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Маслодайната роза - Rosa Damascena Mill, Rosaceae, превърнала се в символ на родината ни,
дава на света неповторимото българско розово масло. Пренесена по нашите земи от далечна
Сирия и Персия, намира своя дом в Подбалкана. Комбинацията от нежни слънчеви лъчи, чести валежи през пролетта, богата почва и хладни нощи в Розовата долина дават благодатни условия
за отглеждане на маслодайни рози с отлично качество, което е еталон в световен мащаб.
Розовото масло, наричано още „течно злато“, заради уникалните си свойства, е природен еликсир за красота и благоуханно удоволствие за сетивата.
„Българска роза“ АД сме горди наследници на вековните традиции в преработката на розов
цвят. Окъпаните от тракийско слънце и нежен пролетен дъжд благоуханни и крехки цветчета,
събрани сутрин рано и оставили своя аромат в цялата Долина, се преработват под грижите
на усърдни специалисти и се превръщат в златни капки розово масло и розова вода. Тези богатства са основата на нашето производство на висококачествени козметични продукти. Повече
от 70 години работим, вплитайки традициите и най-новите тенденции в успешна хармония,
за да може ежедневно да задоволяваме потребностите на взискателните си клиенти. Днес „Българска роза“ АД се гордеем, че сме сертифициран производител на ЗГУ БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО
с гарантирано качество, произведено в нашата дестилерия и специално селектирано от високотехнологичната ни лаборатория.
В отговор на съвременните потребности на модерния свят разработваме нови иновативни формули. Към познатите продукти добавяме нови асортименти, където комбинираме традиционните за нас розово масло и розова вода с разнообразни природни еликсири и модерни активни съставки, които печелят доверие със своята ефективност и високо качество.
Асортиментната ни листа включва богата гама от козметични продукти с почистващо,
подхранващо, хидратиращо действие и продукти против стареене, както и ароматерапевтични продукти осигуряващи комфорт и релакс:

Bulgarian Rose for Men с вложени натурално розово масло и натурална розова вода, собствено
производство;
– козметична серия Lady's Joy Luxury съдържаща органично розово масло и органична розова вода;
– козметична серия Bulgarian Rose Signature SPA с добавен екстракт от черен хайвер и други активни съставки от морските дълбини;
– ароматерапевтични ръчно изработени глицеринови сапуни и свещи;
– ароматерапевтични соли за вана;
– натурални олиа за масаж на тяло и много други разнообразни продукти.
Принципите, които в Българска роза АД се спазват безусловно са:
• висока степен на иновативност при избора и комбинирането на суровини от водещи европейски фирми;
• оригинални формулации, разработени в съответствие с европейското законодателство и
най-новите достижения в козметиката, фитотерапията и АРОМА терапията;
• стриктност и безкомпромисност при тестването и клиничните изпитвания на продуктите;
• затворен производствен цикъл и съвременни технологии;
• творческо отношение към разработката на новите продукти - както към техните качества,
така и към дизайна;
• екип от опитни и квалифицирани специалисти
Разработена е и се прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 и стандарт ISO 22716:2007 Добри производствени практики
(GMP). Тези принципи и практики са залог за отлично качество на продуктите, които се радват
на широк прием на вътрешния и международния пазар. Продукцията е позната и търсена на 4
континента.
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– козметичните серии Rose Original, Rose Joghurt, RoseBerry Nature, Bulgarian Rose Signature, LJ,
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КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
ROSE ORIGINAL

T

Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт алое вера.
Мицеларната вода почиства бързо и ефикасно всеки грим и замърсявания от лицето и деликатната зона
около очите. Освежава кожата и оставя приятно ухание на роза. Подходяща за всеки тип кожа.

0463
ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО 150 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, Д-пантенол.
Нежно почиства и тонизира кожата на лицето и шията. Отстранява всеки грим и замърсявания. Oставя
усещане за овлажнена, свежа и еластична кожа.

0464
ОВЛАЖНЯВАЩ ТОНИК 150 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, алантоин, Д-пантенол.
Максимално овлажнява и тонизира кожата на лицето. Прави я свежа, мека и еластична.

0466
ДНЕВЕН КРЕМ 50 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, масло жожоба, витамини А и Е.
Добре балансиран крем с овлажняващи и подхранващи съставки, зарежда кожата на лицето с енергия за
преодоляване на ежедневния стрес. Попива бързо, придава на кожата свежест, гладкост и мекота.
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0465
МИЦЕЛАРНА ВОДА 150 мл

Натурално розово масло, натурална розова вода, масло кайсиеви ядки, алантоин, витамин А.
Нощният крем овлажнява кожата на лицето през нощта, подпомага процеса на обновяване на клетките
и изглаждането на бръчките. Подходящ за всеки тип кожа. При редовна употреба кожата на лицето е погладка и свежа.

0468
Q10 ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 50 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, коензим Q10, бадемово масло, витамини А и Е, Д-пантенол.
Богат крем с овлажняващи и подхранващи съставки, които защитават епидермиса от дехидратация,
спомагат за регенерацията и естественото обновяване на клетките. Ежедневна грижа за по-гладка, мека
и еластична кожа.

0469
Q10 КРЕМ ЗА ОКОЛО ОЧИ 15 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, коензим Q10, авокадо масло, хидратиращ комплекс.
Крем, създаден за деликатната зона около очите. Овлажнява и възстановява свежестта на кожата.
Хиалуроновата киселина, в комбинация с розово масло и розова вода, намалява усещането за сухота и
спомага за регенерация на кожните клетки. Коензим Q 10 и масло авокадо, със своите антиоксидантни
свойства, предпазват кожата от агресията на околната среда и забавят появата на фините бръчки.

0471
AQUA+ МАСКА ЗА ЛИЦЕ 75 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, растителна алтернатива на хиалуронова киселина
/cassia angustifolia seed polysaccharide/, Д-пантенол.
Крем маската овлажнява и омекотява кожата на лицето. Подпомага изглаждането на фините бръчици и
отстраняването на следите от стрес и умора. Зарежда кожата с енергия и свежест.

0472
ЕКСФОЛИРАЩА МАСКА ЗА ЛИЦЕ 2 в 1) 75 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, алфа-хидрокси киселини, хидрогенирано жожоба масло,
Д-пантенол.
Eксфолиращата маска нежно отстранява мъртвите клетки и почиства кожата на лицето от
замърсяванията на околната среда. Освежава всеки тип кожа.
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0467
НОЩЕН КРЕМ 50 мл

Омекотява и защитава устните от вредното въздействие на околната среда. Обогатената формула
с розов конкрет, какаово масло, витамините Е и Д-пантенол е с полезен ревитализиращ ефект при
изпръхнали и напукани устни. Възвръща тяхната нежност и красота, като придава деликатен блясък.

0489
БАЛСАМ ЗА УСТНИ 4,5 г
Омекотява и защитава устните от вредното въздействие на околната среда. Обогатената формула с
розов конкрет, какаово и слънчогледово масло, витамин Е и пчелен восък е с полезен ревитализиращ ефект
при изпръхнали и напукани устни. Възвръща тяхната нежност и красота, като придава деликатен блясък.

0461
ДУШ ГЕЛ 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, Д- пантенол.
Душ гел с мека почистваща пяна, освежава, овлажнява кожата на тялото и дарява сетивата с
неповторимо ухание на българска роза.

0478
ДУШ КРЕМ 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, жожоба масло, екстракт ехинацея, витамин Е,
Д-пантенол.
Мек душ крем, нежен към кожата, с богата пяна и ухание от Розовата долина. Съдържа натурални масла и
екстракти от жожоба, роза и ехинацея, които запазват влагата в кожата и възстановяват защитната
и функция. Подходящ за ежедневно използване.

0462
ЛОСИОН ЗА ТЯЛО 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, Д- пантенол, соево масло, витамини А и Е.
Лосион за тяло с чувствен и неповторим аромат на българска роза. Овлажнява и тонизира кожата на
тялото, придава й мекота и гладкост.
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0475
БАЛСАМ ЗА УСТНИ 5 г

Натурално розово масло, натурална розова вода, какаово масло, моринга масло, рициново масло,
екстракт слънчогледов цвят, Д-пантенол.
Боди бутер с натурални растителни масла, които подхранват кожата и действат като защитна
бариера. Комбинацията от слънчогледов цвят, роза и Д-пантенол осигурява на кожата дълготрайна и
интензивна хидратация. Придава свежест и еластичност на суха и нормална кожа.

0470
КРЕМ ЗА РЪЦЕ 50 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, хидрокси уреа.
Омекотяващ крем за ръце, подходящ за всеки тип кожа. Защитава кожата на ръцете от загуба на влага и
от външни агресивни фактори. Попива бързо, придава на ръцете гладкост и мекота.

0460
ШАМПОАН 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, Д-пантенол.
Шампоан с подбрани активни съставки и неповторимо ухание на българска роза. Нежно измива и
овлажнява косата. Придава й мекота и блясък.
Подходящ за всеки тип коса.

0479
БАЛСАМ ЗА КОСА 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, жожоба масло, екстракт арника.
Балсам за коса с богата формула и свежо ухание на роза. Комбинацията от активни съставки поддържа
косата здрава и еластична. Придава и гладкост, копринена мекота, блясък и обем. Улеснява разресването.
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0480
БОДИ БУТЕР 250 мл

Парфюм с нежен, изтънчен и чувствен мирис, въплътил силата и финеса на българската маслодайна роза.

0474
ПАРФЮМ РОЛОН/без алкохол 9 мл
Парфюм с нежен аромат на българска маслодайна роза.

0477
САПУН 100 г
Сапун Rose Original с натурална розова вода и неповторимо нежно ухание на българска роза. Почиства и
освежава кожата без да я изсушава.

0476
ГЛИЦЕРИНОВ САПУНГЪБА 70 г
Глицеринов сапун с натурална розова вода и гъба е комбинация за максимален комфорт. Почиства без да
изсушава кожата. Оставя приятно, свежо ухание на българска роза.
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0473
ПАРФЮМ 28 мл

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ ROSE ORIGINAL
ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ ROSE ORIGINAL
(наличен в пет комбинации с по три продукта)
0482
0483
0484
0485
0486

• почисващо мляко 150 мл • парфюм рол-он/без алкохол 9 мл • крем ръце 50 мл
• мицеларна вода 150 мл • парфюм рол-он/без алкохол 9 мл • крем ръце 50 мл
• боди лосион 200 мл • сапун 100 г • крем за ръце 50 мл
• душ гел 200 мл • сапун 100 г • крем за ръце 50 мл
• шампоан 200 мл • сапун 100 г • крем за ръце 50 мл

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ ROSE ORIGINAL
0487 • мицеларна вода 150 мл • дневен крем 50 мл • крем за ръце 50 мл • душ гел 200 мл • сапун 100 г

LADY’S JOY LUXURY
козметична серия с органично розово мас ло,
органична розова вода, екстракт черна перла

с органично розово масло, органична розова вода, екстракт черна перла

Висококачествена гама от продукти даваща решение

„Царица на цветята“ и екстракт черна перла получен от
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козметична серия LADY’S JOY Luxury skin care успешно ком-

Всеки един продукт от козметична серия LADY’S JOY

пенсират нарастващия с възрастта колагенов дефицит

Luxury skin care би могъл да се използва самостоятелно,

и спомагат да се запази свежия младежки вид на кожата за

но за най-добри резултати се препоръчва в комбинация с

по-дълго време. Предотвратяват нейната дехидратация.

останалите продукти от серията.

Интензивно овлажняват, подхранват, възстановяват

Козметичната серия LADY’S JOY Luxury skin care включва

плътността и еластичността на кожата. Ефикасно пре-

всички необходими продукти за поддържане на кожата на

дотвратяват ранните признаци на стареене, намаляват

лицето, шията и деколтето: продукти за почистване,

тъмните кръгове и подпухналост в деликатната зона

нежно ексфолиране, тонизиране, подхранване, хидрати-

около очите.

ране, както и продукти с нежна грижа за деликатната

Активността на всеки един продукт се основава на

зона около очите. Всички те с оригиналните си формули

включените натурални активни съставки: биологично

за интензивно овлажняващо и регенериращо действие на

розово масло, биологична розова вода получени от цвето-

кожата на лицето са насочени за жени над 35 години.

вете на маслодайната роза /Rosa damascena Mill/ наречена

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ LADY’S JOY LUXURY

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
LADY’S JOY LUXURY

Био розово масло, био розова вода, екстракт черна перла, моринга масло.
Тоалетно мляко с богат натурален състав насочен в три действия: Деликатно премахва грима и
почиства кожата на лицето; Оптимално овлажнява и увеличава кожната бариера срещу дехидратация;
Регенирира тъканите и придава здрав вид на кожата.

4602
ТОНИК ЗА ЛИЦЕ 160 мл
Био розово масло, био розова вода, екстракт черна перла, натурална ментова вода, колаген, Д- пантенол.
Специално разработена формула, обогатена с комплекс натурални активни съставки, освежава,
тонизира и омекотява кожата на лицето. Нежна грижа за уморена и дехидратирана кожа.

4603
НЕЖЕН ЕКСФОЛИАНТ ЗА ЛИЦЕ 160 мл
Био розово масло, био розова вода, екстракт черна перла, алфахидрокси киселини, млечни протеини.
Нова формула, обединяваща ензимен ексфолиант и хидратиращо действие без микрочастици,
доставяща оптимално количество папаин протеолитичен ензим на кожата. Нежно отстранява
мъртвите клетки и оставя усещане на свежест, мекота, обновеност и комфорт.

4604
СЕРУМ ОКОЛО ОЧИ 30 мл
Био розово масло, био розова вода, екстракт черна перла, екстракт грах, колаген.
Деликатна грижа за нежната кожа около очите. Нежно хидратира, тонизира кожата и подобрява
нейната еластичност. С положителен ефект на действие при бръчки, тъмни кръгове и торбички под
очите.

4605
СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ 30 мл
Био розово масло, био розова вода, екстракт черна перла, серамиди, свингозини, маслиново масло.
Ефективно 3 в 1 действие по отношение на забавения синтез на колаген в кожата. С богато съдържание
на активни съставки успешно контролира размера на колагеновите нишки и еластичността на
кожата. Осигурява оптимално ниво на хидратация и предпазва кожата от преждевременно стареене.
Кожата на лицето се запазва свежа, гладка и подмладена.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ LADY’S JOY LUXURY

4601
ТОАЛЕТНО МЛЯКО 160 мл

Био розово масло, био розова вода, екстракт черна перла, серамиди, свингозини.
Лек крем подобряващ нивото на хидратация с бързoдействащ ефект, който продължава 24 часа.
Тонизира мигновено и задържа водата в клетките. Кожата остава свежа, мека и еластична.
Образува липидна бариера върху външния слой на епидермиса и засилва устойчивостта на кожата
срещу агресии. Дерматологично тестван, с доказан ефект!

4607
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ 50 мл
Био розово масло, био розова вода, екстракт черна перла, моринга масло, бабасу масло, полизахариди.
Лек крем против стареене осигуряващ хидратация и ежедневен комфорт. Комбинацията от натурални
екстракти и масла увеличава естествената защита на кожата и възстановява нейната еластичност и
плътност. С мощното си антиоксидантно действие забавя клетъчното стареене, реактивира синтеза
на колаген, декорин и хиалуронова киселина. Кожата възвръща своята жизненост и изглежда подмладена.
Дерматологично тестван, с доказан ефект!

4608
КРЕМ ОКОЛО ОЧИ 15 мл
Био розово масло, био розова вода, екстракт черна перла, моринга масло, бабасу масло.
Грижа за деликатната зона около очите. Ефективно стимулира клетъчното обновяване, редуцира
бръчките, заличава тъмните кръгове под очите и увеличава плътността на кожата. Стимулира
синтеза на колаген и еластин в дермата и ограничава тяхното разграждане.

4609
ПАРФЮМ 50 мл
Елегантен цветочен аромат, подобен на слънчева светлина, на полъха на вятъра и на утринна роса.
Създаден за спонтанни и чаровни дами, интуитивни в своите действия и смели в своите желания.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ LADY’S JOY LUXURY

4606
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 24 ЧАСА ХИДРАТАЦИЯ 50 мл

ROSE BERRY NATURE
козметична серия с натурално розово мас ло
и екстракт годжи бери

с натурално розово масло и екстракт годжи бери

Козметична серия Rose Berry Nature e разработена за

Lycium barbarum L, Solanaceae. В Централна Азия плодо-

грижа за лицето, косата и тялото. Подбраните суровини

вете Годжи бери са известни като „чудото на Хималаите“,

и технологии дават решение, как да запазим здравия и

„тайната на дълголетието“, „вълшебен плод на мла-

младежки вид на кожата, блясъка на красивата и витална

достта“. Екстракт Годжи бери подпомага забавянето на

коса. Разработените продукти се базират на богато

процесите на стареене с подобряване на клетъчния мета-

участие на натурални активни съставки с доказано

болизъм и ускоряване на растежа на нови клетки, с което

действие. Комплексът от натурално розово масло и

кожата е по-мека и еластична. Благодарение на богатия си

екстракт годжи бери във всеки един асортимент се допълва

състав на витамини от група В, аминокиселини, полизаха-

с натурални масла и екстракти съобразени с предназначе-

риди и антиоксиданти екстрактът Годжи бери тонизира

нието на продуктите.

организма, премахва чувството за умора, предотвратява

Натуралните розово масло и розова вода, получени чрез
дестилация на цветовете на Rosa damascena Mill, Rosaceae

вредното влияние на свободните радикали, увреждащи
клетките в организма.

са подходящи за всеки тип кожа. Успокояват раздразнена

Козметична серия Rose Berry Nature е специално раз-

кожа и запазват нейния свеж вид при умора и стрес. Заглаж-

работена за възстановяване и поддържане свежестта,

дат и ревитализират кожата. Съдействат за заличаване

мекотата и еластичността на кожата на лицето и

на подпухналост и признаци на стареене.

тялото, за предпазване и придаване на здрав и красив вид

Екстракт Годжи бери се получава от плодовете на

на косата.

Rose
Berry
Nature
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КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
ROSE BERRY NATURE

Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, екстракт слънчоглед, копринени
протеини.
Шампоан подходящ за всеки тип коса и за всекидневна употреба. Обогатен с натурални съставки от роза,
годжи бери, слънчоглед, съдейства за укрепване на корените, за придаване на блясък, виталност, здрав вид
на косата и за подобряване на нейната структура.

5001
ДУШ ГЕЛ 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, соев протеин, алантоин.
Душ гел за ежедневна употреба. Почиства нежно без да изсушава кожата. Обогатен с овлажнители и
натурални съставки от роза, годжи бери, соя, подпомага естествената хидратация на кожата, осигурява чувство на чистота и комфорт.

5004
ЕКСФОЛИРАЩ ДУШ ГЕЛ 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, екстракт портокал, пантенол.
Ексфолиращ душ гел с механично действие, подходящ за всеки тип кожа. Предназначен за почистване на
кожата в дълбочина и премахване на мъртвите клетки. Включените натурални съставки от роза, годжи
бери, портокал, съдействат за хидратиране и успокояване на кожата, за запазване на нейната гладкост
и нежност.

5005
ЛОСИОН ЗА ТЯЛО 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, екстракт иглика, маслиново
масло.
Лосион за тяло с лека текстура подпомагащ подобряване нивото на хидратация и подхранване на
кожата. Натуралните съставки от роза, годжи бери, иглика, маслина, съдействат да се запази кожата
свежа, стегната, копринено гладка.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ ROSE BERRY NATURE

5002
ШАМПОАН ЗА КОСА 200 мл

Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, екстракт жен шен, арган масло,
маслиново масло, кокосово масло.
Боди бутер, oбогатен с натурални съставки, съдейства за подобряване общото състояние на суха и
нормална кожа и за регулиране хидратацията на горните слоеве на епидермиса. Комплексът от натурални масла- арган, маслина, кокос е грижа за комфорт и еластичност на кожата.

5007
ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО 150 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, екстракт боровинка, масло
кайсиеви ядки.
Тоалетно мляко за нежно почистване кожата на лицето и отстраняване на грим. Включените натурални
съставки от роза, годжи бери, боровинка, кайсия, успокояват кожата и подпомагат хидратацията в дълбочина.

5014
СЕРУМ ОКОЛО ОЧИ 30 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, екстракт боровинка, арган масло.
Серум около очи с лека консистенция на мляко. Включените натурални съставки от роза, годжи бери,
боровинка, арган, съдействат за цялостно разкрасяване на контура около очите- заличаване на фините
бръчки, избледняване на тъмните кръгове под очите, намаляване на подпухналост на клепачите, за мека
и гладка кожа.

5016
ПАРФЮМ РОЛОН/без алкохол 9 мл
Изключително богат и характерен дамски аромат. Комбинацията от екзотични плодове и цъфнали
пролетни цветя навява усещане за невинност и загадъчност.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ ROSE BERRY NATURE

5015
БОДИ БУТЕР 240 мл

Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, карите масло, Q10.
Ефективна дневна грижа за кожата на лицето, съдействаща сила за успокояване, освежаване, регулиране на водния баланс на кожата, отстраняване на следите от стрес и умора. Комплексът от активни
съставки е с насоченост подпомагане борбата със стареенето, подобряване на клетъчния метаболизъм, предпазване кожата на лицето от агресивното действие на външните фактори. При ежедневна
употреба кожата на лицето запазва своята еластичност и мекота.

5009
НОЩЕН КРЕМ 50 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, арган масло, Q10.
Формула съчетала действието на активни съставки за подпомагане регенирирането, подхранването,
възстановяването на свежия, здрав вид на кожата на лицето. Редовната употреба тонизира и зарежда
с енергия загубилата стегнатост и еластичност кожа от вредните ефекти на външните фактори.

5011
КРЕМ ОКОЛО ОЧИ 15 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, екстракт жожоба, бабасу масло,
витамин Е, Q10.
Крем за деликатната зона около очите с хидратиращо и успокояващо действие. Съдействащ за намаляване дълбочината на бръчките, за осигуряване на мекота, тонус и еластичност на околоочния контур.
Натуралните съставки от роза, годжи бери, жожоба, бабасу, подпомагат заличаването на следите от
умора- тъмни кръгове, сенки под очите, подпухнали клепачи.

5008
КРЕМ ЗА РЪЦЕ 75 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, карите масло, витамин Е,
Д-пантенол.
Крем за ежедневна грижа - подхранване, овлажняване, заглаждане на кожата на ръцете. При редовна
употреба кожата запазва своята еластичност и мекота.
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5010
ДНЕВЕН КРЕМ 50 мл

Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт годжи бери, екстракт ябълка, алантоин.
Течен сапун с нежен аромат, предназначен за почистване на кожата. Обогатен с натурални съставки от
роза, годжи бери, ябълка, съдейства за омекотяване и запазване на естествения хидробаланс на кожата.

5012
КРЕМ САПУН 100 г
Нежно почиства кожата. Дарява усещане за чистота.

5017
ROSE BERRY NATURE ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ
Съдържа парфюм рол-он 9 мл и крем за ръце 75 мл.
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5013
ТЕЧЕН САПУН 290 мл

BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA
козметична серия с натурално розово мас ло
и комплекс черен хайвер

с натурално розово масло и комплекс черен хайвер

Козметичната серия Bulgarian Rose Signature Spa е ком-

плексна грижа за кожата. Подхранва, съдейства за активи-

плексна грижа за поддържане на здрав и младежки вид на

ране синтеза на колаген и еластин и изглаждане на микро-

кожата. Съчетава в продуктите си високо ценените у нас и

релефа на кожата.

в целият свят натурално розово масло и натурална розова

– В морската вода се съдържат между 71 и 92 натурални

вода с богатството на морето - комплекс черен хайвер,

елемента. Концентрат от морска вода съдържа всички

концентрат от морска вода и екстракт кафяви водорасли.

минерали и микроелементи намиращи се естествено в

– Розово масло и розова вода са натурални продукти

океана. Подпомага за ревитализиране и реминерализиране

получени чрез дестилация на свежите цветове на масло-

на уморени, стресирани и третирани кожа, коса и скалп.

дайната роза Rosa damascena Mill. Тонизират, овлажняват,

– Екстракта от Fucus vesiculosus (ядливо кафяво морско

успокояват и подобряват еластичността на кожата.

водорасло) съдържа ценни микроелементи и полифеноли,

Стимулират възстановителните процеси и предпазват

съдействащи за засилване естествените защитни

от преждевременно стареене на кожата.

функции на кожата.

– Комплекс черен хайвер познат още като „лукса на

Козметичната серия Bulgarian Rose Signature Spa

черното злато“, съдържа внимателно извлечени съставки

включва продукти за лице, околоочен контур, тяло и коса.

от хайвер, морски водорасли и актин. Богат на аминокисе-

Съдейства за цялостна грижа, дарява свежест, виталност

лини, пептиди и олигоелементи, осигурява цялостна и ком-

и мекота. Подходяща за всеки тип кожа.

BULGAR IAN

ROSE

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, концентрат от морска вода,
витамин РР.
Мек шампоан за нежно почистване и подхранване на косата. Съдържа комплекс черен хайвер, който витализира корените на косата, действа кондициониращо и възстановяващо на изтощена коса. Добавените
към него концентрат от морска вода и витамин РР снабдяват косата и скалпа с необходимите за тях
минерали и съдействат за стимулиране растежа на косата. Подходящ за всеки тип коса, нуждаеща се от
жизненост и обем.

5102
ОСВЕЖАВАЩ ДУШ ГЕЛ 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, соли от Мъртво море, концентрат от морска вода.
Нежен душ гел с освежаващ аромат. Почиства и омекотява кожата, спомага за регулиране на минералния и воден баланс благодарение на високото съдържание на минерали /калций, магнезий, калий и др./ в
солите и морската вода. Кожата възвръща жизнения си тонус и придобива здрав и свеж вид. Идеален душ
гел за цялото семейство.

5103
ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ 200 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, глицерин.
Гел за ежедневно почистване кожата на лицето от замърсявания и грим. Освежава и запазва естественото й ниво на влажност.

5104
ТОНИК ЗА ЛИЦЕ 100 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, витамин Е, жожоба масло.
Освежаващ тоник обогатен с екстракт от черен хайвер и морски водорасли, натурално розово масло и
натурална розова вода, витамин Е и жожоба масло. Осигурява оптимална хидратация и комфорт, подхранва и омекотява. Подходящ за всеки тип кожа.

5105
ОЛИО ЗА ТЯЛО 100 мл
Натурално розово масло, екстракт кафяви водорасли, арган масло, бадем масло, екстракт невен,
витамин Е.
Олиото за тяло е ефикасна грижа за кожата и идеално средство за масаж. Подхранва и овлажнява след
душ и вана. Комплексът от масла арган и бадем и екстракти невен и кафяво водорасло, съчетани с розово
масло и витамин Е спомага да запази нейната мекота и еластичност

5115
СПРЕЙ ЗА ТЯЛО 100 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, екстракт градински чай и
глицерин.
Освежаващ и хидратиращ спрей за тяло с изключително женствен аромат. Фантастичната комбинация
от пролетни цветя, екзотични плодове и ориенталски билки, придава свежест, нова енергия и увереност.
Поддържа здравия вид на кожата. Подходящ за ежедневна употреба, особено в горещите летни дни.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

5101
РЕВИТАЛИЗИРАЩ ШАМПОАН ЗА КОСА 200 мл

Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, жожоба масло, витамин Е, UV
филтър.
Формула, специално създадена за хидратиране на кожата на лицето и предпазване от вредното въздействие на свободните радикали. Комплекс черен хайвер с богатия си състав – аминокиселини, минерали и олигоелементи допринася за овлажняване и омекотяване. Масло жожоба, в комбинация с UV филтър повишават защитните функции на кожата от въздействие на слънчевите лъчи.

5107
РЕГЕНЕРИРАЩ КРЕМ 50 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, маслиново масло, витамини А и Е.
Регенериращ крем предназначен за подхранване и овлажняване на кожата на лицето. Комплексът от черен
хайвер съдържащ внимателно извлечени хранителни съставки от хайвер, комбиниран с олигопептиди от
актин и екстракт морски водорасли, допринася за успокояване на кожата и стимулиране на процесите на
регенерация на клетките.

5109
ДЕЛИКАТЕН КРЕМ ЗА ОКОЛО ОЧИ 15 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, коензим Q10 , масло гроздови
семки, карите масло.
Фин и деликатен крем за поддържане на кожата около очите. Комплекс черен хайвер, в комбинация с Q10
допринасят за овлажняване на околоочния контур, стимулиране на регенеративните процеси в клетките
и предпазване от преждевременно стареене.

5106
КРЕМ ЗА РЪЦЕ 50 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, комплекс черен хайвер, Д-пантенол.
Eжeдневна грижа за овлажняване и подхранване кожата на ръцете. Комплексът от активни съставки
съдейства за поддържане на естествения хидролипиден баланс на кожата и за възстановяване на нейната еластичност и мекота.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

5108
ИНТEНЗИВНО ХИДРАТИРАЩ КРЕМ 50 мл

Натурално розово масло, комплекс хайвер, екстракт кафяво водорасло, натурална розова вода, слънчогледово масло, какаово масло.
Крем - скраб за тяло с натурални ексфолиращи частици премахва мъртвите клетки, почиства в дълбочина и прави кожата копринено мека и гладка.

5114
БОДИ БУТЕР 250 мл
Натурално розово масло, комплекс хайвер, екстракт кафяво водорасло, натурална розова вода, екстракт
ябълка, масло авокадо, бадемово масло.
Боди бутер с богата формула съдейства за стимулиране на клетъчния метаболизъм, за ревитализиране
и подхранване на кожата, за възстановяване и подобряване на нейната мекота и еластичност.

5112
ПАРФЮМ РОЛОН/без алкохол 9 мл
Цветист букет от роза, фрезия и орхидея, преплетен от екзотични плодове, нероли и амбра.

5111
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН 80 г
Натурална розова вода, комплекс черен хайвер.
Луксозен глицеринов сапун с перфектно съчетание на форма, цвят и нежно ухание. Почиства и овлажнява
кожата.

5110
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН 80 г
Натурална розова вода, комплекс черен хайвер.
Луксозен глицеринов сапун с перфектно съчетание на форма, цвят и нежно ухание. Почиства и овлажнява
кожата.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

5113
КРЕМ  СКРАБ ЗА ТЯЛО 250 мл

BULGARIAN ROSE SIGNATURE
козметична серия с розово мас ло, розово абсолю, йогурт

c розово масло, розово абсолю, йогурт

Козметична серия Bulgarian Rose Signature e комплексна

натурални съставки като бабасу масло, арган масло,

грижа за поддържане на здрав, младежки вид на кожата. Съз-

масло гроздови семки, бадемово масло, маслиново масло,

дадена в лабораториите на Българска Роза АД – Карлово,

екстракт грах, сквалан, масло шипка. Те ефективно под-

козметичната серия Bulgarian Rose Signature е съчетание на

държат и подобряват функциите на кожата, възстано-

традиция и последни иновативни постижения на активни

вяват нейния хидробаланс, подхранват в дълбочина,

съставки и технологии. Разработените продукти дават

придават на кожата свеж вид и младежко излъчване.

решение, как да запазим младежкия - красив вид на кожата,

Козметичната серия Bulgarian Rose Signature включва

как да изгладим издайническите признаци на възрастта,

всички необходими продукти за поддържане на кожата на

как да компенсираме нарастващия колагенов дефицит и

лицето, шията и деколтето, деликатната зона около

как да запазим нейния свеж вид за по-дълго време.

очите, доставя, видим резултат, дълготрайно действие

Активно действащата формула на всеки един продукт

и емоционално удоволствие.

е: натурално розово масло, розово абсолю, натурална

Всеки един продукт от козметична серия Bulgarian Rose

розова вода получени от цветовете на маслодайната

Signature би могъл да се използва самостоятелно, но за

роза/Rosa damascena Mill/ наречена «Царица на цветята» и

най-добри резултати се препоръчва в комбинация с оста-

йогурт.

налите продукти от серията.

В състава на продуктите са включени още редица

Bulgarian
Rose
signature

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
BULGARIAN ROSE SIGNATURE

Розово масло, розово абсолю, йогурт, екстракт зелено водорасло, хиалуронова киселина, хексапептид.
Комплексно, ефективно действие на активни съставки с хидратиращо и тонизиращо действие, с
положителен ефект за оформяне и подобряване силуета на бюста.

4902
ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ 90 мл
Розово масло, розово абсолю, йогурт, маслиново масло, соев протеин, алфахидрокси киселини.
Ефективно премахва грим и замърсявания. Поддържа оптимална влажност на кожата и регенерира
клетките.

4903
ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО 90 мл
Розово масло, розово абсолю, йогурт, бадемово и маслиново масла, екстракт алое, полизахарид.
Премахва грима и почиства кожата на лицето. Регенерира и хидратира клетките.

4915
ПОДХРАНВАЩА МАСКА ЗА ЛИЦЕ 100 мл
Розово масло, розово абсолю, йогурт, колаген, сквалан, арган масло и полизахарид.
Подхранва и придава свеж вид на кожата на лицето. Подобрява клетъчния метаболизъм и засилва
синтеза на колаген и еластин.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE

4901
ГЕЛ ЗА ПЕРФЕКТЕН БЮСТ 90 мл

Розово масло, розово абсолю, йогурт, масло гроздови семки, бадемово масло, маслиново масло, арган масло.
Масажно олио предназначено за козметичен масаж на лице, шия и деколте. Комбинация от растителни
глицеридни масла с ефективно действие за омекотяване, подхранване и подобряване еластичността на
кожата.

4913
СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ 30 мл
Розово масло, розовo aбсолю, йогурт, колаген, арган масло, маслиново масло, екстракт грах, полизахарид.
Специална грижа за кожата на лицето с богато съдържание на активни съставки. Финната текстура позволява лесно проникване в кожата на лицето, като я прави по-стегната, свежа и тонизирана. Предпазва
от вредното влияние на слънцето и е полезна грижа за намаляване фините и дълбоки бръчки. Серумът се
използва както самостоятелно, така също в комбинация с дневен или нощен крем.

4906
КРЕМ ЗА РЪЦЕ 75 мл
Розово масло, розово абсолю, йогурт, арган масло, сквалан.
Регенерира, овлажнява и заглажда кожата на ръцете. Подобрява нейната еластичност и мекота.

4907
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА 500 мл
100% натурална розова вода, получена чрез дестилация на цветовете на Rosa damascena Mill.
Успокоява, овлажнява и освежава кожата.

4914
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА 330 мл
100% натурална розова вода, получена чрез дестилация на цветовете на Rosa damascena Mill.
Успокоява, овлажнява и освежава кожата.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE

4905
ОЛИО ЗА МАСАЖ НА ЛИЦЕ 90 мл

Розово масло, розово абсолю, йогурт, сквалан, колаген, макадамия масло, UV филтър.
Хидратира и предпазва кожата на лицето от външни агресии. Засилва синтеза на колаген и еластин.
Кожата на лицето става свежа, кадифено гладка и еластична.

4910
КРЕМ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ 50 мл
Розово масло, розово абсолю, йогурт, арган масло, колаген, сквалан.
Тонизира, овлажнява и успокоява кожата на лицето. Предпазва от преждевременно стареене и възвръща
еластичността на кожата. Дерматологично тестван, с доказан ефект!

4911
КРЕМ ЗА ОКОЛО ОЧИ 30 мл
Розово масло, розово абсолю, йогурт, колаген, сквалан, масло шипка.
Ефективна грижа при стареене на кожата на очния контур. Успокоява, хидратира и освежава
деликатната зона около очите.

4912
ИЗБЕЛВАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 30 мл
Розово масло, розово абсолю, йогурт, екстракт кафяво водорасло, бадемово масло, бабасу масло,
витамин Е.
Потиска синтеза на меланин и ускорява неговото разграждане. Хидратира и запазва кожата на лицето
свежа и еластична. Дерматологично тестван, с доказан ефект!

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE

4909
ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 50 мл

LJ
козметична серия
с натурално розово мас ло,
натурална розова вода

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ LJ

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
LJ
с натурално розово масло и розова вода

LJ е козметична серия, съчетала в продуктите си високо

Козметична серия LJ с розово масло включва: подхранващ

ценените у нас и в целия свят: българско розово масло,

крем, лосион за тяло, мицеларен душ гел, глицеринов сапун,

натурална розова вода и розов конкрет. В съставът на

парфюм и парфюм без алкохол.

тези натурални съставки, получени от свежите цветове

Наред с натуралните съставки от маслодайна роза,

на маслодайната роза Rosa damascena Mill., влизат над

в продуктите са добавени

200 компонента, които обуславят и тяхното биологично-

рални екстракти, хиалуронова киселина и витамини. Те

активно действие: тонизиращо, омекотяващо, овлажня-

ефективно спомагат поддържането на здравия вид на

ващо и успокояващо. Имат полезен ефект при раздразнена

кожата, като подобряват хидробаланса и подхранват в

и наранена кожа, премахват подпухналостта ù и подпома-

дълбочина,придавайки ù свеж вид и младежко излъчване.

гат борбата с бръчките.

растителни масла, нату-

Витамини А и Е, масло от жожоба, масло пшеничен зародиш, бадемово масло, розов конкрет, натурално
розово масло, хиалуронова киселина.
Формулиран с натурални масла и витамини, без парфюм и багрила. Обогатен с овлажняващи агенти за
оптимална хидратация и ефективно действие срещу появата на видими следи от състаряване. С
високото си качество спомага за подобряване на тонуса, оптимално подхранване и възстановяване
еластичността на кожата. Предоставя възможност за подсилена ефективност по отношение на
борбата с бръчките.

0134
БОДИ ЛОСИОН 250 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт невен, екстракт розмарин, бадемово масло,
витамини А и Е.
Богатият на активни съставки лосион за тяло интензивно и дълготрайно хидратира и подхранва
кожата, като я прави мека и копринено гладка.

0135
МИЦЕЛАРЕН ДУШ ГЕЛ 250 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, екстракт шипка, алантоин, алфа-хидрокси киселини.
Нежно измиващ мицеларен душ гел, обогатен с овлажнители и натурални продукти. Дарява усещане за
свежест, чистота и мекота на кожата.

0133
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН 70 г
Натурална розова вода.
Луксозен глицеринов сапун с перфектно съчетание на форма, цвят и нежно ухание. Почиства и овлажнява
кожата.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ L J

0120
ПОДХРАНВАЩ КРЕМ 50 мл

Натурална розова вода
Нежно почиства кожата, прави я мека и еластична.

0137
ПАРФЮМ LJ MELODY 50 мл
Искрящ, чувствен аромат за млади жени, търсещи изненадата и фантазията. Ново усещане,
плодово-цветочна импресия, която подчертава женската елегантност и стил.

0132
ПАРФЮМ РОЛОН/без алкохол 9 мл
Искрящ, чувствен аромат за млади жени, търсещи изненадата и фантазията. Ново усещане,
плодово-цветочна импресия, която подчертава женската елегантност и стил.

0129
ПАРФЮМ LJ MELODY 2 мл
Искрящ, чувствен аромат за млади жени, търсещи изненадата и фантазията. Ново усещане,
плодово-цветочна импресия, която подчертава женската елегантност и стил.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ L J

0136
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН 50 г

ROSE JOGHURT
козметична серия с натурално розово мас ло,
натурална розова вода, йогурт

с натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт

Козметичната серия Rose Joghurt на Българска роза АД –

и подобряват функциите на кожата. Интензивно обновя-

Карлово е изискана комплексна грижа за поддържане на

ват клетките, възстановяват техния хидробаланс, под-

младостта, здравето и красотата на кожата. Съчетава

хранват в дълбочина и придават на кожата свеж вид с

в състава си два уникални в света природни еликсирa:

младежко излъчване.

• оригинално 100% българско розово масло, добито в собст-

Серията предлага изключителна толерантност при въз-

вена дестилерия

действие върху кожата и е подходяща за всеки тип кожа,

• български йогурт

дори и най-чувствителната.

и сертифицирани съставки с органичен произход. Козме-

Козметичните продукти от серията Rose Joghurt носят

тичните продукти от серията Rose Joghurt са безопасни,

емоционално удоволствие, видим резултат и дълготрайно

полезни и ефективни. Те нежно и ефективно поддържат

действие.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ ROSE JOGHURT

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
ROSE JOGHURT

Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, лактобацилус булгарикус, сквалан, макадамия
масло и UV филтър.
Уникална формула с участие на изключително ефективни активни съставки - розово масло, натурална
розова вода и пробиотик от йогурт за подмладяване, подхранване и предпазване на кожата на лицето
от ежедневния стрес и агресивното действие на околната среда. Пробиотикът от йогурт увеличава доставката на кислород в кожните клетки, стимулира тяхното обновяване и засилва синтеза на колаген и
еластин. Розовото масло и натуралната розова вода имат отлично хидратиращо, омекотяващо и тонизиращо действие. Pentavitin е сертифицирана органична съставка осигуряваща дълготрайна хидратация.
Подобрява тонуса и еластичността на кожата. Включеният в състава на крема UV филтър, макадамия
масло и сквалан предпазват кожата от преждевременното фотостареене и възстановяват липидния
баланс на кожата. Тя е обновена, хидратирана и подмладена.

4710
УСПОКОЯВАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 50 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, лактобацилус булгарикус, арган масло, сквалан.
Мек и нежен крем, обогатен с ценни активни съставки - розово масло, натурална розова вода и пробиотик от йогурт, които ефективно успокояват, хидратират и омекотяват кожата на лицето. Пробиотикът от йогурт подобрява усвояването на кислород в кожните клетки, засилва клетъчното дишане
и е безценен в борбата срещу стареене на кожата на лицето. Розовото масло и натурална розова
вода тонизират, овлажняват и успокояват кожата на лицето, възвръщат нейната еластичност и
плътност. Естер на млечната киселина запазва нивото на хидратация и освежава кожата на лицето.
Арган масло и сквалан с подмладяващо действие предпазват кожата от преждевременно стареене и
негативно действие на околната среда. При ежедневна употреба кожата на лицето става обновена,
мека и сияйна.

4712
МЛЕЧЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ОКОЛО ОЧИ 15 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, лактобацилус булгарикус, сквалан, масло шипка.
Специална формула за деликатната зона около очите. С участие на уникална комбинация от ценни
съставки, кремът се бори с първите признаци на стареене на кожата. Стимулира синтеза на колаген и
еластин, намалява дълбочината на бръчките около очите, успокоява и хидратира кожата. Масло шипка
подхранва кожата с незаменими омега 3 и омега 6 мастни киселини, биофлавоноиди и витамини. Кожата
възвръща своята жизненост, свежест и красота.

4715
КРЕМ САПУН 100 г
Натурална розова вода и йогурт.
Нежно почиства, успокоява и омекотява кожата. Дарява усещане за чистота.
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4711
ПОДМЛАДЯВАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 50 мл.

Натуралнo розово масло, натурална розова вода, йогурт, арган масло, соев протеин и Д-пантенол.
Ревитализираща активна грижа за коса, склонна към цъфтене. Комбинацията от розово масло, натурална розова вода, арган масло, соев протеин, йогурт и Д-пантенол успокоява, подхранва и овлажнява
скалпа. Поддържа естественият блясък и красота на косата. Придава жизненост и мекота. Улеснява
разресването. Подходяща за всеки тип коса.

4706
БОДИ БУТЕР 250 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, масло кайсиеви ядки, какаово масло, жожоба
масло, витамини А и Е.
Боди бутер, с богат състав от натурални масла и витамини, който подхранва кожата и я предпазва
ежедневно от вредното влияние на околната среда. Абсорбира се бързо и й придава гладкост и кадифена
мекота. Идеално средство за суха и нормална кожа.

4713
КРЕМ ЗА РЪЦЕ 75 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, арган масло, сквалан.
Незаменима грижа за кожата на ръцете. Комплекс от активни съставки подхранват, хидратират,
регенерират и заглаждат кожата на ръцете. Розовото масло и натуралната розова вода успокояват
кожата и се борят активно с вредното действие на околната среда. Арган масло и сквалан възстановяват липидния баланс, подмладяват кожата на ръцете и я предпазват от преждевременно стареене.
Редовната употреба на крем за ръце Rose Joghurt придава мекота и еластичност на кожата на ръцете.

4714
КРЕМ ЗА КРАКА  ОМЕКОТЯВАЩ 75 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, арган масло, масло чаено дърво, камфор,
витамини А и Е.
Специален крем за крака. Съдържа растителни масла, екстракти и витамини за омекотяване и подхранване на кожата. Съдейства за засилване на кръвообръщението и за предпазване кожата на петите от
напукване. Осигурява комфорт и дълготрайно усещане за свежест.
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4709
MАСКА ЗА КОСА 250 мл

Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, маслиново масло, соев протеин.
Измиващ гел за всеки ден. Почиства кожата нежно, ефективно премахва грим и замърсявания. Възстановява водния баланс в епидермиса. Осигурява допълнителен комфорт и усещане за перфектна чистота.

4702
ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО ЗА ЛИЦЕ 250 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, шипково масло, маслиново масло, екстракт
алое, колаген.
2 в 1 почистващо мляко за ежедневна грижа на лицето – почиства кожата от замърсявания и премахва
грима. Запазва естествения хидробаланс на кожата, не нарушава защитната й бариера и тя възвръща
своя блясък и еластичност.

4703
ДУШ ГЕЛ 250 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, маслиново масло.
Душ гел за деликатно почистване и освежаване на тялото. Всеки ден неговата формула, обогатена с
роза, йогурт и маслина, защитава и запазва естествената хидратация на кожата. Действа успокояващо и релаксиращо.

4705
МЛЯКО ЗА ТЯЛО 250 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, арган масло, колаген, Q10.
Мляко за тяло с обогатен състав от естествени хидратиращи и омекотяващи съставки. Интензивно и
дълготрайно овлажнява кожата, подобрява нейната структура и тонус. Подходящо за всеки ден.
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4701
ИЗМИВАЩ ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ 250 мл

Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, соев протеин.
Тонизиращ шампоан, подходящ за всеки тип коса и за всеки ден. Съдържа комплекс от активни съставки
с подхранващо и хидратиращо действие, които превръщат миенето в истинско удоволствие. Поддържа
хидробаланса в косъма, възвръща естествената мекота на косата, придава й блясък и успокоява скалпа.
Прави косата лесна за разресване.

4708
БАЛСАМ ЗА КОСА 250 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, арган масло, колаген, екстракт кафяви водорасли.
Балсам за третирана коса, нуждаеща се от интензивна грижа. Възстановява външната обвивка на косъма,
възвръща нормалното съдържание на влага в него и подсилва здравината му. Придава на косата мекота,
блясък и приятен аромат. Косата изглежда копринено гладка и лесна за разресване.

4704
ГЕЛ ЗА ИНТИМНА ХИГИЕНА 250 мл
Натурално розово масло, натурална розова вода, йогурт, маслиново масло, екстракт алое, млечни
протеини, млечна киселина.
Нежен душ гел, подходящ за интимна хигиена и за запазване на естественото ниво на рН. Комбинацията
от маслиново масло, екстракт алое и млечни протеини действа омекотяващо и успокояващо на кожата.
Осигурява дълготрайна свежест през целия ден. Подходящ за ежедневна употреба.
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4707
ШАМПОАН ЗА КОСА 250 мл

BULGARIAN ROSE FOR MEN
козметична серия
с розово мас ло,
бамбук, пребиотик

с натурално розово масло, екстракт бамбук и пребиотик

Козметика създадена за мъже, които искат да изглеждат и да се чувстват добре!

Bulgarian rose for men е луксозна козметична серия, спе-

ващи натурално розово масло, натурална розова вода,

циално създадена за да поддържа добрия и здрав външния

екстракт бамбук и пребиотик, които се грижат не само за

вид на кожата и косата на мъжете. Тя включва високока-

привлекателния вид на кожата и косата, но и спомагат за

чествени, многофункционални и ефективни продукти,

равновесието на кожната микрофлора*, което повишава

лесни и удобни за употреба, с модерен и силен мъжки

естествената им устойчивост към агресията на

аромат.

околната среда.

Те съдържат иновативни натурални комплекси, включ* кожна микрофлора (skin microbiota) е съвкупността от микроорганизмите, които естествено обитават човешката кожа.
Те се срещат в повърхностните слоеве на епидермиса и горните части на космените фоликули. Обикновено са непатогенни
и живеят в симбиоза с човешката кожа и във взаимна връзка. Ползите, които бактериите могат да предложат, включват
защита от патогенните микроорганизми, като се конкурират за хранителни вещества, отделят химикали срещу тях или
стимулират имунната система на кожата.
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BULGARIAN ROSE FOR MEN

Розово масло, екстракт бамбук, пребиотик, екстракт мента, розова вода.
Гел за гладко и комфортно бръснене с охлаждащо и тонизиращо действие. Прозрачната му текстура
образува пяна, но позволява добра видимост на зоната на бръснене. Благодарение на пребиотика,
намалява риска от възпаления и повишава естествената защита на кожата.

5405
БАЛСАМ ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ 50 мл
Розово масло, екстракт бамбук, пребиотик, екстракт алое вера, розова вода, ментол, витамин Е.
Лек, бързо абсорбиращ се балсам с богат и чувствен аромат. Ефективно омекотява и успокоява
мъжката кожа след бръснене и повишава естествените й защитни функции.

5404
КРЕМ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ 50 мл
Розово масло, екстракт бамбук, пребиотик, екстракт пшенични трици, сквалан, масло кайсиеви ядки,
розова вода, витамини А и Е.
Иновативна формула, обогатена с естествени съставки и витамини, за интензивна грижа против
стареене. Съдържащият се пребиотик балансира микрофлората на кожата и повишава естествената
й устойчивост. Дерматологично тестван, с доказан ефект!

5403
AQUA ACTIVE КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 50 мл
Розово масло, екстракт бамбук, пребиотик, хиалуронова киселина, маслиново масло, екстракт рукола,
розова вода.
Крем специално разработен за успокояване на раздразнената мъжка кожа. Повишава естествените й
защитни функции, хидратира и възстановява. Дерматологично тестван!

5401
ШАМПОАН 250 мл
Розово масло, екстракт бамбук, пребиотик, кофеин, екстракт зелен чай, розова вода.
Шампоан за ежедневна употреба, специално разработен за мъже. Енергизира и заздравява корените на
косата, стимулира нейния растеж. Балансира микрофлората на скалпа. Придава на косата жизненост и
блясък.
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5406
ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ 200 мл

Розово мосло, екстракт бамбук, пребиотик, екстракт здравец, екстракт зелена маслина, розова вода.
Освежаващ и ободряващ душ гел с модерен, изискан аромат – уникално съчетание на свежи елегантни
тонове със силни мъжествени нотки. Овлажнява и омекотява кожата. Повишава естествената й
устойчивост.

5407
ПОЧИСТВАЩ ГЛИЦЕРИНОВ САПУН 80 г
За почистване в дълбочина и детокс на кожата и косата с активен въглен от бамбук, розова вода и
пребиотик.

5410
BULGARIAN ROSE FOR MEN ТОАЛЕТНА ВОДА 100 мл
Загадъчен, изискан и невероятно свеж, уникален аромат, който съчетава начални нотки на цитрус и
подправки, следвани от лавандула, бергамот и кардамон. Аромат олицетворяващ мъжественост.

5409
ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ BULGARIAN ROSE FOR MEN
Съдържа Aqua Active крем за лице 50 мл и балсам за след бръснене 50 мл.

5408
ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ BULGARIAN ROSE FOR MEN
Съдържа гел за бръснене 200 мл и душ гел 250 мл.
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5402
ДУШ ГЕЛ 250 мл

LAVENDER & HONEY
козметична серия с екстракт лавандула,
екстракт мед

с екстракт лавандула, екстракт мед

Козметична серия Lavender & Honey, създадена в лабо-

лови съцветия, получен чрез ензимни биокатализатори,

раториите на Българска роза АД Карлово, е благоуханно

позволяващи да се извлекат всички биоактивни съставки,

съчетание на емблематичните за България и притежа-

съдържащи се в растението. Богат е на феноли, захари и

ващи общопризнати полезни свойства лавандула и мед.

антиоксиданти, които защитават кожата от действие-

Продуктите съдържат внимателно подбрани натурални

то на свободните радикали и имат ефект противодейст-

активни съставки, растителни масла и екстракти и до-

ващ на стареенето.

принасят за интензивно хидратиране, подхранване и ре-

Активен екстракт мед - съдържа витамини и мине-

витализиране на косата и кожата. Серията съчетава без-

рали, които подхранват, възстановяват и поддържат ес-

ценните качества на екстракт мед с уникален за България

тествената влага на кожата, като запазват нейната ка-

фитокомплекс лавандула, създаден по патентована тех-

дифена мекота и еластичност.

нология /Molecular bioliquefaction® technology/, специално

Действието на продуктите, съчетано с балансираното

разработен за Българска роза АД Карлово от фирма Фенби-

ухание на мед и лавандула превръщат ежедневната грижа

окс, съвместно с университета в Болоня.

за красотата в удоволствие за сетивата.

Фитокомплекс

лавандула

/Bioliquefied

Bulgarian

Lavender/ е нискомолекулен активен екстракт от лаванду-

Продуктите от серия Lavender & Honey не съдържат
парабени.
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КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
LAVENDER & HONEY

Екстракт лавандула, екстракт мед, глицерин, хидрокси уреа.
Отлична почистваща грижа за ефективно и бързо премахване на грим и замърсявания от лицето и околоочния контур. Освежава, тонизира и овлажнява кожата. Не съдържа парабени.

5305
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 50 мл
Екстракт лавандула, екстракт мед, хидролизирана рукола, хиалуронова киселина, бадемово масло, карите
масло, витамин Е.
Нежен крем с успокояващ, омекотяващ и изглаждащ ефект. Запазва кожата копринено мека и еластична.
Не съдържа парабени.

5302
ДУШ КРЕМ 400 мл
Натурална лавандулова вода, екстракт лавандула, екстракт мед,екстракт здравец, бадемово масло,
маслиново масло.
Душ крем за нежно измиване на тялото. Оптимално овлажнява кожата и запазва нейната мекота и
еластичност. Не съдържа парабени.

5304
БОДИ БУТЕР 250 мл
Натурална лавандулова вода, екстракт лавандула, екстракт мед, екстракт ехинацея, какаово масло,
сусамово масло, масло гроздови семки.
Богат на натурални растителни масла и екстракти, подхранва и овлажнява кожата. Запазва нейната
кадифена мекота и еластичност. Не съдържа парабени.
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5303
МИЦЕЛАРНА ВОДА 150 мл

Екстракт лавандула, екстракт мед, масло какао, алантоин, глицерин, витамин Е.
Защитава, подхранва, овлажнява и заглажда кожата на ръцете. Не съдържа парабени.

5309
КРЕМ ЗА КРАКА 75 мл
Натурална лавандулова вода, екстракт лавандула, екстракт мед, уреа, евкалиптово масло и карите
масло.
Лек крем за ежедневна грижа с освежаващо, омекотяващо и хидратиращо действие. Подпомага естествения процес на възстановяване и изглаждане кожата на краката.

5307
ТЕЧЕН САПУН 290 мл
Екстракт лавандула, екстракт мед, екстракт градински чай, глицерин.
Нежно почиства и освежава кожата на ръцете. Не съдържа парабени.

5301
ШАМПОАH & КОНДИЦИОНЕР 400 мл
Натурална лавандулова вода, екстракт лавандула, екстракт мед, екстракт ружа, кафеин.
Нежно измива и не изсушава косата. Прави я по-лесна за разресване и оформяне. Не съдържа парабени.

5308
ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ LAVENDER & HONEY
Съдържа крем за лице 50 мл и крем за ръце 50 мл.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ LAVENDER & HONEY

5306
КРЕМ ЗА РЪЦЕ 50 мл

HERBAL CARE
козметична серия
с натурални билкови
екстракти

Шампоан обогатен с натурален екстракт розмарин и октопирокс с доказано противопърхотно
действие. При редовна употреба спомага за отстраняване на пърхота, както и превантивно защитава
от неговото появяване.

0809
ШАМПОАН ЗА МАЗНА КОСА  КОПРИВА 250 мл
Шампоан с натурален екстракт коприва създаден за специфичните нужди на коса склонна към бързо
омазняване. Ефективна грижа за скалпа, за обем и блясък на косата.

0836
ТЕРАПЕВТИЧЕН СПРЕЙ ЗА КОСА 100 мл
Натурален екстракт лайка, натурален екстракт розмарин, копринени протеини, кератин, Д-пантенол,
витамин Е и масло жожоба.
Иновативна формула, специално създадена да намали до минимум щетите от ежедневното третиране
и стреса. Предпазва косата от накъсване и увеличава еластичността, улеснява сухото и мокро
разресване, премахва статичното електричество. Оставя косата мека, копринено гладка и блестяща.

0833
ЗАЩИТЕН КРЕМ  НЕВЕН 90 мл
Невен конкрет, витамин Е, орехово масло, фъстъчено масло, соево масло.
Защитен крем за ежедневна грижа за кожата на ръцете, за масаж и поддържане на краката, за защита
от студа. Предпазва кожата от дехидратация и запазва нейната еластичност, мекота и гладкост.
Благоприятства за възстановяването на наранена кожа.

0828
НАТУРАЛНО МАСАЖНО ОЛИО  РОЗА 100 мл
Масло гроздови семки, бадемово масло, маслиново масло, шипково масло, розово масло, розов конкрет,
витамин Е.
Смес от 100 % натурални масла за масаж на цялото тяло. Свежият и приятен мирис на роза
хармонизира тялото и ума, балансира организма и спомага за постигане на нормален жизнен статус.
Шипковото масло има комплексно въздействие върху кожата, като я подхранва с жизнено-важни
биологично-активни съставки и влияе благоприятно върху регенеративните процеси.

0829
НАТУРАЛНО МАСАЖНО ОЛИО  ЛАВАНДУЛА И МЕНТА 100 мл
Масло гроздови семки, бадемово масло, маслиново масло, лавандулово масло, ментово масло,
портокалово масло, пачули масло.
Смес от 100% натурални етерични и растителни масла. Комбинацията от лавандулово, ментово,
портокалово, пачули масло по естествен начин възстановява равновесието след ежедневен стрес,
оказва дълбоко отпускащо и релаксиращо въздействие.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ HERBAL CARE

0807
ШАМПОАН ЗА КОСА СКЛОННА КЪМ ПЪРХОТ  РОЗМАРИН 250 мл

Натурален лавандулов конкрет, натурално лавандулово масло, кокосово масло, витамини А и Е.
Предназначен за масаж на тялото. Спомага за преодоляване на стреса, облекчава мускулни и ставни
болки след физически натоварвания и разсейва умората.

0821, 0825
МАСАЖЕН КРЕМ РОЗА & КАКАО  ТОНИЗИРАЩ 240 мл, 1000 мл
натурални розови восъци, какаово масло, конкрет невен, витамини А и Е.
Предназначен за масаж на тялото. Засилва кръвообращението, подобрява еластичността на кожата и
тонизира организма.

0827
МАСАЖЕН КРЕМ КАКАО & КОКОС  БЕЗ МИРИС 1000 мл
Kакаово масло, кокосово масло, витамини А и Е.
Предназначен за козметичен масаж на тялото. Подобрява еластичността на кожата. Тонизира
организма.

0811
КРЕМ ЗА РЪЦЕ ЛАЙКА 50 мл
Натурална лайкова вода, витамини А и Е, карите масло.
Подхранва и успокоява трайно и нежно кожата на ръцете. Образува защитна бариера, която задържа
влагата в нея.

0813
КРЕМ ЗА РЪЦЕ РАВНЕЦ 50 мл
Натурална вода бял равнец, глицерин, млечни протеини.
Хидратиращ крем с богат състав за стимулиране на клетъчната регенерация. Възстановява
естествената мекота и еластичност на кожата.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ HERBAL CARE

0820, 0824
МАСАЖЕН КРЕМ ЛАВАНДУЛА & КОКОС  РЕЛАКСИРАЩ 240 мл, 1000 мл

0817
МАСЛО ЧАЕНО ДЪРВО 10 мл

Детоксикиращо, пречиства и освежава
въздуха. Действа релаксиращо.

Tопъл, дървесен, свеж аромат, който
наподобява този на евкалипта. Действа
освежаващо.

0818
МАСЛО КАНЕЛА 10 мл

0816
ЛАВАНДУЛОВО МАСЛО 10 мл

Характерен, подправъчен, силен, алдехиден мирис.
Етеричното масло от канела подобрява
тонуса на тялото. Неговото освежаващо
действие се използва за облекчаване на
нервно напрежение и умствена умора.

Свеж цветист мирис, напомнящ на
цъфтящи лавандулови съцветия.
Осигурява пълна енергийна релаксация и
намалява умствената умора.

0819
МЕНТОВО МАСЛО 10 мл
Маслото има силен, ментов, топъл,
тревист и свеж аромат. Сладко-ментовия мирис успокоява, балансира ума и
насърчава позитивността.

0834
ПОРТОКАЛОВО МАСЛО 10 мл
Етеричното масло е получено чрез
студено пресоване на корите на сладкия
портокал. Ароматът му е сладък, свеж,
плодов и вдъхновяващ. Придава свежест
на въздуха, успокоява и релаксира при
стрес, подобрява настроението.

0835
МАСЛО РОЗМАРИН 10 мл

0831
ЛИМОНОВО МАСЛО 10 мл

Мacлoтo oт poзмapин има свеж и
приятен мирис с балсамично-дървесна и
камфорова нота. Изпoлзвa се за успокояване при синузит, пcиxичecĸa и физичecĸа
преyмopa. To cтимyлиpa мoзъĸa, подсилва
паметта и концентрацията. Подобрява
настроението.

Етеричното масло от лимон е студено
пресовано от кората на лимоните,
придаващо на аромата си цялата яркост
на пресните плодове. Лимоновото масло
отстранява миризмите и освежава
въздуха. Помага за облекчаване на
главоболието, подобрява концентрацията и настроението.

0832
ЦИТРОНЕЛОВО МАСЛО 10 мл
Свеж, розово-лимонов мирис, напомнящ
цитронелал с лека зелена и дървесна
нота. Пречиства, освежава, дезодорира и
неутрализира лошите миризми.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ HERBAL CARE

0814
ЕВКАЛИПТОВО МАСЛО 10 мл

НАТУРАЛНИ ВОДИ
различни видове

Натурален продукт получен чрез дестилация на цветовете на Rosa damascena Mill.
Успокоява, овлажнява и освежава кожата.

1226
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА (помпа) 100 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на цветовете на Rosa damascena Mill.
Успокоява, овлажнява и освежава кожата.

1217
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА 330 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на цветовете на Rosa damascena Mill.
Успокоява, овлажнява и освежава кожата.

1218
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА (в кутия) 330 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на цветовете на Rosa damascena Mill.
Успокоява, овлажнява и освежава кожата.

1210
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА (спа и ароматерапия) 3 л
Натурален продукт получен чрез дестилация на Rosa damascene Mill.
Натурален тоник с полезно, успокояващо и овлажняващо действие за всеки тип кожа дори чувствителна.
С благоухането си оставя усещане за красота и младост.

НАТ УРА ЛНИ ВОДИ

1219
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА 100 мл

Натурален продукт получен чрез дестилация на цветовете на Rosa damascena (Mill.), Rosaceae.
Успокоява, овлажнява и освежава кожата.

1221
НАТУРАЛНА ЛАВАНДУЛОВА ВОДА 250 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на цъфтящите съцветия на Lavandula angustifolia (L.),
Labiatae.
Тонизира, релаксира и овлажнява кожата.

1222
НАТУРАЛНА ЛАЙКОВА ВОДА 250 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на цветовете на Chamomilla recutita (L.), Compositae.
Ревитализира, освежава и тонизира кожата.

1223
НАТУРАЛНА МЕНТОВА ВОДА 250 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на стръкове и листа на Mentha piperita (L.), Labiatae.
Освежава, ободрява и овлажнява кожата.

1224
НАТУРАЛНА МАТОЧИНА ВОДА 250 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на свежата надземна част на Melissa officinalis (L.), Labiatae.
Освежава, ревитализира и тонизира кожата.

1225
НАТУРАЛНА ГРАДИНСКИ ЧАЙ ВОДА 250 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация съцветия на Salvia officinalis (L.), Lamiaceae.
Тонизира, релаксира и осважава кожата.

НАТ УРА ЛНИ ВОДИ

1220
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА 250 мл

Получена чрез дестилация на цветовете на Rosa damascena, Rosaceae, розовата вода е натурален тоник.
Успокоява, овлажнява и освежава кожата.

1228
НАТУРАЛНА ЛАВАНДУЛОВА ВОДА 160 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на цъфтящите съцветия на Lavandula angustifolia L.,
Labiatae. Лавандуловата вода тонизира и поддържа свежия вид на кожата, успокоява при слънчево
изгаряне и ухапване от насекоми. Подходяща за всеки тип кожа.

1231
НАТУРАЛНА ЛАЙКОВА ВОДА 160 мл
Получена чрез дестилация на цветовете на Chamomilla recutita L., Compositae, лайковата вода е натурален
тоник, с нежна грижа за раздразнена кожа. Oсвежава и тонизира кожата на лицето.

1230
НАТУРАЛНА МЕНТОВА ВОДА 160 мл
Получена чрез дестилация на стръкове и листа на Mentha piperita (L.), Labiatae, натуралната ментова вода
е освежаващ, ободряващ тоник с полезен, овлажняващ ефект за всеки тип кожа.

1232
НАТУРАЛНА МАТОЧИНА ВОДА 160 мл
Натурален продукт получен чрез дестилация на свежата надземна част на Melissa officinalis L., Labiatae.
Маточина вода е натурален тоник с полезен, успокояващ ефект при раздразнена кожа. Овлажнява и ревитализира кожата. Оставя усещането за кадифеност и мекота.

1229
НАТУРАЛНА ГРАДИНСКИ ЧАЙ ВОДА 160 мл
Получена чрез дестилация на съцветия на Salvia officinalis L., Lamiaceae /лечебна салвия/, натуралната
градински чай вода е успокояващ и релаксиращ тоник. Тонизира и придава свеж вид на кожата. Подтиска
изпотяването.

НАТ УРА ЛНИ ВОДИ

1227
НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА 160 мл

100% НАТУРАЛНИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

1315
ЛАЙКОВО МАСЛО 10 мл
(Chamomilla recutita L)

Подправъчен, силен, приятен и свеж мирис
на босилек, леко балсамичен с естрагонова
нота.
Засилва концентрацията и релаксира при
умора.

Плътен мирис и горчиво-ароматичен вкус.
Освежава въздуха. Ободрява духа.

1311
КЕДРОВО МАСЛО 10 мл
(Juniperus virginiana L)

1303
MАСЛО БЯЛ РАВНЕЦ 10 мл
(Achillea millefolium L )

Дървесен, мек и приятен мирис.
Действа релаксиращо.

Характерен подправъчно-тревист мирис с
цветна, зелена и камфорова нота.
Действа тонизиращо на духа. Оставя
усещане за отмора и добро настроение.

1305
ГРЕЙПФРУТ МАСЛО 10 мл
(Citrus paradise)

1310
КАРАМФИЛОВО МАСЛО 10 мл
(Еugenia caryophyllus)

Плодов мирис напомнящ на портокалово
масло с цитронелова нота.
Тонизира и успокоява при безпокойство.

Силен, подправъчен, характерен за евгенол
мирис.
Действа тонизиращо и освежаващо.

1334
MАСЛО ГРАДИНСКИ ЧАЙ 10 мл
(Salvia officinalis L)

1308
MАСЛО ИЛАНГИЛАНГ 10 мл
(Cananga odorata)

Характерен камфоров, подправъчен мирис
с пикантен и горчив вкус.
Повишава творческата дейност и успокоява при нервно напрежение.

Силен, сладък, цветен мирис, напомнящ жасмин и тубероза.
Действа еуфорично и създава настроение.

100 % НАТ УРА ЛНИ ЕТЕРИЧНИ МАС ЛА

1302
БОСИЛКОВО МАСЛО 10 мл
(Ocimum basilicum L)

1301
БОРОВО МАСЛО 10 мл
(Pinus sylvestris L)

Характерен, силен, дървесен, леко
камфоров и балсамичен мирис с плодова
землиста, и плесенна нота.
Има тонизиращо действие.

Свеж, боров, балсамичен мирис.
Тонизира и освежава при умствена умора.
Дезодорира въздуха.

1324
СМРАДЛИКОВО МАСЛО 10 мл
(Cotinus coggygria)
Смолисто-балсамичен мирис със зелена и
галбанова нота.
Освежава и дезодорира въздуха.

1327
АРОМА ЛАМПA

100 % НАТ УРА ЛНИ ЕТЕРИЧНИ МАС ЛА

1319
ПАЧУЛИ МАСЛО 10 мл
(Pogostemon cablin)

ОЛИО ЗА МАСАЖ
дар от природата

Гераниево масло, кориандрово масло, естрагоново масло, петигреново масло.
Тонизира организма, подобрява еластичността и структурата на кожата.

1401
OЛИО ЗА МАСАЖ ДАР ОТ ПРИРОДАТА  ЕНЕРГИЯ 100 мл
Евкалиптово масло, лимоново масло, кедрово масло и масло чаено дърво.
Повишава тонуса и спомага за бързо възстановяване на организма.

ОЛИО ЗА МАСАЖ ДАР ОТ ПРИРОДАТА

1403
OЛИО ЗА МАСАЖ ДАР ОТ ПРИРОДАТА  ТОНУС 100 мл

СОЛИ ЗА ВАНА
ароматерапия

Етерично розово масло.
Подържат естествения минерален баланс и предават свеж вид на кожата.
Хидратират и освежават кожата.

3403
СОЛИ ЗА ВАНА ЛАВАНДУЛА  АРОМАТЕРАПИЯ 470 г
Етерично лавандулово масло.
Подържат естествения минерален баланс и предават свеж вид на кожата.
Действат релаксиращо и регенериращо на кожата.

3420
СОЛИ ЗА ВАНА РОЗА  АРОМАТЕРАПИЯ 100 г
Етерично розово масло.
Подържат естествения минерален баланс и предават свеж вид на кожата.
Хидратират и освежават кожата.

3421
СОЛИ ЗА ВАНА ЛАВАНДУЛА  АРОМАТЕРАПИЯ 100 г
Етерично лавандулово масло.
Подържат естествения минерален баланс и предават свеж вид на кожата.
Действат релаксиращо и регенериращо на кожата.

СОЛИ ЗА ВАНА АРОМАТЕРАПИЯ

3407
СОЛИ ЗА ВАНА РОЗА  АРОМАТЕРАПИЯ 470 г

MAX PROTECT
козметична серия с натурално мас ло мащерка
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с натурално масло мащерка

Козметична серия MAX PROTECT съдържа продукти за

робно действие. Тя е биобазирана, биоразградима, работи

ефективна защита на кожата, базирани на естествени

при ниски дозировки, ефективна е при кратко време на

съставки, вдъхновени от природата.

контакт и е зелена алтернатива на традиционните дезин-

Чистотата и хигиената са неразделна част от

фекциращи вещества.

нашето ежедневие. Всекидневно използваме сапуни за ръце

Освен за добрата хигиена е изключително важно да

и почистващи продукти. Те ни предпазват от микробно

се грижим и за равновесието на кожната ни микрофлора,

замърсяване и допринасят за това да направим света си

която е отговорна за естествената устойчивост на

по-безопасен и по-чист. В търсене на природно базирани

кожата към агресията на околната среда.

решения ние избрахме зелените алтернативи, като масло

Пребиотикът нормализира и балансира микробиома на

мащерка, млечна киселина и етилов алкохол, получени чрез

кожата. Регулира естествения баланс на микрофлората на

естествените процеси на ферментация и дестилация,

повърхността на кожата, както и възстановява нормал-

които комбинират естествен произход, ефективност и

ното рН. Всичко това осигурява укрепване и повишаване на

екологичност.

защитните ù функции и устойчивостта ù на външни въз-

Маслото от мащерка, което се съдържа във всички
продукти от серията е високо ценено заради своите козме-

действия, като замърсяване, стрес, UV- радиация и вредни
микроорганизми.

тични и ароматерапевтични свойства. Благодарение на
своя богат състав то има успокояващи, антиоксидантни

Серия MAX PROTECT включва следните козметични

и дезодориращи свойства. Съвременните научни изследва-

продукти:

ния доказват, че етеричните масла от мащерка имат и

• Течен сапун – с масло мащерка и млечна киселина.

мощни антимикробни и антивирусни свойства.

• Лосион – лосион на спиртна основа с масло мащерка.

Етиловият алкохол почиства максимално кожата от
всякакъв вид замърсяване.

• Крем за ръце – масло мащерка и пребиотик.
Всичко необходимо за идеалната хигиена на ръцете, за

Млечната киселина има силно почистващо и антимик-

добър и здрав външен вид на кожата.

MAX

PROTECT

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ MAX PROTEC T

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
MAX PROTECT

Съдържащите се етилов алкохол, глицерин и масло мащерка помагат за почистването на ръцете без
вода. Подходящ за използване на работа, на пикник, при пътуване.

3818
КРЕМ ЗА РЪЦЕ 50 мл
Крем за ръце подходящ за употреба след използване на сапуни и дезинфектанти. Нанася се лесно и попива
бързо. Обогатен с пребиотик, витамин Е, Д-пантенол и екстракт Алое, прави кожата мека и гладка.

3814
ТЕЧЕН САПУН 290 мл
Ултра хигиенен течен сапун за ръце. Обогатен с млечна киселина и масло мащерка за максимално почистване. Образува обилна и плътна пяна без да изсушава кожата. За ежедневна употреба.

3815
ТЕЧЕН САПУН 320 мл
Ултра хигиенен течен сапун за ръце. Обогатен с млечна киселина и масло мащерка за максимално почистване. Образува обилна и плътна пяна без да изсушава кожата. За ежедневна употреба.

КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ MAX PROTEC T

3813
ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ 100 мл

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ
ароматерапия

Натурална розова вода, натурални пъпки розов цвят.
Хидратира и успокоява кожата.

3212
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  ИЛАНГ-ИЛАНГ  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г
Етерично масло иланг-иланг, канелена пръчица.
Действа еуфорично и релаксиращо.

3205
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  ЛАЙКА  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г
Eтерично лайково масло, изсушен лайков цвят.
Tонизира, освежава и хидратира кожата.

3206
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  ЛАВАНДУЛА  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г
Етерично лавандулово масло, изсушен лавандулов цвят.
Успокоява, освежава и дезодорира кожата.

3213
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  КАНЕЛА  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г
Етерично масло канела, канелена пръчица.
Oбодрява и тонизира кожата.

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ АРОМАТЕРАПИЯ

3201
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  РОЗА  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г

Етерично масло от грейпфрут, луфа - естествена масажна гъба.
Eксфолира кожата, с полезен ефект при целулит.

0306
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН SPA ENERGY 90 г
Обогатен с микроелементи. Освежава и почиства кожата.

3211
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  САНТАЛ  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г
Етерично санталово масло, изсушен звезден анасон.
Внася хармония и действа релаксиращо на кожата.

3210
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  РОЗМАРИН  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г
Етерично масло Розмарин, изсушени иглички розмарин.
Придава свеж вид на кожата.

3215
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  КЕДЪР  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г
Етерично масло кедър, изсушени дъбови кори.
Tонизира и релаксира кожата.

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ АРОМАТЕРАПИЯ

3202
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  ГРЕЙПФРУТ  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г

Етерично масло пачули, изсушени листа Мечо грозде.
Успокоява кожата, с полезен ефект при целулит.

3216
КУТИЯ С ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ  АРОМАТЕРАПИЯ
Съдържа шест глицеринови сапуна – Ароматерапия.

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ АРОМАТЕРАПИЯ

3214
ГЛИЦЕРИНОВ САПУН  ПАЧУЛИ  АРОМАТЕРАПИЯ 90 г

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ
различни видове

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ ДЕКОРАТИВНИ

ДЕКОРАТИВНИ ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ
Глицеринови сапуни с изключително съчетание на почистващ ефект и нежна грижа.
Подходящи за всеки тип кожа.

3516
РОЗОВ ЦВЯТ
80 г

3534
РОЗОВ ЦВЯТ
80 г

3532
ВЛЮБЕНО СЪРЦЕ
65 г

3526
МЕЧО ПУХ
70 г

3530
ВЛЮБЕНО СЪРЦЕ
65 г

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ ДЕКОРАТИВНИ
3501
ПРОЛЕТНО УХАНИЕ
100 г

3504
ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
105 г

3524
ДЕТСКА МИЛУВКА
100 г

3523
ДЕТСКА ЛАСКА
100 г

3507
МОРСКА СИРЕНА
115 г

3509
МОРСКА ПЕРЛА
110 г

Богато декорирани глицеринови сапуни с изключително съчетание на почистващ ефект и нежна грижа.
Подходящи за всеки тип кожа.

2176
РОЗЕ ФЕНТАЗИ

2177
РОЗЕ ФЕНТАЗИ

с кокосово и палмово масло

с кокосово и палмово масло

2106
ЛЮЛЯК

2109
ЗЕЛЕН ЧАЙ

с кокосово и палмово масло

с екстракт зелен чай, кокосово
и палмово масло

2103
ОКЕАНИК

с кокосово и палмово масло

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ  КА ЛЪПИ

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ  КАЛЪПИ

2190
ЧЕРЕШОВ ЦВЯТ И САНТАЛ
80 г

2188
ПРАСКОВА И ЛЕМОНГРАС
80 г

2189
ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКА И КАРАМФИЛ
80 г

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ РЪЧНА ИЗРАБОТКА

2191
АЛОЕ
80 г

ROSE FANTASY
глицеринови сапуни

Глицеринови сапуни обогатени с кокосово и палмово масло. Нежно почистват всеки тип кожа.

2130

2132

2125

2127

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ ROSE FANTASY – кошнички малки 20 г
Глицеринови сапуни обогатени с кокосово и палмово масло. Нежно почистват всеки тип кожа.

2182

2185

2186

2187

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ ROSE FANTASY 100 г
Глицеринови сапуни обогатени с кокосово и палмово масло. Нежно почистват всеки тип кожа.

2167

2168

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ ROSE FANTASY

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ ROSE FANTASY – кошнички големи 120 г

ГЕЛ ЗА РЪЦЕ – сухо измиване ,
ОСВЕЖИТЕЛНИ КЪРПИЧКИ

Етилов алкохол, глицерин.
Почиства ръцете без вода. Попива и изсъхва бързо. Овлажнява и омекотява кожата. Оставя ръцете
чисти и освежени.

ГЕ Л ЗА РЪЦЕ

3801
ГЕЛ ЗА РЪЦЕ РОЗА (сухо измиване) 85 мл

3802
ГЕЛ ЗА РЪЦЕ ЛАВАНДУЛА (сухо измиване) 85 мл

2710
КОМПЛЕКТ МОКРИ КЪРПИЧКИ С НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА  3 броя X 5 мл
Почистват и освежават кожата.

2711
КОМПЛЕКТ МОКРИ КЪРПИЧКИ С НАТУРАЛНА РОЗОВА ВОДА  12 броя Х 5 мл
Почистват и освежават кожата.

ОСВЕЖИТЕ ЛНИ К ЪРПИЧКИ

Етилов алкохол, глицерин.
Почиства ръцете без вода. Попива и изсъхва бързо. Овлажнява и омекотява кожата. Оставя ръцете
чисти и освежени.

СВЕЩИ
ароматерапия, парфюмни, ръчна декорация

4112
СВЕЩ АРОМАТЕРАПИЯ 
ЛАВАНДУЛА
Ø 65/100 мм

Етерично масло от българска
маслодайна роза.
Има тонизиращо действие,
силен афродизиак, антидепресант и еуфорик.
Изгаря за около 30 часа.

Етерично масло от лавандула.
Успокоява, релаксира и намалява
нервното напрежение.
Изгаря за около 30 часа.

4114
СВЕЩ АРОМАТЕРАПИЯ 
ПАЧУЛИ
Ø 65/100 мм

4113
СВЕЩ АРОМАТЕРАПИЯ 
КЕДЪР
Ø 65/100 мм

Етерично масло от пачули.
Тонизира и намалява нервното
напрежение, силен афродизиак.
Изгаря за около 30 часа.

Етерично масло от кедър.
Действа тонизиращо и релаксиращо.
Изгаря за около 30 часа.

4116
СВЕЩ АРОМАТЕРАПИЯ 
САНТАЛ
Ø 65/100 мм

4115
СВЕЩ АРОМАТЕРАПИЯ 
ИЛАНГИЛАНГ
Ø 65/100 мм

Етерично масло от сантал.
Внася хармония и баланс в ума,
тялото и душата, действа
антидепресивно, релаксиращо и
еуфорично.
Изгаря за около 30 часа.

Етерично масло от иланг-иланг.
Действа еуфорично, релаксиращо, антидепресивно, силен
афродизиак.
Изгаря за около 30 часа.

4214
СВЕЩ АРОМАТЕРАПИЯ 
РОЗОВ ЦВЯТ 50/50/75 мм

4215
СВЕЩ АРОМАТЕРАПИЯ 
ЛАВАНДУЛОВ ЦВЯТ
50/50/75 мм

Етерично масло от българска
маслодайна роза.
Силен афродизиак,еуфорик и
антидепресант.
Изгаря за около 10 часа.

Етерично масло от лавандула.
Успокоява и релаксира .
Изгаря за около 10 часа.

СВЕЩИ АРОМАТЕРАПИЯ

4111
СВЕЩ АРОМАТЕРАПИЯ 
РОЗА
Ø 65/100 мм

4246
СВЕЩ ПАРФЮМНА 
ЦВЕТНА ГРАДИНА
Ø 65/100 мм

С неустоим аромат на отлежало червено вино.
Изгаря за около 30 часа.

С приятен цветист аромат със
зелени нотки.
Изгаря за около 30 часа.

4247
СВЕЩ ПАРФЮМНА 
ПЛАНИНСКА СВЕЖЕСТ
Ø 65/100 мм

4245
СВЕЩ ПАРФЮМНА 
МОРСКО ДЪНО
Ø 65/100 мм

Изключително свеж, дървесноориенталски аромат, допълнен
с екзотични подправъчни ноти.
Изгаря за около 30 часа.

Свеж полъх от дълбините на морето.
Изгаря за около 30 часа.

4241
СВЕЩ ПАРФЮМНА 
ВЕСЕЛ ПРАЗНИК
50/50/75 мм

4216
СВЕЩ ПАРФЮМНА 
ПРАЗНИЧНО УХАНИЕ
Ø 60/25 мм

Топлина и настроение
в празничната вечер.
Изгаря за около 10 часа.

Празнично ухание, уют и светлина.
Изгаря за около 10 часа.

СВЕЩИ ПАРФЮМНИ

4244
СВЕЩ ПАРФЮМНА 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
Ø 65/100 мм

4242
РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ СВЕЩИ РОЗА И ЛАВАНДУЛА

4243
РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ СВЕЩИ НЕВЕН И ЗДРАВЕЦ

С натурални конкрети роза и лавандула.

С натурални конкрети невен и здравец.

СВЕЩИ РЪЧНА ИЗРАБОТКА

снимката е примерна

АРОМАТИЗИРАЩИ ПЕРЛИ

АРОМАТИЗИРАЩИ ПЕРЛИ

АРОМАТИЗИРАЩИ ПЕРЛИ 50 г
За ароматизиране на скринове, дрешници, гардероби, шкафове, автомобили и др.

2302
VALLEY OF ROSES

2303
ROSE

2308
LILAC

2306
LAVENDER

СПОМЕН ОТ БЪЛГАРИЯ

СПОМЕН ОТ БЪЛГАРИЯ

ПАРФЮМНА ЕСЕНЦИЯ
Налична в различни разфасовки, носеща завладяващото ухание на българска маслодайна роза.

3104
ФИОЛКА
2 мл

3121
СУВЕНИРЕН
МУСКАЛ
2 мл

3101
СУВЕНИРЕН
МУСКАЛ КУКЛА
2 мл

3102
СУВЕНИРЕН
МУСКАЛ КУКЛА
2 мл

АРОМАТНИ МАСЛА
Ароматните масла са естествена връзка между природата и красотата.
Изградени са на база розово масло и натурални идентични продукти.

3105
VALLEY OF ROSES
АРОМАТНО МАСЛО
2 мл

3106
ROSE GLORY
АРОМАТНО МАСЛО
2 мл

3115
WHITE ROSE
АРОМАТНО МАСЛО
2 мл

5203
ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ
BULGARIAN ROSE
съдържа
rose berry nature парфюм рол-он 9 мл,
lady’s joy глицеринов сапун 70 г,
натурална розова вода 100 мл.

5501
ПЪПКИ ОТ РОЗА
ДАМАСЦЕНА
100% БИОЛОГИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО
50 г

100% ЧИСТО БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО
със сертификат за автентичност

Българско розово масло ЗГУ

3110
РОЗОВО МАСЛО 5 г

Стъклена фиолка
в сувенирен мускал
и картонена кутия.

Меднa конкумa в дървена
кутия.

3107
РОЗОВО МАСЛО 1 г

3119
РОЗОВО МАСЛО 7 мл

Стъклена фиолка
в сувенирен мускал.

Меднa конкумa в луксозен
черен тубус.

3118
РОЗОВО МАСЛО 3 мл

3109
РОЗОВО МАСЛО 10 г

Стъклен флакон с капкомер
в луксозен бял тубус.

Стъклен флакон
в картонена кутия.

3108
РОЗОВО МАСЛО 5 г

3111
РОЗОВО МАСЛО 10 г

Стъклен флакон
в картонена кутия.

Меднa конкумa в дървена
кутия.

100 % БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАС ЛО

3112
РОЗОВО МАСЛО 0,5 мл

СЕРТИФИКАТИ И ГРАМОТИ
СЕРИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
в съответствие със стандартната
система за качество
ISO 9001:2015.

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОБРА ПРОИЗ
ВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ДПП
в съответствие със стандарт ISO
22716:2007.

СЕРТИФИКАТ ЗА ЧЛЕНСТВО

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

в Българската национална асоциация
етерични масла парфюмерия и козметика
БНАЕМПК.

ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“
2018.

СЕРТИФИКАТ ЗА ЧЛЕНСТВО
в Международната федерация
на търговците на етерични масла и
аромати IFEAT.

СЕРТИФИКАТИ И ГРАМОТИ
ЗЛАТЕН МЕДАЛ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ

за РОЗОВО МАСЛО
на Международен панаир – Пловдив 1981г.

за козметична серия „LADY’S JOY“
на Международен пролетен панаир –
Пловдив 2001 г.

за серия парфюми „ROSE“ - 2 продукта
на Международен пролетен панаир –
Пловдив 2006 г.

ЗЛАТЕН ЛЪВ

ГРАМОТА

ГРАМОТА

за козметична серия „LADY’S JOY LUXURY“
на Националното търговско изложение
„Произведено в България“ 2012 г.

за козметична серия „ROSE JOGHURT“,
на първото есенно издание
„Най-доброто от България“ 2013 г.

за козметична серия
„BULGARIAN ROSE SIGNATURE“
на изложението „Златен лъв“ 2014 г.

БЪЛГАРСКА РОЗА АД – КАРЛОВО
Индустриална зона 1 • 4300 Карлово • България
Тел.: 0335 95328
e-mail: contact@bulgarianrose.bg
www.bulgarianrose.bg

