtjeinek működését és növelik aktív fázisukat. A kezelést követően
a bőr élettel teli, hidratált és hosszantartóan ragyogó és fiatalos lesz.
Kezelési idő: 60 perc
A kezelés ára: 14.800 Ft-tól

Stem Cell Treatment
Plant-based stem cells from the Alpine Rose boost the vitality of the skin’s own stem cells. They
remain active for longer and, therefore, can provide for the self-renewal of the skin for longer.
Treatment duration: 60 min
Price: from 14.800 Ft
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ROSA GRAF Kezelések /
Treatments
ZÖLD TEA Sejtfrissítő Kezelés

A zöld tea kivonat legfontosabb összetevői a polifenolok, amelyek erős
antioxidáns tulajdonságuknak köszönhetően semlegesítik a szabad gyökök
káros hatását. A kezelés különösen az érzékeny bőrűeknek ajánlott. A kezelés
során tápanyagokban gazdag anyagokkal kényeztetjük bőrét, amely során javul
a sejtek oxigénfelvétele, megszűnik a bőr irritációja.
Kezelési idő: 90 perc
A kezelés ára: 10.800 Ft-tól

Tea Tree Treatment
A course of treatment with TEATIME High-Effective Concentrate helps to prevent various kinds
of skin damage and reinforces the skin’s own resistance. The TEATIME care concept is based
totally on the natural active ingredient: Green Tea extract.
Treatment duration: 60-80 min
Price: from 10.800 Ft
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BLUE LINE Mélyhidratáló
és Sejtregeneráló Kezelés
Tökéletes ápolás a 25 év feletti bőrnek. A sejtmegújulás lassulása, a káros
környezeti hatások negatívan befolyásolják a bőrfelszín fiatalos megjelenését.
Ezzel a különleges kezeléssel segítjük a bőr regenerálódását.
Kezelés idő: 90-120 perc
A kezelés ára: 11.800 -17.800 Ft

Blue Line Treatment
Exclusive care for the skin over 25 years old. The BLUE LINE products are tailor-made
to care for skin that profits from moisture and regeneration. BLUE LINE offers ideal and
all-encompassing care for demanding skin exclusive and natural ingredients such as phytocollastin, hyaluronic acid and various oils and vitamins.
Treatment duration: 90-120 min
Price: 11.800 – 17.800 Ft
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ROSA GRAF Kezelések /
Treatments
NATUR Kezelések – igényes bőrre,
vagy érzékeny, rosaceás bőrre

Bőrápolás összhangban a természettel. A termékek nem tartalmaznak propilénglikolt, ásványi olajokat, szintetikus színező- és tartósítószereket, valamint
parabeneket. A tisztán növényi eredetű, gondosan válogatott, értékes alapanyagok hidratálnak, simává és bársonyosan puhává teszik a bőrt.
Kezelési idő: 60 perc
A kezelés ára: 12.800 Ft-tól

NATUR Treatments for demanding skin or sensitive skin
The high-quality Natur products based on formulations contain precious plant oils
mainly from organic farming and emulsifiers from renewable resources. As we guarantee
the abandonment of the usage of polyethylene glycols, mineral oils, synthetic colourings
and fragrances as well as parabens you may safely feel that you have chosen
a 100% natural skin care series.
Treatment duration: 60 min
Price: from 12.800 Ft
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HYALURONsavas Kezelés
Hármas hatású kezelés: simít, feszesít és újraépít. Minden bőrtípusra, de különösen száraz, vízhiányos és igényes bőrre ajánlott. A hyaluronsav szinte egy
csodaszer. Hidratál és még a bőr kollasztin és elasztin termelését is serkenti.
Kezelési idő: 90 perc
A kezelés ára: 15.800 Ft-tól

HYALURON Treatment
Triple Effect: Smoothing, Firming, Supporting. Hyaluron is almost a miracle ingredient.
Not only can it store 600 times its own weight in moisture, but it also stimulates
the skin to produce more collagen and elastin.
Treatment duration: 90 min
Price: from 15.800 Ft

Rózsaolajos Kezelés
Kellemes, enyhén hámlasztó, antiage
kezelés, a rózsaillat adta wellness élménnyel. Relaxál, védi és megújítja
(enyhe glikolsavas hámlasztás) a bőrt.
A rózsa csodás illata felszabadítja
a szellemet és aktiválja az érzékeket.
A kezelés eredményeképpen a bőr
megújul, fiatalosabb, rózsásabb és
bársonyosabb lesz.
Kezelési idő: 90 perc
A kezelés ára: 14.800 Ft-tól

Passion Rose Treatment
Anti Ageing Treatment with a special wellness experience through the expressive scent of
roses. This pleasant - harmonizing caring treatment with the enchanting scent of roses gives
your skin relaxation, protection and beauty. The wonderful scent of roses frees the spirit and
activates the senses. The skin appears younger, rosy and softer.
Treatment duration: 90 min
Price: from 14.800 Ft
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Arctisztítók / Cleansers
▶ Minden bőrtípusra - For all types of skin
A szépség a tiszta bőrrel kezdődik.
A hatékony bőrápolás a gyengéd és tökéletes tisztítással kezdődik.
A CLEANSING család rendszeres használatával elősegíthetjük a további ápoló
termékek aktív hatóanyagainak tökéletes felszívódását. Arctisztítóink egyaránt
használhatóak a szárazabb és érzékenyebb bőrtípusok ápolására is.
Beauty starts with clean skin.
Effective skin care begins with gentle and thorough cleansing. Regular use of the CLEANSING
family helps your skin to absorb the active ingredients of subsequent skin care products much
better. All of our cleansing products are suitable for skins that are very dry or sensitive.

ARCLEMOSÓ TEJ
Hidrogél alapú lemosó tej, amely hatékonyan és kíméletesen tisztítja a bőrt.
Legfontosabb hatóanyagok: Glycerin: intenzív vízmegkötő; NMF: kitűnő
hidratáló, irritáció csökkentő

CLEANSING MILK

Mild cleansing emulsion for gentle and thorough cleansing of mature, sensitive and dry skin.
Gently removes day protection and make-up.

RG801V • 200ml • Javasolt fogy. ár: 5.300 Ft

ARCTONIK
Megnyugtatja a bőrt, szabályozza pH értékét, összehúzza a pórusokat
és kellemes illattal tonizál. Legfontosabb hatóanyagok: Allantoin: nyugtató,
irritáció csökkentő; NMF: kitűnő hidratáló, irritáció csökkentő.

CLEANSING TONIC

Mild and refreshing facial tonic with moisturizing factor to stimulate and clarify.
Suitable for all skin types. Use after cleansing.

RG802V • 200ml • Javasolt fogy. ár: 5.300 Ft
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HIDROFIL ARCTISZTÍTÓ OLAJ
Arc- és sminklemosó olaj, gazdag bőrápoló összetevőkkel. Megtisztítja a bőrt
a szennyeződésektől, miközben nem szárít. Használata javasolt teleangiectasia
és rozáceás bőr esetén is. Kíméletesen távolítja el a make-up-ot. Legfontosabb
hatóanyagok: Szója olaj: szójababból kivont bőrpuhító olaj, amely a száraz,
dehidratált bőrt selymesen simáva varázsolja.

CLEANSING OIL

Water-soluble cleansing oil for mild cleansing of mature, sensitive and dry skin. Also suitable
in cases of teleangiectasis and problems with couperose. Gently removes make-up.

RG803V • 125ml • Javasolt fogy. ár: 5.100 Ft

ARCTISZTÍTÓ HAB
A pórusokba mélyen behatolva tisztítja az arcbőrt. Használatával elérhető
a tökéletesen tiszta, sima, láthatóan egészségesebb bőr. Férfiak is használhatják.
Legfontosabb hatóanyagok: Bisabolol: gyulladásgátló hatás; E-Vitamin: antioxidáns, ránctalanító.

CLEANSING FOAM
Fine cleansing foam for mild cleansing of normal, oily and combination skins. Also ideal for men.

RG804V • 200ml • Javasolt fogy. ár: 5.300 Ft

PEELING ZSELÉ
Gyengéd peeling apró bambusz gömböcskékkel az intenzív mélytisztításért.
Eltávolítja az elhalt szarusejteket, tisztítja és puha tapintásúvá teszi a bőrt.
Hetente egyszer radírozza le vele az arc és a dekoltázs bőrét!
Legfontosabb hatóanyagok: bambusz örlemény,
az elhalt hámsejtek eltávolítására.

CLEANSING PEELING

Gentle peeling with fine bamboo granules for
intensive but mild deep cleansing. Removes
dead skin cells and promotes natural skin
renewal. Peeling leaves the skin feeling
noticeably radiant and softer.

RG805V • 125ml •
Javasolt fogy. ár: 5.300 Ft
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Parazsázsa ▶ Minden bőrtípusra - For all types of skin
PARAZSÁZSA BIOLIFT GÉL - Nagyhatású bőrfeszesítő

Könnyű zselé, minden bőrtípusra, ahol feszesítésre és hidratációra van szükség.
A dél-amerikai parazsázsa kivonata, a bioaktív N-alkylamid tartalmának köszönhetően, a botoxhoz
hasonló izomrelaxáló hatású, simítja az apróbb ráncokat és feszesíti a bőrt. Gátolja az izmok
mikromozgását és pozitív hatással van a kollagén szintézisre. A csökkent izomösszehúzódásnak
köszönhetően a bőr azonnal és láthatóan feszesebb, rugalmasabb lesz. Az ezüstfű gyökérkivonat
és a hyaluron sav 24 órán keresztül nedvességgel látja el a bőrt. A vörös szőlő levél kivonat
stabilizálja a kollagén rostokat. A mérések szerinti eredmény: 26%-kal csökken a pórusok
átmérője, 24%-kal csökken az apróbb ráncok mélysége, 23%-kal magasabb a bőr víztartalma.
Legfontosabb hatóanyagok: Dél-amerikai parazsázsa, ezüstfű, vörös szőlő levélkivonat,
hyaluron sav. Parabéneket nem tartalmaz.

SKIN BIOLIFT

The effectiveness of SKIN BIOLIFT unfolds in different ways at the same time. The muscle relaxant
mechanism, which slows down the micro contractions of the muscles and the positive effects on
the collagen, makes Paracress Extract (Spilanthes Acmella) so effective against wrinkles. Due to the
reduced muscle tension, the skin surface is immediately visibly tightened and smoothed. The extract
of the plant roots of silver grass provides the skin with moisture for 24 hours. Additional care in a light
gel form. With confirmed effect ,free from parabens and mineral oils. Suitable for all skin types.be
experienced revitalises the skin and leaves it feeling pleasant.

RG192V • 15ml • Javasolt fogy. ár: 13.400 Ft

Hyaluron ▶ Minden bőrtípusra - For all types of skin
HYALURON ÉS PEPTID SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM

Különleges otthoni, hidratáló, regeneráló, anti-ageing termék, amely helyreállítja a bőr
vízmegkötő képességét és fokozza feszességét. A legfontosabb hatóanyaga a három különböző
molekulaméretű, vízmekötő és tartást adó HYALURON SAV, amelyből az egyik cross-linked, amit
a bőrgyógyászok is alkalmaznak. A HEXAPEPTID-8 a botoxhoz hasonó, bőrfeszesítő hatású.
Ezeken kívül a krém olyan nagykon-centrációjú összetevőket is tartalmaz, mint a szkvalán, a shea
vaj, az édesmandula és argán olaj és az E vitamin. Legfontosabb hatóanyagok: 3 féle hyaluron
sav, hexapepetid-8, szkvalán, shea vaj, édesmandula és argán olaj, E vitamin. Parebeneket és
parfümöt nem tartalmaz.

PERFECT BOOST HYALURONIC EYE CARE

The exclusive combination of three types of hyaluronic acid, enriched with smoothing peptides
characterize the eye care Cream. It is an intensive care for the eye area – the skin looks visibly smoother
and youthful fresh.

RG191V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 8.300 Ft
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Hyaluron ▶ Minden bőrtípusra - For all types of skin

HYALURON és PEPTID KRÉM és 14 NAPOS AMPULLA KÚRA,
15ml és 14db

14 napos ampulla kúra, nagykoncentrációjú hatóanyagokkal és egy Hyaluron
és Peptid Regeneráló Krémmel.
3db NYUGTATÓ AMPULLA
Megnyugtatja, relaxálja az érzékeny, stresszes bőrt. Csökkenti a kipirosodást, a bőr ismét
ragyogó és üde lesz. Legfontosabb hatóanyagok: édesmandula kivonat, pantenol, glicyrrizate
(édesgyökér kivonat), rutin (bioflavonoid). Az ampulla parabeneket nem tartalmaz.
3db HIDRATÁLÓ AMPULLA
Visszaadja a bőr elvesztett víztartalmát, és frissességét, a bőr megtelik élettel. Legfontosabb
hatóanyagok: bioszaharid, tejsav nátrium sója, szerin (aminosav), urea, allantoin, p-ánizs sav,
cukrok és hidratáló összetevők. Az ampulla parabeneket nem tartalmaz.
8db HYALURON és PEPTID AMPULLA
A legújabb generációs hyaluron sav, a hexapeptid-8 és az egyéb tápláló összetevők vízzel töltik
fel és feszesítik a bőrt. Legfontosabb hatóanyagok: aloe gél, pantenol, hyaluron sav, tejprotein,
hidratáló összetevők, cukrok, hexapeptid-8, allantoin. Az ampulla parabeneket nem tartalmaz.
HYALURON ÉS PEPTID REGENERÁLÓ KRÉM
Nagyhatású, 24 órás bőrfeltöltő, regeneráló krém minden bőrtípusra, huszonöt-harminc év feletti
korosztály számára. A három különböző molekulaméretű hyaluron sav (az egyik keresztkötésű,
ami az orvosok által injektált hyaluronnal megegyező) javítja a bőr vízmegkötő képességét,
helyreállítja a barrier réteget, növeli a víztartalmát. A hexapeptid-8-nak a botoxhoz hasonló,
bőrfeszesítő hatása van. A hatásos
anti-age krémet reggel és este
alkalmazva javul a bőr rugalmassága,
visszanyeri természetes ragyogását
és fiatalos külsejét. Legfontosabb
hatóanyagok:
bőrtápláló
zsírok
és olajok, glicerin, keresztkötésű
hyaluron sav, kétféle mol. méretű (kicsi
és nagy) hyaluron sav, hexapeptid-8.
Parebeneket nem tartalmaz.
PREMIUM AMPOULE TREATMENT
14-day ampoules cure with highly
concentrated care products plus
Perfect Boost Hyaluronic Cream,
a 24-hour cream for the youthful
appearance of the skin.

RG11708V • 15ml és 14x2ml
• Javasolt fogy. ár: 13.500 Ft
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HYALURON ÉS PEPTID REGENERÁLÓ KRÉM
Nagyhatású, 24 órás bőrfeltöltő, regeneráló krém minden bőrtípusra, huszonöt-harminc
év feletti korosztály számára. A három különböző molekulaméretű hyaluron sav (az egyik
keresztkötésű, ami az orvosok által injektált hyaluronnal megegyező) javítja a bőr vízmegkötő
képességét, helyreállítja a barrier réteget, növeli a víztartalmát. A hexapeptid-8-nak a botoxhoz
hasonló, bőrfeszesítő hatása van. A hatásos anti-age krémet reggel és este alkalmazva javul
a bőr rugalmassága, visszanyeri természetes ragyogását és fiatalos külsejét. Legfontosabb
hatóanyagok: bőrtápláló zsírok és olajok, glicerin, keresztkötésű hyaluron sav, kétféle mol.
méretű (kicsi és nagy) hyaluron sav, hexapeptid-8. Parebeneket nem tartalmaz.

PERFECT BOOST HYALURONIC CREAM

24 hour cream with a combination of different hyaluronic acids amd peptides that smooth,
improve your skin moisture content and at the same time strenghtens skin barrier. Applied int
he morning and int he evening on clean skin, it improves the elasticity, the natural luminosity
and the youthful apperance of the skin.

RG190V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 9.600 Ft

MULTIPULLE HYALURON és HEXAPEPTID
A természet és a tudomány tökéletes kombinációja. Hyaluronsavat (közepes
és kicsi molekulasúlyú), hexapeptidet és más koncentrált hidratáló, regeneráló
hatóanyagokat (tejfehérje, aloe, panthenol, allantoin) tartalmazó koncentrátum,
amely a száraz vízhiányos és az igényes bőr hatékony kezelésére alkalmas.
Legfontosabb hatóanyagok: Tej protein, aloe gél, Na-laktát és PCA, hyaluronsav,
panthenol, allantoin, hexapeptid, urea.

MULTIPULLE HYALURONIC ACID and HEXAPEPTIDE
High effective concentrate that improves your skins softness and flexibility. Hyaluronic acid
(low and medium size molecules) optimises the moisture balance and the moisture binding
ability, and of your skin. The skin seems smoother and looked after. The hexapeptid and milk
protein promotes the regeneration process. Aloe, panthenol and allantoin provide care and
protection for you skin.

RG3328C • 30ml • Javasolt fogy. ár: 9.100 Ft

GÖRGŐS SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
Hűsítő és feszesítő hatású, aloe alapú zselé az érzékeny szemkörnyék ápolására, nyugtatására,
minden bőrtípusra. Csökkenti a szem alatti táskákat és észrevehetően tompítja a sötét karikákat.
Parfümmentes, elősegíti a bőr hidratációját és csökkenti a sejtek öregedését. Legfontosabb
hatóanyagok: Proteolea®, (olíva levél, poliszaharid és kínai datolya), szemvidítófű kivonat, fehér
tea, aloe gél, panthenol, allantoin és hyaluronsav. Parebeneket nem tartalmaz.

REJUVENATING EYE ROLL-ON

Cooling and reduces swelling with hyaluronic acid, white tea, euphrasy extract and Proteolea®.
Improves skin hydration and slows cellular aging.

RG388V • 10ml • Javasolt fogy. ár: 7.200 Ft
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AKTÍV HYALURON ZSELÉ
Parfümmentes, jól terülő zselé, minden bőrtípusra. Nagy és kis molekula
súlyú hyaluronsav, urea és aloe együttes kombinációja, melyek a lehető legtöbb
nedvességgel látják el a bőrt. Egyetlen csepp is elég, használja
reggel és este a nappali vagy éjszakai ápolókrém előtt.
Legfontosabb hatóanyagok: Aloe zselé, hyaluronsav, urea.

ACTIVE HYALURON GEL

The combination of high and low molecular hyaluronic acid in
conjunction with aloe provides your skin with the most possible
moisture. One drop of the perfume free and neutral gel is enough and
can be used for all skin types.

RG3410V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 19.400 Ft

HYALURON KRÉMMASZK
Sűrű, lágy, hatóanyagokban gazdag krémmaszk, minden bőrtípusra.
Avokádó és jojoba olajat, shea vajat, valamint nagyhatású hidratáló
hyaluronsavat és regeneráló A és E vitamint tartalmaz. Parabén mentes.
Legfontosabb hatóanyagok: Aloe gél, A vitamin palmitát, avokádó olaj,
E vitamin, hyaluronsav, jojoba olaj, shea vaj.

HYALURONIC MASK

Cream mask with skin-conditioning, moisturizing and smoothing effects. Active ingredients:
avocado and jojoba oil, aloe gel, hyaluronic acid, vitamin A palmitat, vitamin E, shea butter.

RG66982 • 75ml • Javasolt fogy. ár: 20.900 Ft

HYALURON KRÉM
Ultragazdag, hidratáló és regeneráló 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. Legfontosabb hatóanyagok: Allantoin, A vitamin palmitát,
C- és E vitamin, glikoproteinek, hyaluronsav, jojoba olaj, méhviasz, NMF, shea vaj,
szkvalán, urea.

HYALURONIC CREAM

Ultra rich cream with squalane, shea butter and jojoba oil, hyaluronic acid, vitamin A and E,
NMF and glyco proteins.

RG66983 • 50ml • Javasolt fogy. ár: 18.700 Ft
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Ultimate

Növényi őssejtes kozmetikumok
Stem Cell Cosmetics
▶ Minden bőrtípusra - For all types of skin
ROSA GRAF kozmetikumok őssejt-technológiával – az új aktív kozmetikumok
nemzedéke
Az epidermisz őssejtjei alapvetően szükségesek bőrünk fiatalos állapotának
megőrzéséhez. Ha a bőr őssejtjei aktívak és egészségesek, akkor a bőrünk
a sejtek megújuló képességének segítségével megőrzi a fiatalságát, feszességét
és frissességét. Azok a kozmetikumok, amelyek támogatják és megőrzik
az őssejtek működését, a bőrünket hosszabb időszakon keresztül fiatalon
és frissen tartják. A ROSA GRAF őssejtes kozmetikumok az epidermisz őssejtjeit
kétféleképpen is segítik:
• Az alpesi rózsából kivont (Rhododendron Ferrugineum) növényi alapú
őssejtek serkentik a bőr saját sejtjeinek vitalitását. Hosszú ideig aktívak
maradnak és ezért hosszú ideig tudnak gondoskodni a bőr önmegújításáról.
• A növényi alapú értékes aktív összetevők, mint például a resveratrol,
gondoskodnak az sejtek jobb életfeltételeiről és ezáltal meghosszabbítják
az aktív fázisukat. A bőr önmegújító képessége hosszú ideig fennmarad – az arc
megtartja a fiatalosságát, hosszú ideig feszes és erős marad.
The stem cells of our epidermis are vital cells for the
condition of our skin. If they are active and healthy then
our skin preserves its youthfulness, tautness and freshness
by means of its cell regenerative capability. Cosmetics
that assist and preserve the stem cell function give our
skin a longer period of youthfulness and freshness.
ROSA GRAF stem cell cosmetics assist the stem cells of the
epidermis in two ways:
• Plant-based stem cells from the alpine rose boost the
vitality of the skin’s own stem cells. They remain active for
longer and, therefore, can provide for the self-renewal of
the skin for longer.
• Protective plant-based active ingredients, such as
resveratrol provide for better “living conditions” for the
stem cells and, consequently, increase their active phase.
The skin’s self-renewal capability is preserved for longer
– the complexion keeps its youthful vigour and remains
taut and firm for longer.
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24 ÓRÁS NÖVÉNYI ŐSSEJT ANTI-AGE KRÉM
Lágy nappali és éjszakai krém, megőrzi a bőr fiatalságát, köszönhetően az alpesi
rózsa természetes őssejt kivonatának és a bőr saját őssejtjeit védő különleges
aktív összetevőknek. Élettel teli, hidratáló és gyengéd ápolás gondoskodik a bőr
hosszantartó ragyogásáról és fiatalosságáról.
Legfontosabb hatóanyagok: szkvalán, jojoba olaj, argán olaj, shea vaj, avokádó
olaj, panthenol, napraforgó olaj, szójacsíra kivonat, hialuronsav, alpesi rózsa
sejtkivonat.

STEM CELL 24H CREAM

The gentle day and night cream preserves the skin’s youthfulness thanks to its natural stem
cell extracts from the alpine rose and its exceptional active ingredients to protect the skin’s
own stem cells. Full of vitality, moisture and silky care to provide the skin with longer-lasting
radiance and youthfulness.

RG230V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 14.600 Ft
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Natur

Természetes bőrápoló termékcsalád
Natural Skincare
▶ Minden bőrtípusra - For all types of skin
A magas minőségű ROSA
GRAF Natur termékek alapjai az értékes növényi olajok, amelyek elsősorban organikus termesztésből származnak, valamint a megújuló forrásból származó
emulgeátorok. Garantáltan
elhagytuk a propilén glikol,
az ásványi olajok, a szintetikus színező- és tartósítószerek, valamint a parabenek használatát, így biztosan érezheted, hogy 100%osan természetes bőrápoló sorozatot választottál.

The high-quality Natur products based on formulations contain precious plant oils
mainly from organic farming and emulsifiers from renewable resources. As we guarantee
the abandonment of the usage of polyethylene glycols, mineral oils, synthetic colourings
and fragrances as well as parabens you may safely feel that you have chosen a 100% natural
skin care series.

GYENGÉD ARCLEMOSÓ TEJ
Lágy arclemosó tej, minden bőrtípusra. Természetes összetevőkből áll, nem
tartalmaz ásványi olajokat, szintetikus színező- és tartósítószereket, parabeneket.
Kíméletesen tisztít, eltávolítja a sminket és a szennyeződéseket, a bőr természetes
hydro-lipid rétegének károsítása nélkül.
Legfontosabb hatóanyagok: szója-, jojoba-, szőlőmag-, gránátalmamag olaj
és uborka kivonat.

MILD CLEANSING MILK

Cleansing on a natural basis which provides moisture and essential fatty acids for the skin
right at the beginning of the facial treatment. A wonderful start for the care routine to come!

RG2200V • 200ml • Javasolt fogy. ár: 7.100 Ft
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GYENGÉD ARCTISZTÍTÓ TONIK
Különösen gyengéd arctisztító tonik, minden bőrtípusra. Természetes
összetevőkből áll, nem tartalmaz ásványi olajokat, szintetikus színezőés tartósítószereket, parabeneket. Revitalizálja, felfrissíti és ápolja a bőrt, valamint
előkészíti az ápoló krémek hatóanyagainak befogadására.
Legfontosabb hatóanyagok: szőlőmag kivonat, gránátalmamag kivonat, alkohol.

REFRESHING TONIC

A refreshment for the skin which provides skin care at the same time.

RG2201V • 200ml • Javasolt fogy. ár: 7.100 Ft

KÖNNYŰ NAPPALI HIDRATÁLÓ KRÉM
Könnyű, revitalizáló nappali krém, minden bőrtípusra. Természetes
összetevőkből áll, nem tartalmaz ásványi olajokat, szintetikus színezőés tartósítószereket, parabeneket. A bőr bársonyosan puha és hidratált lesz,
a természetes olajok ápolják, védik és ragyogóvá teszik a bőrt.
Legfontosabb hatóanyagok: jojoba-, szőlőmag-, argan-, gránátalmamag olaj,
Q10 és hyaluron sav.

REACTIVATING DAY CARE

Immediately after application the skin will feel velvety soft. Natural oils care for the skin and give
protection as well as a radiant complexion all day long.

RG2202V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 12.800 Ft

ÉJSZAKAI REGENERÁLÓ KRÉM
Gazdag, ápoló éjszakai krém, minden bőrtípusra. Természetes összetevőkből
áll, nem tartalmaz ásványi olajokat, szintetikus színező- és tartósítószereket,
parabeneket. A bőr bársonyosan puha és hidratált lesz.
Legfontosabb hatóanyagok: jojoba-, babassu-, szőlőmag-, argan-, gránátalmamag olaj, Q10 és hyaluron sav.

REACTIVATING NIGHT CARE

A rich and caring night cream which provides the skin
overnight with everything it needs after a demanding day.
It renders the skin velvety soft.

RG2203V • 50ml
Javasolt fogy. ár: 13.200 Ft
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Lifestyle

Exkluzív bőrmegújító termékcsalád
Exclusive rejuvenating products
▶ Minden bőrtípusra - For all types of skin
NAPPALI HIDRATÁLÓ
KRÉMZSELÉ, FÉNYVÉDŐVEL
Könnyű, parfümmentes krémzselé,
minden bőrtípusra. Szélessávú fényvédőt tartalmaz, nappali bőrápolásra
javasolt. Hidratáló és regeneráló hatású,
javítja a bőr rugalmasságát. Rendszeres
alkalmazásával a bőr visszanyeri víztartalmát, ragyogását. Legfontosabb
hatóanyagok: A és E-vitamin, bisabolol,
édesgyökér kivonat, lecitin, tej amino
savak: bőrápolók, regenerálók, NMF,
hyaluron sav; urea: hidratálók, UV
fényvédők.

CRÉME-GEL JOUR

During the day sensitive skin is perfectly
protected against damaging environmental
influences with the day care Créme- Gel Jour
and its broad-band protection. It helps to
improve elasticity and moisture content of
the skin. With UV-filter, bisabolol (main active
substance in camomile) and vitamines A + E.
It is suitable for all skin types.

RG211V • 50ml
Javasolt fogy. ár: 11.400 Ft
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GLIKOLSAVAS SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÓ
Könnyű, parfümmentes krémzselé, minden bőrtípusra, de különösen
az igényes bőrre. Az érzékeny szemkörnyékre is felvihető. Nappali vagy éjszakai
bőrápolásra egyaránt alkalmas. Hidratáló, enyhén hámlasztó hatású, rendszeres
alkalmazásával a bőr visszanyeri fényét, fiatalos ragyogását. Legfontosabb
hatóanyagok: A és E-vitamin, allantoin, lecitin, mandula és napraforgómag olaj,
tej aminosavak: bőrápolók, regenerálók; glikolsav: ráncsimító, NMF, hyaluron sav;
urea: hidratálók.

GEL AU CRISTAL

The eye zone is very sensitive and demanding. But there is a constantly growing number
of people whose skin tends to be sensitive in a general way. This kind of skin needs special
protective care: Gel Au Cristal. A hydro-gel for the 24-hour-care of demanding skin, including
particularly sensitive parts, with gentle UVprotection, natural moisturising factor and the
special skin care vitamins A + E also glycolic acid.

RG213V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 11.200 Ft

FIATALSÁG TITKA KRÉM
Könnyű, parfümmentes krém minden bőrtípusra.
Nappali vagy éjszakai bőrápolásra javasolt. Enyhén
hámlasztó és a sejtmegújulást elősegítő hatású
glikolsavat, ananász és kiwi kivonatot tartalmaz.
Rendszeres alkalmazásával az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr visszanyeri fiatalos ragyogását.
Legfontosabb hatóanyagok: Ananász és kiwi
kivonat, glikolsav, ráncsimítók.

CRÉME ACIDE DE FRUITS

Rejuvenate your complexion by reducing the depth of
lines with Créme acide de Fruits a day- and night care with
glycolic and fruit acids. Repeated use helps to reduce the
appearance of fine lines and stimulates skin renewal, with
pineapple and kiwi extracts.

RG214V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 11.400 Ft
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Forty+

Bőrfiatalítás 40 év felettieknek
Skin rejuvenation for 40 years and over
Adj bőrödnek egy új esélyt a ROSA GRAF Forty+ új, innovatív bőrápoló
programjával! A különleges összetételű ápolócsalád eredményesen veszi fel
a harcot a csökkenő hormonszint következtében kialakuló rugalmatlanság,
barázdák képződése ellen. Azonnal érezni fogod a különbséget!
Give your skin a new chance! We have an innovative skincare programme for you to improve
your skin structure visibly and immediately. The formula is called: ROSA GRAF Forty+ to counteract the initial signs of hormone-induced skin ageing. You will feel a greater sense of well-being.

NAPPALI VÉDŐKRÉM, SPF17
Nappali védőkrém külön liposzómákba zárt UV-A és UV-B (SPF17) szűrőkkel,
amely megelőzi a napfény okozta apróbb ráncok kialakulását. Elsődleges aktív
hatóanyaga a szója és szőlőhéj kivonat. Csökkenti a bőr nedvességvesztését,
javítja hidratációját és a bőr ragyogó, láthatóan ápolt lesz az egész nap folyamán.
Legfontosabb hatóanyagok: UVA és UVB külön liposzómákba zárt fényszűrők:
fényvédő hatásúak; szója kivonat: bőrpuhító, tápláló, feszesítő és ránctalanító
hatású; szőlőmag kivonat: antioxidáns hatású.

FORTY+ PROTECT, SPF17

This protective day cream contains separately liposomized UV-A and UV-B filters to prevent the
development of light-induced wrinkles. The primary active ingredients are extracts of soya and
grape-stone. These give the skin a well-groomed look during the day and reduce its moisture
loss.

RG370V • 45ml • Javasolt fogy. ár: 10.100 Ft

FORTY+ SZÉRUM
Intenzív bőrmegújító, ránctalanító hatású szérum, szőlőmag olajjal az érett bőr
számára. Használata a nappali krém előtt ajánlott. Legfontosabb hatóanyagok:
Lauryl maleate: tejsav származék (hatékony hámoldó hatású); szója kivonat: bőrpuhító,
tápláló; szőlőmag kivonat: antioxidáns, rugalmasító.

ANTI AGEING SERUM

Intensive anti-ageing serum with grape seed oil as additional care for demanding skin.
Apply before day care.

RG373V • 15 ml • Javasolt fogy. ár: 7.300 Ft
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FORTY+ ÉJSZAKAI KRÉM
Gazdag, regeneráló, helyreállító emulzió,
szőlőhéj és szója kivonatot, valamint isoflavonokat tartalmaz. A krém éjszaka fejti
ki maximális hatását, amikor a bőrt nem
érik káros stressz vagy környezeti hatások.
Legfontosabb hatóanyagok: Szója kivonat: bőrpuhító, tápláló, feszesítő és ránctalanító hatású; izoflavon és szőlőmag
kivonat: antioxidáns hatású, és meggátolja
a bőr idő előtti öregedését.

A Bonn-i Derma Consult Concept
GmbH klinikai tanulmánya
egyértelműen bizonyítja a
ROSA GRAF Forty+ kiemelkedő
hatékonyságát.

FORTY+ CREAM

A rich anti-ageing emulsion, likewise containing
grape-stone and soya extract as well as isoflavones. The activating cream can develop its full
effect during the night, as it is not impaired by stress or environmental effects.

RG371V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 14.300 Ft

FORTY+ BOTOX HATÁSÚ RÁNCFELTÖLTŐ SZÉRUM
A ROSA GRAF forradalmian új készítménye, amely a plasztikai sebészet hatékonyságával veszi fel a harcot a kor előrehaladtával jelentkező bőrelváltozásokkal szemben. Ez a speciális hatóanyagokban gazdag készítmény a hidratáló hatású természetes osztriga kivonatának és aminósavakból előállított botox
hatású összetevőinek köszönhetően relaxálja az arc izmait, így képes csökkenteni
a mimikai ráncok mélységét. A krém rendszeres használatával a bőrt élettel telibbé
és ragyogóbbá varázsolhatjuk anélkül, hogy plasztikai sebészeti beavatkozást
alkalmaznánk. Legfontosabb hatóanyagok: Acetyl-hexapeptid-3: a botoxhoz
hasonló hatású, lazítja a ráncok alatti kis izmokat, a bőr kisimul; ecetyl-dipeptid-1
cety ester: a fenti hatóanyaghoz hasonló hatású; osztriga kivonat: különleges
hidratáló és bőrnyugtató.

FORTY+ FILLING SYSTEM

The revolutionary new Forty+ Filling System of Rosa Graf is a product which is as effective against
the problems of the aging skin as plastic surgery. This product with plenty of special active
ingredients is able to reduce the depth of the mimicking wrinkles by relaxing the muscles of the
face. This is mainly thanks to its natural oyster extract which has hydrating effect and its botox-like
effect ingredients produced from amino acids. With the regular use of this cream you can make
your skin more sparkling and full of life without plastic surgery.

RG376V • 10ml • Javasolt fogy. ár: 15.800 Ft
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Blue Line

Anti-age, hidratáló, védő termékek
Anti-ageing, moisturizing, protecting
▶ 25 év feletti bőrre - For skin over 25 years
Tökéletes ápolás az igényes bőrnek
A fiatal bőr sima és rugalmas. A sejtmegújulás
lassulása azonban már 25 éves kortól elkezdődik. Különböző ártalmas környezeti hatások is negatívan befolyásolják a bőrfelszín
fiatalos megjelenését. A BLUE LINE sorozat
különleges, természetes hatóanyagai segítik
az igényes bőr regenerálását, megújulását.
The exclusive care for demanding skin.
Young skin is smooth and pliable. But slowing down
of cell division already starts at the age of 25. Also
various harmful environmental damages influence
the youthful appearance of the skin negatively.
The BLUE LINE series takes into account the special
needs of the strained skin with its effective activecare natural ingredients, helping its regeneration
and renewal.

HIDRATÁLÓ KRÉMZSELÉ
Zsírmentes, könnyű hidratáló zselé E- vitaminnal, hyaluron savval és panthenollal, amely fokozza a bőr nedvességmegtartó képességét, valamint
rugalmassá és feszessé teszi. Szárazabb bőr esetén a Hidratáló Krémzselé
alkalmazását javasoljuk a megfelelő nappali vagy éjszakai krém alá. Legfontosabb
hatóanyagok: E-vitamin: antioxidáns, öregedésgátló, NMF (természetes hidratáló
faktor): hidratáló; panthenol: gyulladásgátló, viszketéscsillapító, antibakteriális;
phyto-kollasztin és hyaluron sav: rugalmasító, hidratáló. Parabeneket nem tartalmaz.

GEL HYDRATANTE

Fat free, light hydrating gel for every skintype with vitamin E, hyaluronic acid and panthenol. It
increases moisture keeping capacity of the skin, elasticity and tightness. If skin tends to be more
dry, additional use of Gel Hydratante is recommended prior applying the appropriate day or
night cream. No parabens.

RG3400V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 5.900 Ft
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REGENERÁLÓ KRÉM
Éjszakai krém amely a száraz, igényes bőrt olyan nélkülözhetetlen tápanyagokkal látja el, mint a jojoba olaj, a növényi kollagén, az A, E és C- vitamin.
Hozzájárul a bőr saját sejtképződésének növeléséhez és fokozza az enzimek
működését. Legfontosabb hatóanyagok: A-vitamin: hámregeneráló; C és E-vitamin: antioxidáns; phyto-kollasztin: rugalmasító, hidratáló.

CREME REGENERATIVE

Effective night support for the skin’s own repair mechanism. It stimulates the formation
of new cells, promotes enzyme activity with jojoba oil, vegetable collagen and also vitamins
A, E and C.

3401V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 7.300 Ft
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Blue Line

Anti-age, hidratáló, védő termékek
Anti-ageing, moisturizing, protecting
▶ Igényes bőrre, 25 év felett - For skin over 25 years
SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÓ KRÉM
Lágy, védő és regeneráló hatású krém. A körültekintően megválasztott
hatóanyagoknak köszönhetően hidratálja és ápolja a szemkörnyék finom
szerkezetű, érzékeny bőrét. Legfontosabb hatóanyagok: A-vitamin: hámregeneráló; E-vitamin: antioxidáns; jojobaolaj: bőrpuhító, tápláló; phyto–kollasztin:
rugalmasító, hidratáló.

INTENSIVE EYE CREAM

The special protection for the tender area around the eyes.
With its selected ingredients the soft cream combats
the appearance of fine lines and reduces puffiness.

RG3403V • 15ml • Javasolt fogy. ár: 5.500 Ft

HIDRATÁLÓ KRÉM
Tökéletes nappali hidratáló krém,
amelynek hyaluron sav, NMF,
E-vitamin tartalma rugalmassá
teszi, regenerálja a bőrt, növeli
nedvességtartalmát.
Legfontosabb hatóanyagok:
Allantoin: hámregeneráló;
E-vitamin: antioxidáns;
hyarulonsav: vízmegkötő;
NMF: természetes hidratáló faktor

CREAM HYDRATANTE

The perfect moisture care as day protection for more demanding skin. It improves the elasticity
and ensures an even moisture balance in the skin with hyaluron acid, NMF and vitamin E.

RG3404V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 7.100 Ft
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SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ ZSELÉ
Frissít, revitalizál, hatása azonnal érezhető. Használható maszkként és nappali
ápoláshoz is. Legfontosabb hatóanyagok: Avokádó olaj: tápláló és regeneráló,
isoflavonoidok: védő, tápláló, szójakivonat: rugalmasító, regeneráló.

REVITALIZING EYE GEL

Sparkling eyes will be obtained by using the refreshing and revitalizing eye gel. Absorbed quickly
it smoothes and softens wrinkles around the eye. To be applied as mask or day care.

RG3406V • 15ml • Javasolt fogy. ár: 5.300 Ft

LIPOSZÓMA SZÉPSÉG SZÉRUM
A lehető legnagyobb fokú hidratációt és rugalmasságot nyújtja a dehidratált
bőrnek. Phyto-kollasztint, A és E- vitamint, liposzómába zárt borágó olajat
tartalmaz. Használható önmagában, valamint az éjszakai vagy nappali krém előtt.
Legfontosabb hatóanyagok: Allatoin: hámregeneráló; A-vitamin: hámregeneráló;
E-vitamin: antioxidáns; Borágo olaj phyto-kollasztin liposzomában: rugalmasító,
hidratáló.

BEAUTY SERUM

The solution. Gives dehydrated skin the best possible care, by increasing its hydration and
elasticity. It contains phyto-collastin , vitamins A and E, and borage oil in liposomed form.
Apply on its own or before applying day cream or night cream.

RG3409V • 25ml • Javasolt fogy. ár: 13.200 Ft

ALAPOZÓ - ELEFÁNTCSONT SZÍNŰ
Krémes állagú alapozó, amely alkalmazásával sima, egyenletes bőrfelületet
kapunk. Legfontosabb hatóanyagok: Jojoba olaj: bőrtápláló, bőrpuhító;
titánium-dioxid: fényszűrő. A, C és E-vitaminok: regenerálók, antioxidánsok.

CREAM MAKE-UP - IVORY

A cream make-up with jojoba oil and vitamins A, C and E.

RG3422V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 5.100 Ft

NAPPALI KRÉMALAPOZÓ minden bőrtípusra
Színezett nappali krém tökéletes fedést, fényvédelmet és hidratációt biztosít.
Legfontosabb hatóanyagok: Jojoba olaj: bőrtápláló, E-vitamin: antioxidáns, UV-szűrők

TINTED DAY CREAM for all types of skin
Caring and protecting day cream with UV filter and moisturising properties withjojoba oil
and vitamin E.
RG3430V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 5.100 Ft
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Teatime Zöld Tea
Antioxidáns termékcsalád
Antoxidant products

▶ Minden bőrtípusra - For all types skin
Zöld Tea – Évezredek óta ismert anti-stressz terápia férfiaknak és nőknek.
A zöld tea kivonat legfontosabb aktív összetevői a polifenolok, amelyek
• magas antioxidáns hatásukkal semlegesítik a káros szabad gyököket,
• védik a bőrt a napsugarak károsító hatásától.
A zöld tea évezredek óta ismert és alkalmazott gyógynövény Ázsiában és világszerte. Hozzájárul a belső egyensúly megtartásához és a szervezet ellenállóképességének növeléséhez. Javítja a vérkeringést és a sejtek oxigénfelvételét, valamint többszörösen jobb anti-oxidáns hatású, mint a C és E-vitamin.
Green Tea – Proven since thousands of years anti stress care for her and him
Polyphenols the main active ingredients of green tea extract
• have a high antioxidant property reducing effects of free radicals
• provide skin protection against sun damage.
Green tea is well known and highly appreciated in Asia since ancient times. It contributes
to internal harmony and reinforces the body’s own resistance. Green tea promotes blood
circulation and oxygen intake and has a much stronger anti-oxidant effect then vitamin C or E.
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ZÖLD TEA KRÉM-ESSZENCIA
Selymes, lágy, illóolajjal gazdagított krém, amely kitűnően hidratálja, frissíti,
E-vitaminnal, anti-oxidáns zöld teával és ylang-ylang kivonattal regenerálja
a bőrt. Minden bőrtípusra, de különösen az érzékeny bőr nappali és éjszakai
ápolásához. Tartósítószert nem tartalmaz és könnyen szétterül a bőrfelszínen.
Legfontosabb hatóanyagok: Babassu pálma olaj: hidratáló; jojoba olaj: hidratáló, tápláló; kínai zöld tea kivonat: vérkeringést serkentő, antiszeptikus,
antioxidáns; ylang ylang: élénkít, frissít, tonizál; E-vitamin: antioxidáns.

TEATIME DAY AND NIGHT

Perfect day and night care for every types of skin, especially for sensitive skin. New active
formula with antioxidant green tea extract, vitamin E and ylang-ylang. Contains no
preservatives. It can be spread easily and immediatly increases moisture in the upper cell
layers making the skin feel smooth and soft.

RG380V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 6.600 Ft

FEHÉR TEA MASZK
A fehér teának különleges antioxidáns hatása van. Védi a bőrt az oxidative
stressztől, ami a korai bőröregedés egyik legfőbb oka. A fehér tea a teacserje
fehér, pamutszerű, zsenge rügyeiből készül. A legértékesebb teának tartják,
a kínai császárok kedvenc itala volt. A legújabb felfedezés, hogy a fehér tea
kitűnő hatóanyaga a kozmetikai iparnak, mivel erős antioxidáns, védi a bőrt
a szabadgyököktől. A maszkban található lótusz kivonat kitűnő hidratáló, a száraz
és érett bőr egyaránt élvezi az előnyeit. Segít eltüntetni az apróbb ráncokat,
kiegyensúlyozza az érzékeny bőr működését. A hidrolizált búzafehérje pedig a
bőr rugalmasságát javítja. Legfontosabb hatóanyagok: Fehér tea, lótusz kivonat,
hidrolizált búzafehérje.

WHITE TEA MASK

White Tea is a special-effective anti-oxidans. It protects the skin
against oxidantive stress – the main reason for early skin-ageing.
White tea is made from the fine, white-cotton buds and spouts of
the tea-shrub. It is said to be the most precious tea and has been
reserved to the Chinese imperial house. A new discovery is that
white tea is an excellent active agent for cosmetic purposes that
protects the skin against attacks of free radicals.

RG124V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 4.800 Ft
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Thalasso

Szépség a tenger vizéből / Beauty from the sea
A Thalasso sorozat magába zárja a világ egyik legtisztább tengerének,
a namíbiai partok menti élővilágban gazdag vizeknek a legértékesebb
növényi hatóanyagait, vitaminjait, nyomelemeit. A kellemes illatú termékek
kiváló ápolást nyújtanak az érett, vízhiányos és fénykárosodott bőrnek.
The Thalasso products contain the richest and most nourishing vitamins and trace
element found in the one of the clearest seawater near the Namibian coast. With its
great texture and smell it provides longlasting care for the dehydrated, mature skin.
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NAPPALI KRÉM
Algazselé, tengeri ásványok és természetes olajok (pl: szkvalán) segítségével
erőteljesen hidratálja és feszessé teszi a vízhiányos és fénykárosodott bőrt.
Legfontosabb hatóanyagok: Vörös alga: anyagcsere serkentő, bőrtápláló;
szkvalán: bőrtápláló, puhító; tengeri só: energizáló; tölgyfagyökér kivonat:
bőrnyugtató hatású.

THALASSO DAY

Perfect day protection cream for demanding skin, and also for skin, damaged by the sun or
influenced by the environment. Contains sea algae extract and vegetable oils.

RG780V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 7.300 Ft

ÉJSZAKAI KRÉM
Használatával éjszakai regeneráló tengeri fürdőt vehet a bőr. Algazselében,
növényi olajokban és bőrtápláló hatóanyagokban gazdag emulzió. Legfontosabb
hatóanyagok: Vörös alga: anyagcsere serkentő, bőrtápláló; szkvalán: bőrtápláló,
puhító; tengeri só: energizáló; tölgyfagyökér kivonat: bőrnyugtató hatású.

THALASSO NIGHT

Night cream, which has both regenerating and caring effects on demanding skin. Contains
sea algae extract and vegetable oils.

RG781V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 7.800 Ft

PEELING KRÉM
Heti egy-kétszeri alkalmazásával az arc- és testbőr intenzív mélytisztítása
érhető el. A tengeri alga kivonatot tartalmazó peeling krém hatékonyan
eltávolítja a felső sejtrétegeket, aktiválja a természetes megújulását, a bőrnek
bársonyos fényt ad. Legfontosabb hatóanyagok: Vörös alga kivonat: anyagcsere
serkentő, bőrtápláló, antioxidáns, mikrofinomságú kukoricadara gömböcskék:
mechanikusan távolítják el a megvastagodott hámréteget.

THALASSO PEELING

For intensive deep cleansing of face and body. Removes dead cells, gives the skin a velvetly
appearance and activates its natural renewal with sea algae extract. Use once-twice weekly.

RG786V • 100ml • Javasolt fogy. ár: 5.900 Ft
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AMINTAmed

Bőrműködést szabályozó, fertőtlenítő termékek
Sebum control
▶ Zsíros, aknés, problémás bőrre - For impure, problem skin
A zsíros bőr nem az ápolatlanság jele,
hanem gyakran a testben végbemenő
hormonális változások eredménye.
Sokan egész életükön át aknés bőrrel
rendelkeznek. A faggyúmirigyek túlműködése vezet a pórusok elzáródásához és az aknék megjelenéséhez.
Az AMINTAmed sorozat termékei értékes növényi kivonatokkal, (pl. szalicilés citromsavval, árvácska kivonattal)
segítik a problémás bőr megfelelő
működését, szabályozva annak fagygyútermelését.
Impure skin is not a sign of the lack of proper skincare but
very often the result of hormone processes in the body.
Some people have a problem with acne all their life.
The sebaceous glands of impure skin are working
adipogenic which leads to a blockage of pores resulting in
appearance of acne. AMINTAmed products have a positive
effect on the condition of the impure skin and prevent the
development of impurities with valuable active ingredients
(eg. salicylic and citric acid, viola tricolor extract).

ARCLEMOSÓ ZSELÉ
Fertőtlenítő, hidratáló, szappanmentes lemosó árvácska kivonattal, amely
irritáció nélkül, tökéletesen eltávolítja a bőrről a sminket és a szennyeződéseket.
Legfontosabb hatóanyagok: Árvácska kivonat: gyulladáscsökkentő; szalicilsav:
hámképzést gyorsító, antiszeptikus.

WASH

Antibacterial wash gel for oily and impure skin, with pansy extract and salycil acid. Removes
the excess of sebaceous matter without irritating the skin.

RG301V • 100ml • Javasolt fogy. ár: 5.500 Ft
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TONIK
Antibakteriális arctonik, amely frissíti, fertőtleníti, zsírtalanítja a tisztátlan
bőrt az Arclemosó Zselé használata után. Összehúzza a pórusokat és normalizálja
a bőr pH értékét, amely újra szabadon lélegezhet. Legfontosabb hatóanyagok:
Árvácska kivonat: gyulladáscsökkentő, szalicilsav: antiszeptikus, hámképzést
elősegítő.

TONIC

The antibacterial facial tonic freshens up the skin after cleansing. It cleans and invigorates
oily as well as impure skin and ensures the normalisation of pH value. The skin feels fresh and
can breath again.

RG302V • 150ml • Javasolt fogy. ár: 5.400 Ft

BALANCE LIKVID
Könnyű krémzselé nappali használatra. Antibakteriális hatású árvácska
kivonattal, C- és E- vitaminnal, nyugtatja a gyulladt, pattanásos bőrt és ellátja
a szükséges nedvességgel. Legfontosabb hatóanyagok: Árvácska kivonat:
gyulladáscsökkentő, bioszacharidok: hidratálók, C- és E-vitamin: gyulladásgátló,
hámregeneráló, panthenol: gyulladásgátló, viszketéscsillapító, antibakteriális.

BALANCE DAY

Day care for young, oily and impure skin. The soft gelcream has an antibacterial effect and
supplies the skin with moisture. It prevents the development of impurities with pansy extract
and vitamin C and E.

RG303V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 5.800 Ft

BALZSAM KRÉM
Lágy balzsamkrém éjszakai használatra. Szabályozza a bőr működését, zsírosodását, gátolja a baktériumok szaporodását, így az aknék kialakulása ellen hat.
Árvácska és szezámmag kivonattal. Legfontosabb hatóanyagok: Árvácska
kivonat: gyulladáscsökkentő; E-vitamin: hámregeneráló; szezámolaj: hámerősítő.

BALM

The night care for young, oily and problematic skin with a tendency towards impurities.
Helps the skin to recover without any additional strain with sesame-seed
and pansy extract and vitamin E.

RG304V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 5.800 Ft
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AMINTAmed

Bőrműködést szabályozó, fertőtlenítő termékek
Sebum control

▶ Zsíros, aknés, problémás bőrre - For impure, problem skin
SZÍNEZETT HIDRATÁLÓ KRÉM, 1 VILÁGOS BÉZS, 2 BÉZS ÉS
3 NAPSÜTÖTTE BÉZS ÁRNYALATOKBAN
A krém több funkciót is tartalmaz egyben: hidratáló bőrápoló, make-up, hibajavító, elfedő.
Miközben természetes, friss árnyalatot ad a bőrnek, fertőtlenítő, pórusösszehúzó hatású is.
Minden bőrtípusra, de különösen problémás bőrre. Enyhén fényvédő hatású is.
Legfontosabb hatóanyagok: szójaolaj, árvácska, hamamelis és kamilla kivonat, alkohol, E
vitamin, stabil C vitamin, urea (hidratáló), ánizssav (antiszeptikus).

BB CREAM, 1 LIGHT BEIGE, 2 BEIEGE, SUN BEIEGE

For a healthy and beautiful appearance all day long The BB Cream combines several
beauty products in one and also soothes redness and irritation of your skin, conceals small
irregularities and reduces eyeshades. A skin care cream & a make-up & a concealer in one.
Apply in the morning after cleansing evenly on the skin. If required, the usual day care can be
applied under the BB Cream.

RG3071V, 3072V, 3073V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 6.500,- Ft

SZÍNEZETT KAMILLA PASZTA
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. Legfontosabb hatóanyagok: cink-oxid, szója olaj, talcum, méhviasz, panthenol,
perubalzsam, körömvirág kivonat, bisabolol, mikro-ezüst, kamillavirág kivonat, azulén,
C- és E-vitamin.

TINTED CAMOMILE PASTE

A paste for the coverage and treatment of blemishes. With micro silver, camomile
and marigold extract, panthenol and bisabolol.

RG3082V • 15ml • Javasolt fogy. ár: 4.500 Ft
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KAMILLA PASZTA
Nyugtató, szárító, hidratáló hatású paszta gyulladt, aknés bőrre,
pattanásokra. Elősegíti a kisebb pattanásos bőrhibák gyors eltűnését.
Legfontosabb hatóanyagok: Azulén: antiirritáns, nyugtató, antiszeptikus,
bisabolol: bőrnyugtató, antiszeptikus; cink-oxid: antiirritáns, fényvédő; kamilla:
nyugtató, antiszeptikus; kalendula olaj (körömvirág kivonata): bőrregeneráló,
gyulladásgátló; panthenol: gyulladásgátló, viszketéscsillapító, antibakteriális;
peru balzsam: fertőtlenítő hatású.

CHAMOMILE PASTE

A paste for specific treatment of skin impurities. It has a calming, antiseptic and hydrating
effect. Contributes to banish disturbing skin impurities quickly.

RG308V • 15ml • Javasolt fogy. ár: 4.400 Ft

KORPÁS-ÉLESZTŐS PAKOLÁS
Hidrogél alapú krémpakolás, szeborreás, zsíros és tágpórusú bőrre. Megtisztítja
a bőrt az elhalt szarusejtektől és normalizálja a faggyúmirigyek működését. Gátolja
a kórokozó baktériumok fejlődését, nyugtatja a gyulladt bőrt. Hatóidő: 10-15 perc.
Legfontosabb hatóanyagok: Bisabolol: bőrnyugtató, antiszeptikus, búzakorpa:
tisztító, proteinmentes élesztő: nyugtató, tápláló, faggyúmirigy-működést
szabályozó, bakterioszatikus komplex: fertőtlenítő hatású.

Amintamed Mask

Cream mask on the basis of a hydrogel-oil emulsion for impure and oily skin. The skin gets rid
of oily residues and dead skin cells. The mask reduces irritations and calms providing the skin
with a smoother and finer appearance. Apply in a thick layer and remove after 10-15 minutes
with lukewarm water.

RG309V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 4.000 Ft
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Alapsorozatok / Basic Series

▶ Tökéletes ápolás különböző bőrtípusokra - For different
types of skin

A különböző tulajdonságokkal rendelkező bőrtípusok egyéni ápolást
igényelnek. A ROSA GRAF négy különböző ápoló terméket alkotott meg,
amelyek természetes hatóanyagaikkal segítenek a különböző bőrtípusok a bőr
egészséges egyensúlyának helyreállításában és megőrzésében. A megfelelő
nappali és éjszakai ápolás kiválasztásában kozmetikusod segít Neked.
Different skin types with their own specific requirements need individual attention and
selected care. Therefore we created four different ROSA GRAF care products that rebuild and
help maintain the particular biological balance of the skin with help of natural ingredients.
Care and protection for day and night, your beautician will help you to find the appropriate
products.
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ALEGRAmed
Nagyon száraz, dehidratált bőrre
Special care for dry and dehydrated skin
A hidrolipid védőréteg és a tárolt nedvesség megbomlott egyensúlya okozza
a bőr szárazságát, amely kellemetlenül feszülővé és érzékennyé teszi a bőrfelszínt.
A disturbed balance of lipids and moisture makes the skin dry. The lack of moisture retaining
porperties creates flaked, chapped and sensitive skin.

ALEGRAmed ÉJSZAKAI KRÉM
Intenzív éjszakai hidratáló krém ureával (10%!), E-vitaminnal, tengeri sóval.
Jelentősen csökkenti a nagyon száraz bőr érdességét, húzódását. Legfontosabb
hatóanyagok: E-vitamin: szabadgyökfogó, antioxidáns, gyulladáscsökkentő,
D-Pantenol: B5 provitamin, amely gyulladáscsökkentő, anti-irritáns és támogatja
a bőr vízháztartását, tengeri só: a sejtek vízháztartásának egyensúlyát segít
beállítani, sodium, magnézium és nyomelemek bejuttatásával; urea: természetes
hidratáló faktor, intenzív vízmegkötő képességű, megakadályozza a bőr vízvesztését.

ALEGRAmed NIGHT

Highly concentrated night time skincare for dry skin. Reduces rough, dry skin and supplies
energy and moisture. Apply at night after cleansing the skin of the face and neck.

RG316V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 6.200 Ft

ALEGRAmed NAPPALI KRÉM
Intenzív nappali hidratáló krém ureával (10%!), tengeri sóval, növényi olajokkal.
Hidratál, véd és revitalizál. Make-up alá is használható. A nagyon száraz bőr
állapota már néhány heti használat után is érezhetően javul. Legfontosabb
hatóanyagok: D-Pantenol: Provitamin B5 tartalmú, gyulladáscsökkentő, antiirritáns és megakadályozza a sejtek vízvesztését; E-vitamin: szabadgyökfogó,
antioxidáns, gyulladáscsökkentő; tengeri só: a sejtek vízháztartásának egyensúlyát segít beállítani, sodium, magnézium és nyomelemek bejuttatásával,
urea: intenzív vízmegkötő képességű.

ALEGRAmed DAY

Light, super-fatty emulsion with a creamy consistency. Moistens, protects and revitalises. Ideal
as make-up base for dry skin. A slow but long lasting hydration of the skin will be achieved.

RG317V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 6.000 Ft
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Alapsorozatok / Basic Series
ROSANA
Érzékeny bőrre / Care for sensitive skin
A bőr érzékenysége gyakran a környezeti hatások változásán múlik.
Ezért az érzékeny bőrnek segítségre van szüksége az egyensúlya megtartásához.
Irritation can be easily found on sensitive skin which often just reacts to environment changes.
Therofore sensitive skin needs help in maintaining it balance.

ROSANA ÉJSZAKAI KRÉM
Gazdag éjszakai krém, érzékeny bőrre. Körömvirág és kamilla olajjal táplálja
és puhítja a bőrt, nyugtatja az irritált területeket. E-vitamin tartalma antioxidáns,
bőrmegújító hatású. A bőr megnyugszik, csökken az irritációja. Legfontosabb
hatóanyagok: Bisabolol: bőrnyugtató, a kamilla olaj egyik összetevője;
E-vitamin: szabadgyökfogó, antioxidáns, gyulladáscsökkentő; körömvirág olaj:
bőrregeneráló, gyulladásgátló.

ROSANA NIGHT

High valued night cream, especially formulated to soothe sensitive skin, with the help of chamomile
and marigold oil and vitamin E. The skin becomes balanced and gives a relaxed impression.

RG318V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 6.200 Ft

ROSANA NAPPALI LIKVID
Védő hatású nappali krém érzékeny bőrre. Panthenol és allantoin tartalma
megnyugtatja és regenerálja az érzékeny bőrt, csökkenti a gyulladást és az
irritációt. Legfontosabb hatóanyagok: Allantoin: hámregeneráló, antiirritáns;
panthenol: gyulladásgátló, bőrnyugtató.

ROSANA DAY

Protective day care emulsion for sensitive skin,
with panthenol and allantoin acting against
irritations and reducing them. It calms and relaxes
nervous, irritated skin. The natural balance of the
skin will be rebuilt.

RG319V • 50ml
• Javasolt fogy. ár: 6.000 Ft
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ERBANA
Vegyes bőrre / Care for conbination skin
A vegyes bőr száraz és - általában a T zónában - zsíros részekkel is rendelkezik,
ezért olyan ápolásra van szüksége, amely mindkét bőrtípusnak megfelel.
Within combination skin you can find dry as well as oily - usually at the T zone - skin parts and
therefore a care system is needed that help the particular needs on different areas.

ERBANA 24 ÓRÁS KRÉM
Ásványi olaj mentes könnyű nappali és éjszakai krém vegyes bőrre. Optimalizálja a bőr nedvesség- és zsírtartalmát és megvédi a külső károsító hatások ellen.
Legfontosabb hatóanyagok: Allatoin: nyugtató, irritációcsökkentő; A-vitamin:
hámregeneráló; B6 vitamin: gyulladáscsökkentő; babassu pálmaolaj: bőrpuhító,
tápláló, megakadályozza a bőr vízvesztését; E-vitamin: szabadgyökfogó, antioxidáns, gyulladáscsökkentő; jojobaolaj: bőrpuhító, tápláló, megakadályozza a bőr
vízvesztését; NMF (természetes hidratáló faktor): nagyhatású hidratáló.

ERBANA DAY & NIGHT

Smooth day and night care cream (24h) without mineral oils for combination skin. Balances optimal
lipid and moisture conditions of the skin and protects against harmful environmental influences.

RG313V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 6.200 Ft

EXALIA - Érett, igényes bőrre, 60 év felett
Basic care for mature, demanding skin over 60 years
Az idő múlásával a természetes bőrfunkciók aktivitása jelentősen csökken, így
a megfelelően kiválasztott hatóanyagok jelentősége még fontosabbá válik.
Decreasing skin function activity is observed in more mature skin. A care with selected
effective ingredients becomes important.

EXALIA NAPPALI LIKVID
Enyhén zsíros nappali krém, az érett, igényes bőrt A, E-vitaminnal és egy
speciális növényi kivonattal, a fitostimulinnal táplálja. Serkenti a bőr anyagcseréjét,
véd a károsító szabad gyökök ellen. Legfontosabb hatóanyagok: A-vitamin:
hámregeneráló; E-vitamin: szabadgyökfogó, antioxidáns, gyulladáscsökkentő;
fitostimulin és szója olaj: bőrpuhító, tápláló.

LIQUID EXALIA

Slightly fatty day protection with phyto-stimulants and Vitamin A + E, especially composed
for mature skin.

RG324V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 6.000 Ft
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Rosacea

Rosacea speciális készítmények
Special products for rosacea
▶ A rozáceás bőr ápolására - Couperose treatment
A rozáceára hajlamos bőr jellemzői a vékony vöröses - kékes hajszálerek,
amelyek áttűnnek az arcbőrön. A rosacea leginkább az orcán és az orr környékén
jelentkezik. A rosaceára és a kipirosodásra hajlamos bőr nagyon érzékeny mind
a hidegre, mind a napfényre. A ROSA GRAF különleges aktív hatóanyagokat
tartalmazó (pl. vadgesztenye és szőlőlevél kivonat), rozáceára hajlamos
bőrre kifejlesztett termékei megvédik a bőrt a káros környezeti hatásoktól
és visszaállítják mind külső, mind belső egyensúlyát.
Skin that prone to couperose is often
recognized by the reddish-blueish skin
surface caused by damaged capillary
veins. Couperose can be found mostly
on the cheecks and around the nose.
This kind of skin is very sensitive for the
cold weather and also for sunshine.
The unique ROSA GRAF couperose
products with selected active ingredients such as horsechestnut and grape
leaf extraxt protect your skin from
environmental influences and restore its
inner and outer balance.
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ROSACEA INTENZÍV 24 ÓRÁS ÁPOLÓ KRÉM
Intenzív hatású nappali és éjszakai krém liposzómákba zárt aktív hatóanyagokkal. Rendszeres használata láthatóan csökkenti a rozáceát és kiegyensúlyozza a bőr víztartalmát. Nappal és éjszaka egyaránt alkalmazható. Legfontosabb hatóanyagok: K1 vitamin, szőlőlevél; vadgesztenye kivonat: érfalerősítő hatásúak.

COUPEROSE CREAM

Very intensive day and night care with natural ingredients
(K1 vitamin, grape leaf and chesnut extract) contained in liposomes.
A regular application of this cream visibly reduces couperose while
balancing out moisture loss. Use as day or night care.

RG386V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 7.600 Ft

ROSACEA KONDICIONÁLÓ SZÉRUM
Koncentrált hatóanyagtartalmú gél-szérum,
amely az érfalak ozmotikus nyomását szabályozva
halványítja az értágulatos bőr vörösségét. Nappali
használata során regenerálja a hámot, szabályozza
a bőr vízháztartását, gátolja az újabb értágulatok
kialakulását. Használata éjszaka, az Ápoló Krém
alá is ajánlott. Legfontosabb hatóanyagok: K1
vitamin, szőlőlevél; vadgesztenye kivonat: érfalerősítő hatásúak.

COUPEROSE CONDITIONING SERUM

Protective gel containing highly concentrated natural
ingredients (K1 vitamin, grape leaf and chesnut extract)
embedded in liposomes. By controling the osmotic
pressure of the vessels it improves the appearance of skin
affected by couperosis.

RG387V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 7.800 Ft

Kérd kozmetikusodtól az egyedülálló ROSA GRAF rozácea arckezelést!
Ask our outstanding ROSA GRAF couperose facial from your beautician.
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SUNTIME

Hatékony fényvédelem / Effective sun protection
Dupla védelem a káros napsugárzás ellen!
A külön liposzómákba zárt UVA és UVB
fényvédők mélyen felszívódnak a bőrbe,
így hosszantartó védelmet nyújtanak még
ismételt fürdőzés, vagy fokozott izzadás esetén is. A lingh-zhi csodagomba elsőosztályú
antioxidáns, a citromfű-olaj pedig antibakteriális és szúnyogriasztó hatással is rendelkezik. Használd a SUNTIME termékeket télen
és nyáron, amikor bőrödnek professzionális
fényvédelemre van szüksége!
Double safety in harmful sunlight! Suntime products
protect the skin for hours after a single application.
Highly effective UVA and UVB filters in separate
liposomes will be absorbed deep into the skin and
remain effective even after repeated swimming or
perspiring. Ligh-Zhi mushroom extract superiorly
eliminates free radicals, lemon grass oil is a famous
antiseptic and insect repellent. Use SUNTIME
products in the summer and winter whenever your
skin needs professional sun protection.

SUNTIME SPECIÁLIS FÉNYVÉDŐ ARCRA ÉS TESTRE, SPF20
Vízálló fényvédő, minden bőrtípusra, külön-külön liposzómákba zárt, nagyhatású UVA és UVB filterekkel. Hatékony védelem nyújt a leégés és a napsugárzás
okozta bőröregedés ellen. A külön liposzómákba zárt UVA és UVB fényszűrők
különösen hatékonyak, a lingh-zi (pecsétviasz) gomba kivonat regeneráló hatású.
Friss, elegáns illat, nem zsíros textúra. Vízálló.
Legfontosabb hatóanyagok: lecitin liposzómák, titánium-dioxid, citromfű olaj,
ling-zhi (pecsétviasz) gomba kivonat, ánizssav (antiszeptikus), UVA és UVB filter.
Parabeneket nem tartalmaz.

SUNTIME SPECIAL, SPF 20

The effective protection against sunburn and sun-induced skin-ageing. Particularly effective
light filters are encapsulated in liposomes. Fresh, elegant and non-greasy texture. Waterproof.

RG161V • 200ml • Javasolt fogy. ár: 7.700 Ft
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SUNTIME SZUPER FÉNYVÉDŐ, SPF30
Nagyhatású fényvédő érzékeny bőrre, mint pl. az orr vagy a dekoltázs területe.
Hatékony védelmet nyújt a leégés és a napsugárzás okozta bőröregedés ellen.
Az alkalmazott UVA és UVB fényszűrők különösen hatékonyak. Friss, elegáns
illat, nem zsíros textúra. Vízálló. Legfontosabb hatóanyagok: titánium-dioxid,
jojoba olaj, méhviasz, E vitamin, shea vaj, pantenol, allantoin, bisabolol, ánizssav
(antiszeptikus), UVA és UVB filter. Parabeneket nem tartalmaz.

SUNTIME HIGH, SPF 30

A maximum of protection against UVA-radiation and immediate protection against UVBradiation. The skin is immediately protected from sunburn and sun-induced skin-ageing.
Waterproof.

RG162V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 5.900 Ft

SUNTIME NAPOZÁS UTÁNI NYUGTATÓ KRÉM
Optimális ápolás a napozás után, minden bőrtípusra. Hűsíti, ápolja, nyugtatja
a bőrt. Vékony nedvességzáró réteget képez a bőrön. A napbarnított szín tartósan
és egyenletesen megmarad a bőrön. Fényszegény időszakban általános nappali
vagy éjszakai arc és testápoló krémként is kitűnően alkalmazható! Legfontosabb
hatóanyagok: jojoba olaj, urea, allantoin, E vitamin, pantenol, ánizssav (antiszeptikus), C-vitamin, méhviasz, shea vaj, pantenol, allantoin. Parabeneket nem
tartalmaz.

SUNTIME APRÉS

The optimal care after sunbathing. Cools, cares and calmes the skin. Forms a fine moisture
barrier ont he skin. The tan lasts much longer and remains beautiful evenly.

RG163V • 200ml • Javasolt fogy. ár: 5.900 Ft
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Különleges készítmények
Special Products
▶ Különböző bőrtípusra - For different types of skin
HIDROGÉL HEGEKRE
Bőrmegújító hidrogél, elsősorban műtéti hegekre és gyógyult bőrfelszíni
sérülésekre. A hagyma és rozmaring kivonat fokozza a hegszövet vérellátását,
az árnika, a körömvirág és a nátrium heparin (mukopoliszaharid) hegregeneráló
hatású. Rendszeres használattal a (pl. plasztikai) műtéti v. sérülés során
keletkezett heg hidratációja és rugalmassága javul, az ép szövethez hasonló
lesz. Legfontosabb hatóanyagok: hagyma, körömvirág és
árnika kivonat, panthenol, allantoin, cukor, ricinus olaj, nátrium
heparin, rozmaring levél kivonat, E vitamin. Parfümöt és
parabéneket nem tartalmaz.

HYDROGEL N

Skin refining hydro gel. Apply several times a day to skin
and massage in slightly.

RG384V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 7.100 Ft

24 ÓRÁS REVITALIZÁLÓ KRÉM CSIGANYÁK KIVONATTAL
Természetes anyagokat tartalmazó regeneráló, védő és ápoló hatású,
24 órás krém csiganyák kivonattal (amely magas allantoin, kollagén elasztin
és glikolsav tartalmú), kiemelkedő kozmetikai hatásokkal. Kiváló minőségű
shea vajat tartalmaz, amely védi a bőrt a környezeti hatásokkal szemben és erősíti
a védekezési mechanizmusát. Ellátja a bőrt az ideális mennyiségű nedvességgel,
az irritált és kipirosodott bőrt megbízhatóan kiegyensúlyozza. Legfontosabb
hatóanyagok: csiganyák kivonat, shea vaj, E vitamin. Ásványi olaj-, paraben- és
parfümmentes.

HELIX ASPERSA SKIN REVITALIZING
24h CREAM

Snail Slime - a natural product with fascinating
cosmetic properties. 24-hour cream for cream
for skin regenaration, protection and care with Helix
Aspersa Snail Slime.

RG140V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 10.900 Ft
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Különleges készítmények
Special Products
REVITALIZÁLÓ SZÉRUM CSIGANYÁK KIVONATTAL

A szérum a napi bőrápolás tökéletes kiegészítője, lenyűgöző kozmetikai
hatásokkal. Magas koncentrációban tartalmaz csiganyák kivonatot. Tartós
hidratáltságot biztosít, a csiganyák allantoin, kollagén,
elasztin és glikolsav tartalmának köszönhetően azonnali
frissítő és feszesítő hatású. Használd a szérumot
reggel és este a bőr letisztítása után. Legfontosabb
hatóanyagok: csiganyák kivonat. Ásványi olaj-, parabenés parfümmentes.

HELIX ASPERSA SKIN REVITALIZING SERUM

Snail Slime – a natural product with fascinating cosmetic
properties. The perfect addition to daily care with a daily care with
a high concentration of Helix Aspersa Snail Slime.

RG141V • 15ml • Javasolt fogy. ár: 9.800 Ft

TÉLI VÉDŐKRÉM
Zsíros, sűrű krém, minden bőrtípusra. Eredményes
védelmet biztosít a téli nagy hidegben, nyáron vitorlázáskor is a fényvédő fölé. Legfontosabb hatóanyagok:
A-vitamin: hámregeneráló; C-vitamin: antioxidáns, hámregeneráló; E-vitamin: szabadgyökfogó, antioxidáns,
gyulladáscsökkentő; méhviasz: nedvességmegtartó;
napraforgómag olaj: tápláló, bőrpuhító.

WINTER CARE FACE

Fatty, thick cream. Skin protection against the cold.
With vitamin E as radical catcher.

RG18100V • 30ml • Javasolt fogy. ár: 3.900 Ft
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BAOBAB 24 ÓRÁS LIGHT KRÉM Q10
Ebben a különleges termékben a ROSA GRAF a baobab fa természetes
kivonatába helyezi bizalmát, amely hyaluron savval, Q10-el és antioxidáns
A-, E-vitaminokkal kombinálva kimagaslóan hatásos öregedésgátló hatás
érhető el.
Könnyű, de hatékony 24 órás krém igényes, normál és vegyes bőrre.
Baobab kivonattal, hyaluron savval, Q10-el, A- és E-vitaminokkal védi a bőrt
a környezet károsító hatásai ellen és visszaállítja fiatalos frissességét. Legfontosabb
hatóanyagok: A-vitamin: növeli a sejtosztódást, hámregeneráló, csökkenti
az apróbb ráncok mélységét, baobab (majomkenyérfa) gyümölcskivonat:
fokozza a természetes hámlást, stimulálja a kollagén és elasztin termelést;
E-vitamin: szabadgyökfogó, antioxidáns, gyulladáscsökkentő, hyaluron sav:
vékony, láthatatlan réteget képez a bőrön, megköti és megőrzi a bőr víztartalmát,
Q10 koenzim: növényi kivonat, ubiquinon tartalmú, a vitaminokhoz hasonló,
a sejteknek energiát adó enzim, véd a szabad gyökök ellen, antioxidáns hatású,
shea vaj: bőrsimító, regeneráló, hidratáló, tápláló.

BAOBAB CREAM LIGHT

ROSA GRAF puts trust into a high quality ingredient extracted from the fruit of the baobab
tree. We have succeeded in combining active ingredients from a purely natural source into
a highly effective formula containing hyaluronic acid, Q10 and vitamins A and E for an
additional and extraordinary effective anti-ageing effect.
It is a light but effective 24h cream suited for mature, normal to combination skin with active
anti-ageing ingredients of baobab extract, hyaluronic acid, Q10 and vitamins A and E.
The cream reinforces the resistance of the skin against environmental influences and restores
its natural balance.
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RG326V • 50ml • Javasolt fogy. ár: 11.700 Ft

Különleges készítmények
Special Products
SZEMPILLA ÉS SZEMÖLDÖK ÁPOLÓ SZÉRUM
Gyengéd és természetes úton segít a szempilláknak, hogy elérjék a maximális
hosszt és vastagságot. A Sympeptide XLash egy újonnan kifejlesztett,
peptidkomplexet tartalmazó hatóanyag, amely igen látványos eredményt
ad: meghosszabbítja és erősíti a szempillákat. Az ápoló szérum összetevői
megvédik a szempillákat a káros hatásoktól és biztosítják az optimális
tápanyag bevitelt. Legfontosabb hatóanyagok: Myristoyl pentapeptide-17
(lipooligopeptid), pantenol, kamillavirág kivonat. Ásványi olajat, parabeneket
és parfümöt nem tartalmaz.

RGLASH ULTRA

An innovative serum that supports natural growth, length and thickness of
eyelashes. due to highly active ingredients, existing eyelashes and eyebrows
remain longer. Meanwhile new hairsgrow again. Your eyes look more expressive
and dramatic.

RG385V • 5ml •
Javasolt fogy. ár: 7.300 Ft
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Kezelési ajánlatok/

Ajánlott bőrtípus

ÚJ Bőrfeszesítő Kezelés PARAZSÁZSA Kivonattal
DERMOBALANCE Alapkezelés (90 perc) ALEGRAmed

25 év felett
Nagyon száraz,
dehidratált bőrre

DERMOBALANCE Alapkezelés (90 perc) - ROSANA

Száraz, érzékeny bőrre

9.800 Ft

DERMOBALANCE Exkluzív Kezelés (110 perc) ROSANA

Száraz, érzékeny bőrre

13.800 Ft

DERMOBALANCE Alapkezelés (90 perc) - ERBANA

Vegyes bőrre

9.800 Ft

DERMOBALANCE Alapkezelés (90 perc) - EXALIA

Érett, igényes, idősödő bőrre

9.800 Ft

AMINTAmed Kezelés (90 perc)

Zsíros, problémás bőrre

8.800 Ft

BLUE LINE Hidratáló, Regeneráló Kezelés
(100 perc)

25 év felett

11.800 Ft

BLUE LINE Hidratáló, Regeneráló Exkluzív Kezelés
(120 perc)

25 év felett

17.800 Ft

FORTY+ Nagyhatású Regeneráló Kezelés (60 perc)

40 év felett

12.800 Ft

FORTY+ Nagyhatású Regeneráló Exkluzív Kezelés
(80 perc)

40 év felett

15.800 Ft

ZÖLD TEA Antioxidáns, Frissítő, Hidratáló Kezelés
(60 perc)

Minden bőrtípusra

10.800 Ft

ZÖLD TEA Antioxidáns, Frissítő, Hidratáló Exkluzív
Kezelés (80 perc)

Minden bőrtípusra

15.800 Ft

NATUR I. Természetes Anyagokkal Történő Kezelés
(60 perc)

Minden bőrtípusra

12.800 Ft

Treatment offers

A kezelés
javasolt ára*
22.800 Ft
9.800 Ft

NATUR II. Természetes Anyagokkal Történő Kezelés Érzékeny és rozaceás
(60 perc)
bőrre

12.800 Ft

Növényi Őssejtes Bőrmegújító Kezelés
(60 perc)

25 év felett

14.800 Ft

Növényi Őssejtes Bőrmegújító Exkluzív Kezelés
(70 perc)

25 év felett

18.800 Ft

Hyaluronsavas Simító, Feszesítő, Újraépítő Kezelés
(90 perc)

Minden bőrtípusra,
különösen száraz,
vízhiányos, igényes bőrre

15.800 Ft

Hyaluronsavas Simító, Feszesítő, Újraépítő Exkluzív Minden bőrtípusra,
Kezelés (110 perc)
különösen száraz,
vízhiányos, igényes bőrre

17.800 Ft

Rózsaolajos Bőrmegújító, Regeneráló Kezelés
(90 perc)

25 év felett

14.800 Ft

Revitalizáló Kezelés Csiganyák Kivonattal
(60-70 perc)

Minden bőrtípusra

15.800 Ft

*A feltüntetett árak bruttó értékek.

AMINTAmed Tonik, 150ml

•

AMINTAmed Balance Likvid, 50ml

•

AMINTAmed Kamilla Paszta, 15ml

•

Arclemosó Tej, 200ml
Arclemosó Tonik, 200ml

•

BLUE LINE Hidratáló Krém, 50ml
BLUE LINE Hidratáló Krémzselé, 50ml

•

BLUE LINE Regeneráló Krém, 50ml

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

BLUE LINE Szemkörnyék Ápoló Krém, 15ml

•

BLUE LINE Szemkörnyékápoló Zselé, 15ml
ERBANA 24 Órás Krém, 50ml

Speciális Termékek

•

Szemkörnyékre

Száraz, Érzékeny bőr

•

Érett, Igényes Bőr

AMINTAmed Arclemosó Zselé, 100ml

40 év felett

Új Parazsázsa Bolift Gél, 15ml

25 év felett

Suggested Products by Skintypes

Zsíros és Vegyes Bőr

Javasolt ROSA GRAF
krémek bőrtípusonként/

•
•

EXALIA Nappali Likvid, 50ml
FORTY+ Botox Hatású Ráncfeltöltő Krém, 10ml

•

•

FORTY+ Éjszakai Krém, 50ml

•

•

FORTY+ Nappali Védőkrém SPF17, 50ml

•

•

•

•

•

•

•

Hyaluron és Peptid Szemkörnyékápoló Krém
Hyaluron és Peptid Regeneráló Krém és 14 Napos Ampulla Kúra

•

•

•

•

MultiPulle Hyaluron és Hexapeptid

•

•

•

•

•

24 Órás Revitalizáló Krém Csiganyák Kivonattal, 50ml

•

•

•

•

•

Revitalizáló Szérum Csiganyák Kivonattal, 15ml

•

•

•

•

•

LIFESTYLE Nappali Hidratáló Krémzselé Fényvédővel, 50ml

•

•

•

LIFESTYLE Fiatalság Titka Krém, 50ml

•

•

•

Hyaluron és Peptid Regeneráló Krém

•
•

LIFESTYLE Glikolsavas Szemkörnyék Ápoló, 30ml
ROSACEA Intenzív 24 Órás Ápoló Krém, 30ml

•

ROSACEA Kondícionáló Szérum, 30ml

•
•

ROSANA Nappali Likvid, 50ml

•

SUNTIME Speciális Fényvédő Arcra és Testre, SPF20, 200ml

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

THALASSO Éjszakai Krém, 50ml

•

•

•

THALASSO Nappali Krém, 50ml

•

•

•

ULTIMATE 24 Órás Növényi Őssejt Anti-age Krém, 50ml

•

•

•

SUNTIME Szuper Fényvédő, SPF30, 50ml
TEATIME Krém-Esszencia, 50ml

•
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A Te Rosa Graf Kozmetikusod:
Your Rosa Graf Beautician:

1000
Ft
kedvezmény
a 15ml-es
Parazsázsa Biolift Gél
vásárlása esetén

Kozmetikusod az alábbi három
terméket ajánlja Neked
otthoni használatra:
Your Beautician recommends You
the following three products:

500
Ft
kedvezmény

1.

bármely 30ml-es
Színezett Hidratáló Krém
vásárlása esetén

3.

300
Ft
kedvezmény
az AmintaMed
termékcsalád bármely tagjának
vásárlása esetén
A kuponok csak egyszeri alkalommal
történő vásárlásra érvényesek.

2.

ST Beauty Kft.
Th.: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 5.
www.salontrend.com
www.rosagraf.hu
Rosa Graf Magyarország

