


 تأسست روزابيال من قبل عائلة أرناس التي تعمل يف مجال اإلنتاج الزراعي يف تركيا ملدة 350
  عاًما. هي رشكة متطورة ذو جذور عريقة يف املايض.

 تقوم مجموعة روزابيال (عناية الورد) بدمج املعجزات القادمة من تربة األناضول مع عاداتكم اليومية

 للعناية بالبرشة. لنقول مرحبا للمنتج املعجزة                                        املكون من الورد الجوري

 والتي هي األك¨ §يزا من أصناف الورود حيث ان منشأها من منطقة اسبارطا يف االناضول.

                

 تتفتح هذه الورود النادرة مرة واحدة يف العام يف منتصف شهر مايو وتختفي يف يونيو. يتم جمع
 ورود الجوري يدويا ومن ثم يتم خلطها µياه الينابيع الطبيعية ووضعها يف علب خاصة. ثم تتم

 معالجتها بأساليبنا التقليدية دون أي عمليات كيميائية. يتم تقد·ها لكم من دون االرضار بالطبيعة.

 امنح برشتك العناية التي تستحقها مع خالصة هذه الورود والتي تعترب من أ¸ن الورود حيث انها
  تعترب يف جميع انحاء العا½ عىل انها كنز.

"Rosa Damascena Mill"



 يتم انتاجها من قبل رشكة روزابيال تساعد عىل تجديد
 البرشة عن طريق خالصة الورد  الجوري القادم من

 مدينة اسبارطا املعروفة بالورود املعجزة بحيث
 تحتوي عىل الريبوفالفÂ، الكالسيوم، البوتاسيوم،

 البÄيدوكسÂ، الزنك، األلياف، الحديد، املغنيسيوم،
 فيتامÂ                   كÅ هي موجودة يف

 الطبيعة بحيث يتم دمجها مع حمض
الهيالورونيك من الدرجة األوىل.

 تم تصنيع منتجاتنا التي تتميز برتكيبات طبيعية
ونباتية §اًما التي اجتازت اختبارات األمراض الجلدية

 بعد التعرض لعمليات بحث وتطوير طويلة يف
 منشآت حاصلة عىل شهادات مثل

 

 منتجاتنا ال تحتوي عىل أي إضافات

 كيميائية، بحيث تحمي برشتك من

 اآلثارالضارة التي تتعرض لها برشتك

أثناء النهار.

C ،D ،E ،B3 ،A

 .ISO و GMP



 يبلغ تاريخ نبات الورد 35 مليون عاما بحيث يحتل مكانة 

 مهمة جدا للبرشية، بحيث اصبحت املفضلة لدى الحكام

.Âوالسالط

̈الورود §يزًا يف العصورالقد·ة كان يتم  إنها واحدة من أك

 استخدامها لتعبأة حوض استحÅم كليوبرتا يف مرص ولصنع

 زجاجات العطر يف روما إنها واحدة من أك¨ النباتات الخاصة

حيث ترمز اىل الربكة والحب.

 

 §تلك الورود دور معجزة لتجميل البرشة حيث ال يقترص دورها فقط عىل دور تجمييل ولكنها ايضا بفضل

 خصائصها املضادة لاللتهابات وإزالة الندبات تم اسخدامها عىل مر التاريخ كÅدة تساعد عىل االستشفاء.

 تأخذ الورود دور املادة الرئيسية يف انتاج منتجاتنا وترتبع يف القمة من حيث الجودة والكمية بÂ 1350 نوًعا مختلًفا من

 الورود املزروعة يف جميع أنحاء العا½ تقريبًا، وخاصة يف آسيا وأوروبا والرشق األوسط. بفضل مكوناتها ومستقلباتها

الثانوية النشطة، فإنها تستخدم عىل نطاق واسع يف الطب واألغذية ومستحرضات التجميل واملستحرضات الصيدالنية.

 هذا الصنف من الورود له إنتاج محدود. يتم انتاجها من الورود من مدينة اسبارطا املقطوفة يدويا بحيث يتم انتاجها يف

اوعية نحاسية خاصة ذو الضغط العايل بحيث يتم املحافظة عىل جميع خواص الورد.

 يتم مزج الورود مع مياه الينابيع الطبيعية بالطرق التقليدية من دون تعرضها ألي مواد كيميائية ويتم تعبئتها بعبوات

حفظ خاصة.  يتم تقديم منتجات روزابيال لكم زبائننا االعزاء من دون احداث اي رضر للطبيعة.



 ان البرشة التي يتم تغذيتها µنتجات روزابيال

 خالصة الورد تكون أقوى مقاومة للتجاعيد

 الدقيقة. تبقي افراز الجلد للدهون ثابت. تقوم

 باستبدال املظهر الدهني للبرشة اىل

مظهر مرشق.

 تحوي منتجات روزابيال مستخلصات الورد الغنية

Âبالفيتامينات واملعادن والتي تتلقي مع فيتام 

 وحمض الهيالورونيك من الدرجة األوىل. وبالتايل،

 بينÅ تقوم بتنقية الجلد من األوساخ والزيوت، فإنها

Âتتغلغل يف الطبقات السفلية للجلد وتعيد الكوالج 

الطبيعي. حمض الهيالورونيك له تأثÄ البوتوكس.

استمتع باملعجزة القادمة من أنقى جوهر للطبيعة

 مستخلصات الورد لها هيكل مضاد للبكتÄيا. فلهذا

 السبب لها خاصية تنقية البرشة من البكتÄيا

 وتحارب حب الشباب ومشاكل الجلد األخرى. ومن

 خالل توفÄ برشة أنظف فإنها تؤخر آثار الشيخوخة.

 منتجات روزابيال مرت بنجاح من اختبارات اطباء

 الجلد. تتمتع منتجاتنا بالقدرة عىل العناية اليومية

 بالبرشة بشكل رسيع ومتكامل.

 مناسبة وآمنة للبرشة الجافة واملختلطة واملسنة

  والدهنية وجميع أنواع البرشة الحساسة

PHلديها ميزة تثبيت مستوى       الجلد.

 E



 مع تقدمنا   يف السن، تبدأ الطبقة التي تجعل البرشة تبدو

 ممتلئة وشابة يف الذوبان واالختفاء. ومن ناحية أخرى، تفقد

 الخاليا مرونتها وتستسلم للجاذبية.

 تقوم منتجات روزابيال  بتغذية خاليا الجلد وذلك بفضل

 مستخلصاتها من الورود الطبيعية وتقوم ايضا باعادة  مرونة

 الجلد املفقودة بفضل احتواء تركيبتها عىل حمض الهيالورونيك

 من الفئة األوىل.

 روزابيال كريم مستخلص الورد للعناية

 بالوجه. تتميز الورود بغناها بالفيتامينات

 واملعادن. ان خاليا خالصة الورد غنية

 بالفيتامينات واملعادن والجلرسين وحمض

 الهيالورونيك من الدرجة األوىل.

50 ml



إنه طبيعي 100٪.

 بسبب احتوائه عىل َحْمُض الهيالورونيك

وعند االستخدام املنتظم سيقدم لك

تجربة معجزة البوتوكس الطبيعية.

 ال يحتوي عىل الكيÅويات

التي تعطي رائحة الورد.

 مناسب لجميع انواع البرشة µا يف ذلك

 البرشة الحساسة والجافة والدهنية

 واملسنة والبرشة املختلطة.

 تم فحصه من قبل اطباء الجلد.

 ·كن استخدامه بأمان عىل البرشة

الحساسة.

 ستتمكن من تحدي السنª ببرشتك

 التي يتم ترميم خالياها بواسطة

 الورد. يف املرحلة األخ¬ة من العناية

 بالبرشة ضع كمية كافية من املنتج

 عىل برشتك.

 للحصول عىل أفضل النتائج نويص

 باستخدامه مع مجموعة روزابيال

األخرى للعناية بالبرشة.

 يساعد عىل التوازن والحفاظ عىل

PHمستوى       الجلد.



 يتم تقطÄ الورود الجوري القادمة من مدينة اسبارطا التي

 يتم جمعها باليد يف الغاليات النحاسية الخاصة ذات الضغط

 العايل مع الحفاظ عىل جميع خصائصها العضوية ملدة

 طويلة

 عىل األقل يحوي عىل نسبة ٪10 من

  زيت الورد. يتم استخدامه كمنظف

ومنشط.

250 ml



تم فحصها من قبل اطباء الجلد.

ال يحتوي عىل كحول.

 ال يحتوي عىل الكيÅويات التي تعطي

رائحة الورد.

 مناسب لجميع انواع البرشة µا يف ذلك

 البرشة الحساسة والجافة والدهنية

واملسنة والبرشة املختلطة.

إنه طبيعي 100٪.

ينظف ويشد املسام.

 يتميز بأنه مطهر ومضاد للبكتÄيا

 بحيث يقوم µحاربة حب الشباب

 وبثور البرشة.



 يقدم العناية التي تستحقها برشتك بحيث

 يقوم ¾همة التنظيف العميق بفضل

 مستخلصاته الطبيعية ٪100 وبفضل محتواه

من مضادات األكسدة.

 يقوم مستخلص الورد بتغذية برشتك

املتعبة من املكياج.

200 ml



 تم فحصه من قبل اطباء

الجلد.

 مناسب لجميع انواع البرشة µا يف ذلك

 البرشة الحساسة والجافة والدهنية

  واملسنة والبرشة املختلطة.

إنه طبيعي 100٪.

 ال يحتوي عىل الكيÅويات التي تعطي

رائحة الورد.

 Àتعي باملظهر الناعم
 واملرشق عىل برشتك

 النقية بواسطة
خالصة الورد.

 يريح البرشة وينظفها ويسمح لها

بالتنفس بشكل مريح.

 يجعلك تشعر بالنعومة

 ال يخل بتوازن الزيوت يف الجلد ويساعداملخملية من أول استخدام.

PH. عىل الحفاظ عىل مستوى



املنتج تغليف  معلومات 

الطبليةالصندوق

روزابيال كريم الوجه

 الحجم الصايف: 50 مل

روزبيال حليب

التنظيف للوجه 

 الحجم الصايف: 200 مل

    

أبعاد الصندوق:

19,5 × 37 × 21

الوزن اإلجÅيل: 8 كجم

 

أبعاد الصندوق:

22.2 × 30.7 × 23 

الوزن اإلجÅيل: 8 كجم

روزابيال ماء الورد

الحجم الصايف: 250 مل

أبعاد الصندوق:

18,5 × 43 × 19

الوزن اإلجÅيل: 9 كجم

أبعاد الطبلية:

147.6 × 120 × 80

الوزن اإلجÅيل: 601 كجم

   

أبعاد الطبلية:

131.4 × 120 × 80

الوزن اإلجÅيل: 553 كجم

أبعاد الطبلية:

125.4 × 120 × 80 

الوزن اإلجÅيل: 511 كجم

عبوة24

عبوة24

عبوة48

1.584 صندوق          عبوة66

صندوق 1.296 عبوة54

صندوق 3.456 قطعة72

ارتفاع سم

ارتفاع سم

أرتفاع سمأرتفاع سم

أرتفاع سم

أرتفاع سم
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