
 

 

DEVEE ROSE BLOSSOM 
 

 

Damašská ruža Devee Rose Blossom 

Od dávnych čias sa voňavej ruži dostalo všetkých superlatívov uznania. Preto nie je 
prekvapujúce, že sa nazýva „Kráľovná kvetov“. Použitý bunkový extrakt sú aktívne 
rastlinné bunky. Extrakt pôsobí hlavne na dermu a jej zložky. Ovplyvňuje životnosť buniek a 
fibroblastov tým, že obmedzuje ich starnutie. Taktiež zvyšuje aktivitu buniek podporou 
kolagénových vlákien a proteoglykánov, ktoré podporujú pokožku a tvoria extracelulárnu 
matricu. A tiež pomáha znižovať množstvo enzýmu zodpovedného za rozklad týchto 
vlákien. V dôsledku toho sa redukujú hlboké, mimické a povrchové vrásky na tvári. Táto 
kozmetika je mimoriadne vhodná aj na zrelú pleť. Podporuje sa reštrukturalizácia 
extracelulárnej matrice, zlepšuje sa odolnosť a priaznivo sa ovplyvňuje hustota dermy.  
 
Damašskú ružu obsahujú všetky výrobky tohto produktového radu. 
 
Devee Rose Blossom kozmetický rad bojuje s vekom, efektívne spomaľuje starnutie pokožky 
a aktivuje samo-regeneračné procesy a obnovu kolagénových a elastínových vlákien.  Devee 
Rose Blossom produktový rad je vhodný dokonca aj na hlboké mimické vrásky, ktoré sa 
s pribúdajúcim vekom prehlbujú.   
 
Vyčistite si pleť čistiacim gélom a tonikom. Ráno použite sérum, očný krém a denný fluid. 
Večer použite sérum, očný krém a nočný krém. V prípade potreby použite pleťový koncentrát 
v ampulke.   



 

 

Kozmetický rad sa odporúča používať minimálne 3 mesiace každý deň.  

 

 
Čistiaci gél 
 
Jemná čistiaca pena na prírodnej báze zbaví 
pleť akýchkoľvek nečistôt a make-upu. 
Nanáša sa na navlhčenú pleť a pokožka 
ostáva jemná, hydratovaná a rozžiarená. 

• Bunkový extrakt damašskej ruže 
• Alantoín 
• Betaín 
• D-pantenol 
• Mierne povrchovo aktívne látky 

Vyčistite si pleť týmto gélom ráno a večer.  

 

 

 
Čistiace tonikum 

Pleť rýchlo absorbuje jemné tvárové tonikum 
bez alkoholu. Vhodné pre všetky typy pleti, 
vrátane citlivej pleti. Vyrovnávacie ošetrujúce 
tonikum pomáha upokojiť pokožku, urýchliť 
proces regenerácie a vyrovnať hladinu 
vlhkosti. Ihneď po aplikácii je badateľné 
uvoľnenie a vláčnosť pokožky. 

• Bunkový extrakt damašskej ruže 
• EctoinÒ 
• Kyselina hyaluronová 
• VinUp LiftÒ 
• Alantoín 
• Betaín 
• D-pantenol 

Vyčistite si pleť týmto tonikom ráno a večer.  



 

 

 
Aplikujte ráno na vyčistenú pleť a jemne 

rozotrite. 

• Bunkový extrakt damašskej 
ruže 

• EctoinÒ 

Denný krém SPF 15 
 
Hodvábne ľahká omladzujúca denná pleťová 
emulzia zabezpečí dôležitú hydratáciu a 
regeneráciu po celý deň. Pokožka doslova žiari! 
 
 

• Kyselina hyaluronová 
• VinUp LiftÒ 
• Niacínamid 
• Alantoín 
• Betaín 
• Bambucké maslo 
• Slnečnicový olej 
• D-pantenol 
• Avokádový olej  
• Jojobový olej 
• Skvalén 
• Vitamíny A, C, E 
• UV filter 

 
Aplikujte ráno a / alebo večer na 

vyčistenú pleť a jemne vmasírujte do 
pokožky. 

 

• Bunkový extrakt damašskej 
ruže 

• EctoinÒ 
• Kyselina hyaluronová 
• VinUp LiftÒ 
• Niacínamid 
• Alantoín 

 
Denný a nočný krém  

Bohatá, rýchlo sa vstrebávajúca denná a nočná 
starostlivosť s účinkom proti starnutiu. Pokožka je 
intenzívne hydratovaná a podporovaná v jej 
regeneračnom procese. Výsledok je založený na 
inteligentnej kombinácii vysoko aktívnych zložiek, 
ktoré podporujú obnovu kožných buniek, zlepšujú 
vzhľad pleti a majú viditeľný spevňujúci a liftingový 
efekt. Pleť je opäť žiarivo krásna. 

• Betaín 
• Bambucké maslo 
• Slnečnicový olej 
• D-pantenol 
• Avokádový olej  
• Vitamíny A, C, E 
• Jojobový olej 
• Skvalén 



 

 

 
Ráno a večer rozotrite niekoľko kvapiek 
tohto koncentrátu na vyčistenú pleť. Na 

dosiahnutie optimálnych účinkov, 
aplikujte sérum pred tým, ako použijete 

váš pleťový krém. 

• Hydro-sérum proti starnutiuÒ 
• EctoinÒ 

 
Omladzujúce sérum 

Koncentrované, hodvábne sérum na regeneráciu a 
spevnenie pokožky, určené na korekciu prejavov 
procesov prirodzeného starnutia pokožky. 

• Bunkový extrakt damašskej ruže 
• EctoinÒ 
• Kyselina hyaluronová 
• VinUp LiftÒ 
• SimvitalÒ 
• Niacínamid 
• Betaín 
• Bambucké maslo 
• Slnečnicový olej 
• D-pantenol 
• Avokádový olej 
• Jojobový olej 
• Skvalén a vitamíny A, C, E 

 
 

 
Opatrne aplikujte mäkkú a príjemne 

spevňujúcu textúru na kontúry očí ráno a 
večer a jemne ju vklepte do pokožky 

• Bunkový extrakt damašskej 
ruže 

• EctoinÒ 

 

 
Očný krém 

Spevňujúci očný krém pre žiarivé chvíle.  

• VinUp LiftÒ 
• Niacínamid 
• Kyselina hyaluronová 
• Alantoín 
• Betaín 
• Bambucké maslo 
• Slnečnicový olej 
• D-pantenol 
• Avokádový olej 
• Jojobový olej 
• Skvalén a vitamíny A, C, E 

 

 



 

 

 
 

Opatrne aplikujte mäkkú a príjemne 
spevňujúcu textúru na kontúry očí ráno a 

večer a jemne ju vklepte do pokožky 
 
 

Pleťový koncentrát 
  
Power Concentrate rozmaznáva pokožku precízne 
zladenou kombináciou aktívnych zložiek. Hĺbkovo 
pôsobiace zloženie sa rýchlo vstrebáva, 
regeneruje, revitalizuje a upokojuje pokožku. 
Okamžite dostáva intenzívnu starostlivosť, väčšiu 
ochranu pred environmentálnym stresom a 
neuveriteľný žiarivý efekt. Rýchla energetická 
podpora proti škodlivým vplyvom prostredia, 
zvýšenie pevnosti a žiarivosti pleti. 

• Bunkový extrakt damašskej ruže 
• EctoinÒ 
• VinUp LiftÒ 
• Kyselina hyaluronová 
• Alantoín 
• Betaín 
• D-pantenol 

Použitie: Pred otvorením ampulku dobre pretrepte. Skôr než ampulku otvoríte, klopkajte nechtom tak dlho na 
hlavičku ampulky, až kvapky pretečú cez hrdlo do ampulky. Nájdite čiarku na tenkej časti hrdla ampulky. 
Vyrytá čiarka označuje miesto na zlomenie ampulky. V jednej ruke držte spodnú časť ampulky, do druhej ruky 
si zoberte kozmetický tampón na čistenie pleti a uchopte hrdlo ampulky tampónom. Zatlačte na tenkú časť 
hrdla ampulky smerom od seba a dozadu. Opatrne odhoďte hornú časť ampulky do koša. Obsah ampulky 
vylejte na kozmetický tampón a aplikujte na vyčistenú pleť. Pre optimálny účinok používajte jednu ampulku 
denne, ráno alebo večer, po dobu 1-2 týždňov. 

LEXIKÓN 

Damašská ruža sa nachádza v celom produktovom rade. Iné účinné látky sa nachádzajú len v niektorých 
produktoch produktového radu Devee Rose Blossom. Prečítajte si zloženie produktu a vyhľadajte účinky 
aktívnych látok v tomto zozname.  

Prírodná aktívna zložka Ectoin®  

Ectoin® znižuje degradačné procesy kožných buniek spôsobené inými vonkajšími vplyvmi, ako je záťaž 
povrchovo aktívnymi látkami, teplom alebo chladom. Na druhej strane sa stimuluje produkcia proteínov v pokožke, 
ktoré chránia pred poškodením UV žiarením. Ectoin® má tiež hydratačný, bariérový, stabilizačný a upokojujúci 
účinok na pokožku. Ectoin® má redukujúci, vyhladzujúci a regeneračný účinok. Tlmí zápaly, upokojuje 
podráždenú pokožku, chráni ju pred škodlivými účinkami UV žiarenia a chráni pred starnutím pokožky vplyvom 
environmentálnych faktorov. Nachádza sa v: čistiaci gél, fluid, 24h krém, sérum, očný krém, koncentrát 

Unikátna aktívna zložka Vin-UpLift® 

Vin-upLift® je unikátna spevňujúca zložka na báze švajčiarskeho ľadového vína v kombinácií s rastlinným 
polysacharidom. Švajčiarske ľadové víno je vyrobené z hrozna Vidal Blanc a Pinot Noir a sušené rozprašovaním 
na nosnom systéme polysacharidov. Guma Tara sa môže kombinovať s inými molekulami v ľadovom víne, čím 
poskytuje okamžitý spevňujúci a liftingový efekt pri aplikácii na pokožku. Vin-upLift® má intenzívny hydratačný 
účinok po 28 dňoch v kombinácii s okamžitou redukciou vrások. Dokáže viditeľne eliminovať jemné vrásky - na 



 

 

hodiny v priebehu niekoľkých minút - zanecháva pokožku hladkú a vyhladenú, dodáva mladistvý a svieži vzhľad 
a hydratuje po celý deň. Nachádza sa v: tonikum, fluid, 24h krém, sérum, očný krém, koncentrát 

Kyselina hyalurónová 

Kyselina hyalurónová je okrem iného prirodzenou súčasťou dermy. Vyrába sa biotechnologicky. V kombinácii s 
vodou zanecháva kyselina hyalurónová na pokožke viskoelastický, nelepivý a neviditeľný film, ktorý reguluje 
rovnováhu vlhkosti pokožky. Vďaka tomuto silnému zadržiavaniu vlhkosti sa pokožka javí oveľa hladšia a 
napnutejšia. Čím menšie sú molekuly kyseliny hyalurónovej, tým hlbšie môže kyselina hyalurónová preniknúť do 
pokožky. Nízkomolekulárna kyselina hyalurónová dokáže preniknúť do pokožky a rozvinúť svoj biologický depotný 
účinok v hlbších vrstvách pokožky s dlhodobým účinkom. Nachádza sa v: tonikum, fluid, 24 hod krém, sérum, 
očný krém, koncentrát 

SymVital® (Ginger root extract) 

Zázvor sa používa vo výžive a medicíne už mnoho rokov a Číňania a Indovia ho prvýkrát pestovali pred viac ako 
3000 rokmi. Pre svoje rôzne vlastnosti sa používa pri výrobe tradičných liečiv, napr. v Tradičnej čínskej a 
ajurvédskej medicíne. Extrakt z koreňa zázvoru je 100% čistý a prírodný extrakt z koreňa zázvoru. Má široké 
spektrum liečivých, farmaceutických a kozmetických účinkov vrátane protizápalových, sedatívnych, antibiotických, 
antioxidačných, antiseptických a stimulačných. Do troch týždňov zlepšil textúru a nedokonalosti namáhanej pleti, 
vyhladil vrásky a zabezpečil rovnomernú pleť. Známky poškodenia kože slnečným žiarením sa tiež znížia za 
menej ako dva týždne. Nachádza sa v: sérum  

Alantoín® 

Alantoín sa vo väčšom množstve nachádza v koreni kostihoja, kôre pagaštanu konského, pšeničných klíčkoch, 
cvikle, ale aj v ľudskom tele. Alantoín pôsobí na rany, urýchľuje hojenie rán, stimuluje tvorbu buniek a tým 
regeneruje poranené tkanivo. Alantoín vyhladzuje pokožku, najmä pri drsnej pokožke, a pomáha pri spálení od 
slnka. Nachádza sa v: čistiace gél, tonikum, fluid, 24 hod krém, očný krém 

Avokádový olej  

Rastlinný olej lisovaný za studena z dužiny avokáda s veľmi vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín, 
vitamínov A, B, D, E, lecitínu a fytosterolov. Klinické štúdie ukázali, že pokožka absorbuje tento prírodný olej 
rýchlejšie ako mnohé iné oleje. Vďaka vysokému podielu avokádolu je tento olej mimoriadne dobre znášaný. 
Ľahko sa rozotiera na pokožku, dobre sa vstrebáva, viaže vlhkosť a vyhladzuje pokožku. Nachádza sa v: fluid, 24 
hod krém, sérum, očný krém 

Betaín 

Betaínový variant z prírodných osmolytov je vyrobený z vysoko čistených rastlinných extraktov a obnoviteľných 
zdrojov. Osmolyty sú drobné molekuly, ktoré chránia kožné bunky pred vysychaním a podporujú prirodzenú kožnú 
bariéru v jej ochrannej funkcii. Umožňujú optimálnu reguláciu vodnej rovnováhy pokožky. Tieto prírodné zložky 
poskytujú intenzívne, rýchle zvýšenie vlhkosti a primeranú ochranu pokožky a zlepšujú zmyslový zážitok z 
formulácií. Transepidermálna strata vody (TEWL) je znížená a kožná bariéra je posilnená. Nachádza sa v: čistiaci 
gél, tonikum, fluid, 24 hod krém, sérum, očný krém, koncentrát 

Glycerín, bylinný 

Vo voľnej forme je to glycerín číra, viskózna tekutina sladkej chuti, ktorá sa mieša s vodou v akomkoľvek pomere. 
Vo viazanej forme je glycerol súčasťou čisto prírodných olejov, tukov a lecitínu. V kozmetike sa glycerol používa 
ako zvlhčovadlo. Pomáha pokožke udržať si potrebnú vlhkosť. Nachádza sa v: čistiaci gél, tonikum, fluid, 24 hod 
krém, sérum, očný krém, koncentrát 

 



 

 

Jojobový olej 

Olej extrahovaný z orechov semien púštnej rastliny jojoba (hlavné pestovateľské oblasti: Kalifornia, Arizona, 
Mexiko) možno chemicky opísať ako vosk (tekutý pri izbovej teplote). Má podobné vlastnosti ako predtým 
používaný spermacetový olej; je stabilný a nežltne. Rastlina je odolná voči mnohým chorobám, ktoré často 
napádajú monokultúry. Jojobový olej sa jednoducho roztiera po pokožke a robí ju hladkou a pružnou. Nachádza 
sa v: fluid, 24 hod krém, sérum, očný krém 

Mierne tenzidy 

Povrchovo aktívne látky, podobne ako emulgátory, sú povrchovo aktívne látky, ktoré sa môžu viazať na tuk a 
vodu súčasne a majú čistiaci účinok. Povrchovo aktívne látky patria do skupiny cukrových povrchovo aktívnych 
látok a sú obzvlášť šetrné k pokožke a slizniciam. Napriek svojej jemnosti má dobré penivé a čistiace vlastnosti, 
a preto je optimálne vhodný pre detské produkty a čistiace prostriedky pre citlivú pokožku. Nachádza sa v: čistiaci 
gél, tonikum 

Niacínamid/Vitamin B3 

Vitamín B3 (=niacínamid) patrí do skupiny vitamínov rozpustných vo vode. Má veľký význam pre mnohé 
metabolické procesy v ľudskom organizme. Najmä vitamín B3 sa silne podieľa na syntéze mastných kyselín. Je 
to vitamín zo skupiny B, ktorý sa nachádza najmä v obilninách, mäse a ovocí. Nedostatok vitamínu B3 môže viesť 
k zápalovým zmenám na koži (dermatitída). Vonkajší, cielený lokálny prísun vitamínu B3 teda pôsobí proti 
takémuto stavu pokožky. Pri liečbe akné reguluje tvorbu kožného tuku a pôsobí protizápalovo. Posilňuje sa 
bariérová funkcia pokožky a znižuje sa strata vody – to má tiež pozitívny vplyv na pokožku s neurodermatitídou, 
najmä preto, že niacínamid je veľmi dobre tolerovaný. Pri starostlivosti o zrelú pleť dochádza k redukcii vrások a 
pigmentových škvŕn a zvýšeniu elasticity pokožky. Nachádza sa v: fluid, 24 hod krém, sérum, očný krém 

Oleyl erucate 

Oleyl Erucate je ester kyseliny erukové a oleyalkoholu. Oleyl erucate je omega-9 mastná kyselina rastlinného 
pôvodu s rovnakými vlastnosťami ako jojobový olej. Má vynikajúce výživné a ošetrujúce vlastnosti pokožky. Po 
nanesení na pokožku dokáže na pokožke vytvoriť vrstvu, ktorá zadržiava vlhkosť v pokožke a zabraňuje 
vysušovaniu pokožky. Najmä pri problémoch so suchou pokožkou poskytuje pokožke dobrú vlhkosť. Nachádza 
sa v: fluid, 24 hod krém, sérum, očný krém 

Pantenol 

Pantenol, správne dexpanthenol, je prekurzor vitamínu B (provitamín B5) a významne sa podieľa na 
regeneračných metabolických procesoch kože. D-pantenol nemá kozmetický účinok, ale stáva sa aktívnou 
zložkou hneď, ako sa v pokožke premení na kozmeticky účinnú kyselinu pantoténovú. Má hydratačný, 
protizápalový, regeneračný a hojivý účinok. Pantenol tiež posilňuje bariérovú funkciu pokožky a zlepšuje jej 
elasticitu; pri ranách podporuje tvorbu nových buniek, preto sa používa aj pri úrazoch či spálení od slnka. 
Nachádza sa v: čistiaci gél, tonikum, fluid, 24 hod krém, sérum, očný krém, koncentrát 

RETINOL Retinyl palmitát 

Retinol je veľmi účinný, ale veľmi nestabilný, keď je vystavený svetlu alebo kyslíku. Preto sa často používa menej 
intenzívny, ale miernejší a stabilnejší RETINYL PALMITATE, ktorý je zložený z retinolu a mastnej kyseliny a po 
vstrebaní do pokožky sa mení na retinol. Stimuluje schopnosť pokožky regenerovať sa a vyrovnáva zmeny 
vzhľadu pokožky súvisiace s vekom. Vitamín A aktivuje metabolizmus, má významné funkcie v bunkovom jadre 
a reguluje proces tvorby a degradácie tkaniva a buniek. Vitamín A tiež stimuluje delenie kožných buniek a tvorbu 
elastických vlákien, vďaka čomu je pokožka celkovo pružnejšia. Nachádza sa v: fluid, 24 hod krém, sérum, očný 
krém 

 



 

 

Bambucké maslo 

Prirodzene sa vyskytujúci rastlinný tuk sa získava z orechov stromu bambuckého. Bambucký orech obsahuje 50 % 
tukových zložiek. Okrem tukových vlastností obsahuje až 6 % nezmydelnených zložiek, vďaka ktorým je 
bambucké maslo obzvlášť cenné a má zjemňujúce a hojivé účinky. Bambucké maslo chráni pokožku pred 
dehydratáciou, má dobrú penetráciu a zabezpečuje optimálne premastenie. Nachádza sa v: fluid, 24 hod krém, 
sérum, očný krém 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOVOZCA A EXKLUZÍVNY DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO A ČESKO 
 
Yalong Trade s.r.o.,  
M.Bodického 1517/14,  
050 01 Revúca 
 
Nájdete na stránkach: 
 
www.hyaluron.sk 
 
www.hyaluron-kosmetika.cz 


