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Surowce różane



OTUL SIĘ RÓŻĄ
 

to linia dokładnie
wyselekcjonowanych surowców

pochodzenia różanego.
Przygotowaliśmy ofertę

różnorodnych surowców, które
idealnie wpasują się w Twoją

niejedną formulację, uskuteczniając
działanie kosmetyku, jak również

nadać mu wyjątkowości. 

POŁĄCZENIE
 

wybór surowców został poddany paru
wspólnym mianownikom. Oczywiście,

surowce są pochodzenia różanego.
Niemniej jednak, producenci, których

oferujemy surowce różane to firmy
wysoko wyspecjalizowane w swojej

dziedzinie oraz niezwykle mocno
innowacyjne i podążające za
potrzebami konsumentów. 

Ich surowce z pewnością pozwolą,
aby Twój kosmetyk stał się jednym 

z nich. 



TECHNOLOGIA AROMASPACE

od firmy CPL Aromas w swojej istocie jest wspólnym
przedsięwzięciem zespołów analitycznych i perfumeryjnych. 
Na podstawie analizy headspace, analitycy GC-MS tworzą
szczegółowy skład chemiczny kompozycji zapachowej. 
Szkielet formulacji jest odpowiednio mieszany i dostosowywany
w celu odtworzenia zapachu rośliny lub innego źródła. 
Podczas tego procesu zwykle znajdują się surowce niedostępne
lub niebezpieczne w użyciu, które należy usunąć, pozostawiając
luki w składzie chemicznym. Tak więc, biorąc analizę za punkt
wyjścia, perfumiarze CPL Aromas wykorzystują swoją
specjalistyczną wiedzę, aby wypełnić te luk, przekształcając
surowe dane w zapach, który może być następnie wykorzystany
jako baza, z której można rozwinąć zapach, aby zainspirować
kolejne kreacje. 
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LADY EMMA HAMILTON

JESTEM kochającą światło, obficie kwitnącą
angielską różą o ciemnozielonych liściach,
ozdobionych czerwonymi pąkami.

MÓJ ZAPACH to piękna mieszanka kwiatowa z
owocowymi nutami- gruszka, winogorono,
soczyste cytrusy. 

MÓJ AROMASPACE został uchwycony w
słoneczny, czerwcowy dzień.

PRZYWOŁAJ NAJPIĘKNIEJSZE WSPOMNIENIA Z
TECHNOLOGIĄ WYRAFINOWANYCH ZAPACHÓW
AROMASPACE
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Technologia, która szanuje naturę i czerpie z niej
inspirację
Połączenie nauki, kreatywnego perfumiarstwa 

Unikalne, naturalnie pachnące kompozycje
Idealne odtworzenie naturalnych zapachów
Wszechstronność aplikacji

DLACZEGO AROMASPACE?

       i innowacji
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Niwelowanie trądziku i zaczerwienień
Rozjaśnianie i wygładzanie skóry
Promowanie zdrowego mikrobiomu
Głębokie nawilżenie
Ochrona skóry przed zanieczyszczeniami

INNOWACYJNE SUROWCE ROŚLINNE
POCHODZENIA BIOTECHNOLOGICZNEGO

INNOVA STEM CELL ROSA DAMASCENA® 
Rosa Damascena Mill. należy do najbardziej znanych
roślin stosowanych jako surowiec kosmetyczny.
Bogactwo związków fenolowych, terpenów, glikozydów,
flawonoidów i antocyjanów sprawia, że posiada
właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne 
i przeciwzapalne. 

ALFA SAGITTARIUS

www.alfasagittarius.eu



www.alfasagittarius.eu

Redukcja stanów zapalnych
Ochrona skóry przed zanieczyszczeniami
Nadanie skórze blasku
Wygładzenie skóry

INNOWACYJNE SUROWCE ROŚLINNE
POCHODZENIA BIOTECHNOLOGICZNEGO

INNOVA STEM CELL ROSA RUGOSA®
Rosa Rugosa Thunb. była od wieków używana jako
roślina lecznicza. Ogromna różnorodność fenoli,
kwasów fenolowych, flawonoidów, garbników 
i karotenoidów decyduje o właściwościach
antyoksydacyjnych i przeciwbakteryjnych, a także 
o zdolności do łagodzenia, wygładzania, oczyszczania 
i odmładzania skóry.

ALFA SAGITTARIUS



Właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne
Ochrona skóry przed zanieczyszczeniami
Nadanie skórze blasku
Wygładzenie skóry

INNOWACYJNE SUROWCE ROŚLINNE
POCHODZENIA BIOTECHNOLOGICZNEGO

INNOVA STEM CELL ROSE DUET®
InnovaStemCell Rose Duet to surowiec aktywny łączący
właściwości Rosa damascena Mill.- jednego z najcenniejszych
źródeł pośród surowców kosmetycznych oraz Rosa rugosa
Thunb., - gatunku, który jest mistrzem w zakresie naturalnie
produkowanej witaminy C. Rose duet dzięki właściwościom
przeciwdrobnoustrojowym, przeciwbakteryjnym 
i przeciwutleniającym łagodzi problemy skórne związane 
z trądzikiem, trądzikiem różowatym i zanieczyszczeniami skóry. 
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przeciwstarzeniowych
regenerujących zniszczoną i przesuszoną skórę
ochronnych przed działaniem czynników
zewnętrznych
łagodzących podrażnioną skórę
regenerujących do włosów zniszczonych

OLEJ Z PESTEK DZIKIEJ RÓŻY

Źródło niezbędnych, nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Olej bogaty w witaminę A, E i C. 
Zawiera także karotenoidy, flawonoidy garbniki 
i witaminy z grupy B. 

Sprawdzi się w kosmetykach:
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do cery dojrzałej
do skóry wrażliwej, wymagającej ukojenia
nawilżających, do każdego typu skóry
do cery naczyńkowej

RÓŻANA WODA KWIATOWA

Źródło flawonoidów o działaniu łagodzącym 
i uszczelniającym naczynia krwionośne. Doskonałe
działanie nawilżające, przywracające skórze młody wygląd. 
Hydrolat może zastąpić wodę w produkcie kosmetycznym
lub być stosowany w 100% jako gotowy produkt
kosmetyczny o pięknym zapachu róży, który odświeży
skórę i przyniesie jej ukojenie.

Sprawdzi się w kosmetykach:
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do cery dojrzałej
do cery naczyńkowej
do pielęgnacji włosów
do masażu
jako składnik zapachowy

OLEJKI ETERYCZNE Z RÓŻY

Olejki różane pozyskiwane w procesie destylacji
świeżych płatków róż. Charakteryzują się głębokim 
i nasyconym zapachem. Olejki różane wykazują
właściwości antyseptyczne, przeciwutleniające,
uszczelniające naczynia krwionośne, oczyszczające 
i tonizujące. W aromaterapii łagodzą dolegliwości
miesiączkowe, a także przewlekłe migreny. 

Sprawdzi się w kosmetykach:
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Polish International Company since 1992

A L F A  S A G I T T A R I U S

ul. Kunickiego 10
30-134 Kraków, Poland
www.alfasagittarius.eu

tel.: +48 12 636 03 14
tel. kom: +48 501 433 465
e-mail: biuro@alfasagittarius.eu


