ПРОПОЗИЦІЯ
ПАРТНЕРСТВА

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО:
• СФЕРА ГОСТИННОСТІ (ГОТЕЛІ, РЕСТОРАНИ, СУВЕНІРНІ
КРАМНИЦІ)
• САЛОНИ КРАСИ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПРОЦЕДУР
• ОЗДОРОВЧІ ТА СПОРТИВНІ КОМПЛЕКСИ (СПА, ФІТНЕСЦЕНТРИ, ЙОГА-СТУДІЇ)
• МАГАЗИНИ ПАРФУМІВ І КОСМЕТИКИ
• ХЕНДМЕЙД І КРАФТОВІ КРАМНИЧКИ
• АПТЕКИ

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ:
• 100% НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИКА, ЩО ГАРАНТУЄ ЛИШЕ ПОЗИТИВНІ
ВІДГУКИ СПОЖИВАЧІВ
• ВИСОКОМАРЖИНАЛЬНИЙ ТОВАР, ХОРОШИЙ ДОХІД
• НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК З УКРАЇНИ ДЛЯ ТУРИСТІВ

• ТУРБОТА ТА ПІДТРИМКА ВІД НАШИХ МЕНЕДЖЕРІВ
• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМИ НЕОБХІДНИМИ МАРКЕТИНГОВИМИ
МАТЕРІАЛАМИ
• ДОПОМОГА В ОФОРМЛЕННІ ВІТРИНИ

• ШОУ-РУМИ, ДЕ ПРЕДСТАВЛЕНІ ТОВАРИ УКРАЇНСЬКИХ
ВИРОБНИКІВ

• ГНУЧКА СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ

• КОРПОРАТИВНІ ПОДАРУНКИ З БРЕНДИНГОМ

• ПОСТІЙНЕ РОЗШИРЕННЯ ЛІНІЙКИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Ласкаво прошу до нашого трояндового саду, що народжує
та живить колекцію продуктів натурального догляду за
шкірою UKRAINIAN ROSE - ДЕЛІКАТЕСИ ДЛЯ ТІЛА.
Колекція UKRAINIAN ROSE - ДЕЛІКАТЕСІВ ДЛЯ ТІЛА готується
крафтовим методом у професійній лабораторії невеликими
партіями, використовуючи свіжі, натуральні, органічні
інгредієнти, високоефективні чисті формули, адаптовані до
потреб всіх типів шкіри.

Аромат незайманої природи
Розкішні текстури та аромати досягаються за допомогою
екстракту пелюсток троянд, які ми збираємо та переробляємо
вручну оригінальним методом, щоб створити унікальне

відчуття - “від квітів троянди до вашої шкіри”.

УКРАЇНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ
HOME SPA
НАТУРАЛЬНА
ЗВОЛОЖУЮЧА
ТОНІЗУЮЧА
АРОМАТНА

ЗАСПОКІЙЛИВА

00
Тонік Трояндова вода
ROSE TONIC WATER
Гідролат пелюсток троянди має унікальні властивості: він
ретельно очищає шкіру від забруднень, глибоко насичує клітини
вологою, відновлює контур обличчя, знімає прояви втоми,
чинить легку омолоджувальну дію. Тонік ідеально підходить для
будь-якого типу шкіри. Після його використання обличчя
виглядає свіжим, немов після відпочинку.

Спосіб використання: нанести тонік масажними рухами на
зволожену і очищену шкіру, після душу або ванни.

01
Зволожуюче мило
MOISTURIZING & TONING SOAP
Органічне мило добре піниться і не сушить шкіру обличчя.
Мило має антисептичну і антибактеріальну дію, глибоко

очищає пори, регулює жирність шкіри, стабілізує роботу
сальних залоз, пом'якшує і захищає шкіру від шкідливої дії

екологічних чинників. Воно чутливо піклується про будьякий тип шкіри, чудово очищає, освіжає і живить.
Спосіб використання: нанести на вологу шкіру тіла, спінити,
змити водою.

02
Гель для душу + уд
PARFUMED SHOWER GEL + OUD
Як ніжний дотик пелюстків троянд, так дбайливо та делікатно діє

гель-догляд. Ваша шкіра зміниться, стане м’якою та
шовковистою.
Гель для душу чудово підходить для гігієнічних процедур тіла.
Його збалансована формула містить м’які компоненти, які не

пересушують шкіру. А неперевершений трояндовий аромат
стане справжньою насолодою під час проведення доглядових

процедур.
Спосіб використання: нанести на вологу шкіру тіла, спінити,

змити водою.

03
Відновлюючий скраб для обличчя
FACE & BODY REVITALIZING SCRUB
Ревіталізуючий скраб для тіла створений на основі формули з

натуральних компонентів, які відновлюють натуральний блиск
шкіри, пружність і еластичність, а також володіють сильними

антиоксидантними властивостями. Він бореться з проблемою
нерівності шкірного покриву і розганяє лімфу. Скраб ідеально
готує шкіру до подальшого догляду, підвищуючи здатність
вбирання активних компонентів в глибину шкіри, а спокусливий
аромат троянди викликає відмінний настрій.
Спосіб використання: нанести на вологу чисту шкіру круговими
рухами, помасажувати, змити водою.

03.1
Антицелюлітний скраб + сіль
ANTI-CELLULITE SCRUB + SALT
Антицелюлітний скраб з морською сіллю делікатно відлущує,

тонізує і підтягує шкіру. Засіб зміцнює судини і пришвидшує
виведення зайвої рідини, зменшує набряки, розгладжує шкіру і

вирівнює тон. Насичує тіло мінералами, підвищує пружність і
зменшує видимість целюліту.

Спосіб використання: скраб слід наносити інтенсивними
масажними рухами на очищену вологу шкіру. Через кілька

хвилин засіб потрібно змити теплою водою. Після застосування
скрабу шкіра стає оксамитовою, чистою, зволоженою.

03.2
Ніжний скраб Цукерка
FACE & BODY SCRUB CANDIES
Частинки м'яко відлущують мертві клітини шкіри,

розгладжуючи її та перешкоджаючи процесу її передчасного
старіння. Кульки-скраб ідеально готують шкіру до

подальшого догляду, підвищуючи здатність вбирання
активних компонентів в глибину шкіри, а спокусливий
аромат троянди викликає відмінний настрій.
Спосіб використання: нанести на вологу чисту шкіру

круговими рухами, помасажувати, змити водою.

04
Зволожуючий крем баттер
HYDRATING CREAM BUTTER
Баттер - це комплекс натуральних масел та олій збитих в крем.

Баттер активно зволожує, насичує шкіру вітамінами та
мінералами, відновлює ліпідний і водний баланс, збагачує

корисними жирними кислотами.
Крем-баттер захищає від негативних впливів навколишнього

середовища, знімає подразнення, підвищує тонус і надає шкірі
пружності. Шкіра стає більш матовою, зволоженою, бархатистою

та ніжною на дотик, невеликі зморшки і заломи розгладжуються.
Спосіб використання: невелику кількість крему нанести на чисту

шкіру масажними рухами.

05
Живильна олійка
NOURISHING OIL
Олійка для обличчя та тіла - це ідеальний комплекс натуральних,

органічних олій високої якості. В їх склад входять такі необхідні
для шкіри речовини, як каротиноїди, фітостерини, кераміди,

вітаміни, лецитин, сквален, поліфеноли, також воски, протеїни та
мікроелементи і це ще не весь перелік. Завдяки багатому
біологічно активному складу олії відновлюють обмінні процеси в
шкірі та відповідно її структуру, еластичність, суттєво
уповільнюють процеси старіння.
Спосіб використання: нанесіть невелику кількість олійки,
масажними рухами на зволожену і очищену шкіру, після душу
або ванни.

05.1
Олійка сонцезахист SPF20 + шимер
ROSE TANNING OIL SPF20 + SHIMMER
Олійка шимер з захистом від сонця spf20 для обличчя та тіла - це

ідеальний комплекс натуральних, органічних олій високої якості.
У їх склад входять такі необхідні для шкіри речовини, як

каротиноїди, фітостерини, кераміди, вітаміни, лецитин, сквален,
поліфеноли, також воски, протеїни та мікроелементи і це ще не
весь перелік. Завдяки багатому біологічно активному складу олії
відновлюють обмінні процеси в шкірі та відповідно її структуру,
еластичність, суттєво уповільнюють процеси старіння та

захищають від променів сонця.
Спосіб використання: нанести олійку масажними рухами на
зволожену і очищену шкіру, після душу або ванни.

06
Мус для вмивання
CLEANSING FACE & BODY MOUSSE
Невагомий мус для вмивання, насичений натуральними оліями

й екстрактами троянди. Новітня формула м’яко очищає шкіру,
освіжає й дарує неперевершений ефект.
Ніжна текстура мусу швидко активізується і взаємодіє з
поверхнею шкіри, видаляючи макіяж, забруднення і шкірний

секрет. Доглядальний комплекс ґрунтується на природних
компонентах, тому діє м’яко й делікатно: відновлює водний і

ліпідний баланси, надає шкірі чистоти й шовковистості.
Спосіб використання: нанести на вологу шкіру тіла, спінити,

змити водою.

07
Пінка для вмивання
CLEANSING FACE FOAM
Інтенсивно зволожує та зберігає вологу всередині кожної клітини
надовго, тонізує та надає шкірі пружності. Захищає від шкідливих
факторів навколишнього середовища та сприяє поліпшенню
регенеративних властивостей.Обличчя стає оксамитовим і
гладким на дотик. Екстракт пелюсток троянди допомагає
повернути пружність, нормалізує гідроліпідний баланс.

Спосіб використання : невелику кількість пінки нанести на шкіру
обличчя масажними рухами, змити теплою водою.

08
Твердий шампунь
SOLID SHAMPOO
Твердий шампунь для всіх типів волосся, який має ряд переваг:
• економічність - одного бруска вистачить на 2-3 місяці;
• простота використання - намилити вологе волосся, або ж утворити
піну руками (як звичайним милом) та нанести її на волосся;
• ефективність - волосся набагато повільніше брудниться, що

помітно вже за кілька тижнів використання;
• лікувальні властивості - індивідуальний підбір складу сприяє

відновленню волосся, робить його шовковистим і сяючим, а також
запобігає появі лупи;

Спосіб використання: нанести на вологе волосся, спінити, змити
водою.

08.1
Твердий крем для рук
SOLID HAND CREAM
Незвичайний косметичний засіб ідеально підходить для
щоденного використання. Крем буквально тане в руках, його
легко наносити на поверхню, повертаючи шкірі еластичність,
пружність і життєвий тонус. Збалансована формула продукту
збагачена екстрактом троянди, какао маслом, бджолиним

воском і кокосовим маслом.
Спосіб застосування: невелику кількість крему розподілити на
чисту шкіру. Може використовуватися як на все тіло, так і
місцево, на сухі ділянки шкіри, які потребують живлення. Він
буде танути прямо на очах від тіла і добре вбиратися.

09
Сіль для ванни
BATH SALT
Розслабляюча та детоксикуюча сіль для ванни з екстрактом
троянди подбає про шкіру, а також поліпшить якість сну та
заспокоїть нервову систему.
Ефірна олія троянди чинить заспокійливу дію, дарує почуття

гармонії та балансу. Натуральна сіль Мертвого моря, багата на
мінерали та мікроелементи, чудово доглядає за шкірою, робить

її еластичною, бархатистою та ніжною.
Спосіб використання: під час наповнення ванни розчиніть 100
грам солі у теплій воді.

10
Зволожуючий бальзам для губ
MOISTURIZING LIP BALM
У своїй основі цей дивовижний засіб містить натуральні олії і
вітаміни, які стимулюють обмін речовин у клітинах шкіри і
значно підвищують регенераційну здатність тканин. Бальзам
позбавляє епідерміс від дрібних тріщин і небажаних
пошкоджень, забезпечуючи вустам надійний захист у зимовий
час. Засіб також насичує губи легким ароматом троянди,
сприяючи пружності, гладкості і еластичності шкіри.
Спосіб використання: наносити чистими руками в міру потреби.

Набір HOME SPA BODY SET
Зволожуюче мило
Антицелюлітний скраб + сіль
Зволожуючий крем баттер

Мус для вмивання

Набір HOME SPA FACE SET
Відновлюючий скраб для обличчя
Живильна олійка
Пінка для вмивання

Зволожуючий бальзам для губ

Набір STAR COSMETIC BAG
Мус для вмивання
Олійка сонцезахист SPF20 + шимер
Гель для душу + уд

Аромасвічка ROSE CARPATHIAN GARDEN
Варення з карпатської троянди

АРОМАСВІЧКИ - створені на межі мистецтва і науки:
UKRAINIAN LOVE
UKRAINIAN VICTORY
ROSE CARPATHIAN GARDEN

ROSE CARPATHIAN WOOD
LOVE CANDLE
SELFISH CANDLE

Віримо, що наша співпраця буде успішною та взаємовигідною!

“Бути красивою - це значить бути щасливою, а щасливими нас,
жінок, роблять процедури догляду за собою, маленькі щоденні
ритуали радості.”
Ольга Букраба
вул.Незалежності, 40
м.Івано-Франківськ
Україна
76018

+38 050 434 71 02 (viber, telegram, whatsapp)
+38 066 207 95 05
info@ukrainianrose.com
Менеджер - Марія Васильчишин
Instagram: ukrainianrose
ukrainianrose.com

