


Rosebella, 350 yıldır Türkiye’de tarım üretimi yapan Arnas ailesi 
tarafından kurulmus, kökleri geçmise uzanan fakat yenilikçiliğinden 
de ödün vermeyen bir şirkettir. 

Rosebella; “Gül Bakımı’’ serisiyle Anadolu topraklarından gelen bir 
mucizeyi cilt bakım rutininize dahil ediyor. Ürünlerimizin temel 
içeriği olan Damask gülü, gül çeşitlerinin en özelidir. Menşei 
Anadolu'nun Isparta bölgesi olan "Rosa Damascena Mill" ile siz de 
mucizeye merhaba deyin!

Nadide Damask gülü yılda sadece bir kez, mayıs ayı ortalarında 
çiçeklenir, haziran ayında kaybolur. El ile topladığımız Damask 
güllerini özel kaplarda doğal kaynak sularıyla bir araya geitiriyoruz. 
Hiçbir kimyasal işleme başvurmadan geleneksel yöntemlerle 
işliyoruz. İşlenen gül özütlerini doğaya zarar vermeden sizlere 
ulaştırıyoruz.

En nadide çiçeklerden sayılan bu güllerin özütleri adeta bir hazine 
değerindedir. Ürünlerimizle cildinize hak ettiği değeri verin. 



Doğada var olan haliyle 
riboflavin,kalsiyum, potasyum, 
piridoksin, çinko, lif, demir, 
magnezyum, C, D, E, B3, A 
vitaminlerini barındıran mucize 
Damask gül özleri, Rosebella 
tarafından cilt gençlestirici 1. Sınıf 
Hyaluronik Acid ile bir araya 
getirildik.

Ürünlerimiz dermatolojik testlerden 
geçmiştir. GMP, ISO gibi belgeleri 
olan tesislerde uzun AR-GE 
süreçlerine tabi tutulmuştur. 
Daha sonra tamamen doğal ve 
vegan formüllerle oluşturulmuştur. 

Ürünlerimiz hiçbir kimyasal 
katkı maddesi 
içermemektedir. Cildinizi 
zararlı dış faktörlere karşı 
korur. 



35 milyon yıllık tarihiyle insanlık için çok 
önemli bir yere sahip olan gül bitkisi, 
hükümdarların ve sultanların gözdesi 
olmuştur. 

Antik Mısır’da Kleopatra’nın banyosunu, 
Roma’da parfüm şişelerini doldurmuştur. 
Bereketi simgeler. Sevgiliyi tasvir eder.

Cildi mucizevi bir dönüşüme sokan güller 
sadece kozmetik alanında değil, 
antienflamatuar ve yara yok edici 
özellikleri sayesinde sağlık alanında da 
kullanılmaktadır. 

Ürünlerimizin ana maddesi olan Damask cinsi güller, Asya, Avrupa ve Orta Doğu başta 
olmak üzere dünyanın hemen her yerinde yetiştirilen 1350 farklı gül çeşidi içinde kalite 
ve yoğunluk bakımından en üst sırada yer alır. İçerdiği maddeler ve aktif sekonder 
metabolitler sayesinde tıp, gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Bu gül çeşidinin sınırlı bir üretimi vardır. Elle toplanan Damask gülleri, Rosebella 
tarafından yüksek basınçlı bakır imbik kazanlarda, doğal yapılarındaki tüm özellikleri 
muhafaza edilerek işlenir. 

Güller, özel kaplarda doğal kaynak sularıyla bir araya getirildikten sonra hiçbir kimyasal
işlemden geçirilmeden geleneksel yöntemlerimizle işlenir. Rosebella aracılığıyla doğaya
hiçbir zarar vermeden siz değerli müşterilerimize ulaştırılır.



Rosebella gül özlü ürünlerle 
beslenen cilt, kırışıklıkların 
oluşumuna karşı daha güçlüdür. 
Sebum dengesi kontrol altında olur. 
Yağdan kaynaklı parlamalar yerini 
aydınlık bir cilde bırakır. 

Rosebella ürünlerinde vitamin ve 
mineral bakımından zengin gül özü 
hücreleri E vitamini ve birinci sınıf 
Hyaluronik Asit ile buluşur. Böylece 
cilt, kir ve yağdan arınır. Gül özü 
cildin alt tabakalarına etki eder, 
cilde kaybedilen doğal kolajeni geri 
kazandırır. Hyaluronik asit doğal 
botox etkisine sahiptir. 

Kuru, karma, olgun, yağlı ve hassas… 
Tüm cilt tipleri için kullanımı uygun 
ve güvenlidir. Cildin PH seviyesini 
dengeler. 

Gül özleri antibakteriyel yapıya 
sahiptir. Bu sayede cildi bakterilerden 
arındırır, akne ve diger cilt 
problemleriyle savaşır. Daha temiz bir 
cilt olanağı sağlar. Yaşlanma etkilerini 
geciktirir.

Doğanın en saf özlerinden gelen mucizenin tadını çıkarın! 

Rosebella Ürünleri detaylı 
dermatolojik testlerden geçmiştir. 
Ürünlerimiz cildin günlük bakımını 
hızlı ve eksiksiz tamamlama özelliğine 
sahiptir. 



Rosebella Gül Ekstraktlı Yüz 
Bakım Kremi için, vitamin ve 
mineraller bakımından zengin gül 
özü hücreleri, gliserin ve 1. Sınıf 
Hyaluronik Asit ile formulize 
edilmiştir. 

50 ml

Yaşımız ilerledikçe cildin dolgun ve genç
görünmesini sağlayan tabaka, erimeye ve yok
olmaya başlar. Diger taraftan da hücreler
esnekliğini  kaybederek yer çekimine yenik
düşer.

Rosebella, gerçek gülden gelen özlerle cildinizi 
hücresel anlamda besler ve formulündeki 
birinci Sınıf Hyaluronik Asit ile cilde kaybettiği 
esnekliğini geri kazandırır. 



 %100 doğaldır.

İçerigindeki Hyaluronik 
Asit sayesinde, düzenli 
kullanımla beraber dogal 
botox mucizesini 
deneyimlemenizi saglar.

Cildin PH seviyesini 
dengeler ve korur. 

Kuru, olgun, hassas, 
karma ve yağlı ciltler 
olmak üzere tüm cilt 
tipleri için uygundur.

Dermatolojik olarak 
test edilmiştir. 

Hassas ciltlerde 
güvenle kullanılabilir.

Gül aroması veren 
kimyasallar 
içermez. 

Hücresel düzeyde 
yenilenmiş cildinizle yıllara 
meydan okuyun. Cilt 
bakımınızın son 
aşamasında yeterli 
miktardaki ürünü cildinize
uygulayın. 

En iyi ve hızlı sonuçlara 
ulaşmak için Rosebella cilt 
bakım serisindeki diğer 
ürünlerle birlikte kullanınız. 



El ile toplanan Damask gülleri, Rosebella 
tarafından yüksek basınç bakır imbik kazanlarda 
uzun süre damıtılır. Bu işlem sürecinde güllerin 
organik yapıları korunur.   

250 ml

En az %10 gül yağı içerir. 
Hem temizleyici hem de 
tonik olarak kullanılır.
 



Dermatolojik olarak 
test edilmiştir. 

Alkol içermez.

Gül aroması veren kimyasallar 
içermez. 

Kuru, olgun, hassas, karma ve 
yağlı ciltler olmak üzere tüm 
cilt tipleri için uygundur.

 %100 doğaldır.

Gözeneklerinizi temizler
ve sıkılaştırır. 

Antiseptik ve antibakteriyel 
özelliği sayesinde sivilce ve akne 
problemleriyle savaşır. 



%100 doğal özleri ve 
antioksidan içeriği ile 
derinlemesine temizlik etkisi 
sağlar. Cildinize hak ettiği 
nezaketi sunar.

200 ml

Gül özü hücrelerinin besleyici 
etkisi vardır. Makyajdan yorulmuş 
cildinizi dinlendirir. 



Dermatolojik olarak 
test edilmiştir. 

 %100 doğaldır.

Kuru, olgun, hassas, karma ve 
yağlı ciltler olmak üzere tüm 
cilt tipleri için uygundur.

Gül aroması veren kimyasallar 
içermez. 

Cildin yağ dengesini 
korur ve PH seviyesini 
dengeler.

Gül özü
hücreleriyle
arınmış
cildinizdeki
aydınlık ve
pürüzsüz
görünümün
keyfini çıkarın.

Cildinizi temizler ve 
dinlendirir. Cildinizin 
rahat bir nefes 
almasını saglar.

İlk kullanımdan 
itibaren kadife 
yumuşaklığını 
hissetmenizi saglar.



ÜRÜN PAKETLEMESİ

Koli Palet

Rosebella
Yüz Kremi
Net: 50 ml

72 Koli 3.456 Ürün
Palet Boyutu:
80 x 120 x 147,6h cm 
Brüt Ağırlık: 601 kg

Rosebella Yüz 
Temizleme Sütü
Net: 200 ml

66 Koli 1.584 Ürün
Palet Boyutu:
80 x 120 x 131,4h cm 
Brüt Ağırlık: 553 kg

24 Ürün
Koli Boyutu:
21 x 37 x 19,5h cm
Brüt Ağırlık: 8 kg

48 Ürün
Koli Boyutu: 
23 x 30,7 x 22,2h cm
Brüt Ağırlık: 8 kg

Rosebella
Gül Suyu
Net: 250 ml

24 Ürün
Koli Boyutu:
19 x 43 x 18,5h cm
Brüt Ağırlık: 9 kg 

54 Koli 1.296 Ürün
Palet Boyutu:
80 x 120 x 125,4h cm 
Brüt Ağırlık: 511 kg
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