


Rosebella é uma marca criada pela família Arnas, que tem atuado 
na agricultura há 350 anos, na Turquia. É uma empresa inovadora e 
com raízes no passado. 

Com a série "Rose Care", a marca Rosebella traz das terras da 
Anatólia um milagre para a sua rotina de cuidados com a pele.
Dê as boas-vindas ao milagre com o "Rosa Damascena Mill", 
conhecida como Rosa Damascena, que é a mais especial das 
variedades de rosas e tem origem na região de Isparta, na Anatólia!

Estas rosas raras florescem apenas uma vez por ano em meados de 
maio e desaparecem completamente até junho. As rosas de 
damasco são escolhidas a dedo. São misturadas com água natural 
de nascente em recipientes especiais e, em seguida, processadas 
com métodos tradicionais, sem nenhum processo químico e sem 
agredir a natureza. São então, entregues com carinho a vocês, 
através da marca Rosebella.

Dê à sua pele o valor que ela merece com essas essências de rosas 
seletas. As rosas estão entre as flores mais preciosas em todo o 
mundo, elas são consideradas um tesouro. 



O milagroso extrato de rosa 
damascena contém riboflavina, 
cálcio, potássio, piridoxina, zinco, 
fibra, ferro, magnésio, vitaminas C, D, 
E, B3, A tal como vem na natureza. A 
isso tudo foi combinado, para o 
rejuvenescimento da pele, Ácido 
Hialurônico de 1ª classe de Rosebella. 

Nossos produtos passaram por 
testes dermatológicos. Foram 
criados com fórmulas 
completamente naturais e veganas 
após serem submetidos a longos 
processos de R & D em instalações 
certificados por GMP e ISO.

Nossos produtos não 
contêm aditivos químicos. 
São excelentes protetores 
da pele contra os efeitos 
nocivos do dia a dia. 



A roseira tem um lugar muito importante 
entre os seres humanos, com sua história 
de 35 milhões de anos, tornou-se a flor 
favorita de governantes e sultões.

É uma das flores mais especiais, fez 
mesmo parte dos banhos de Cleópatra, 
no Egito antigo, encheu frascos de 
perfumes em Roma, onde simbolizava a 
fertilidade e retratavam os amantes.

As rosas transformam milagrosamente a 
pele. Não agem apenas como cosmético, 
mas também cura, ao longo da história, graças às suas propriedades antiinflamatórias e 
de capacidade de remover cicatrizes.

Rosas damascenas, são o principal ingrediente de nossos produtos, são o que há de 
melhor em qualidade e densidade dentre as 1350 diferentes variedades de rosas 
cultivadas em quase todo o mundo, principalmente na Ásia, Europa e Oriente Médio. 
Graças aos seus ingredientes e metabólitos, secundários e ativos, é amplamente 
utilizada na medicina, alimentação, cosméticos e em produtos farmacêuticos.

Esta variedade de rosas tem uma produção limitada. As rosas de damasco são 
cuidadosamente selecionadas, colhidas e processadas pela Rosebella em caldeiras de 
cobre de alta pressão. Este processo preserva todas as suas características naturais.

As rosas são combinadas em recipientes especiais, com água natural de nascente e 
processadas com métodos tradicionais. Não há nenhum tipo de tratamento químico no 
processo. Os produtos Rosebella chegam aos nossos clientes com a garantia de a sua 
fabricação não prejudicou de forma alguma a natureza. 



Uma pele alimentada com produtos 
de extrato de rosa Rosebella se 
torna mais forte contra rugas leves, 
controle o sebo e o brilho causado 
pela gordura. A pele fica 
naturalmente mais brilhante. 

Além do extrato de rosa rico em 
vitaminas e minerais, os produtos 
Rosebella reúnem também vitamina 
E e ácido hialurônico da mais alta 
qualidade. Assim, ao mesmo tempo 
que é purificada da sujeira e da 
oleosidade, o ácido penetra nas 
camadas inferiores e restaura o 
colágeno natural. O ácido 
hialurônico tem um efeito botox. 

Adequado e seguro para peles 
secas, mistas, maduras, oleosas e 
todos os tipos de pele sensível.
Regula e vfxação o nível de PH da 
pele. 

O extrato de rosa tem uma estrutura 
antibacteriana. Desta forma, livra a 
pele das bactérias, combate a acne e 
outros problemas de pele. Ao 
proporcionar uma pele mais limpa, 
retarda os efeitos do envelhecimento. 

Os produtos Rosebella foram 
submetidos a testes dermatológicos 
minuciosos. Nossos produtos têm a 
capacidade de complementar, de 
forma rápida e completa, o cuidado 
diário necessário para a pele. 

Tire proveito do milagre das essências mais puras da natureza!



O Creme Facial com Extrato de 
Rosa Rosebella foi elaborado com 
extrato de rosa ricas em 
vitaminas e minerais, glicerina e 
Ácido Hialurônico de 1ª Classe.

50 ml

À medida que nossa idade avança a camada 
da pele que apresenta brilho e juventude 
começa a murchar e desaparecer. Ao mesmo 
tempo, as células perdem a sua elasticidade e 
sucumbem à gravidade.

Rosebella, com a sua fórmula que contém 
Ácido Hialurônico, realiza a nutrição 
intracelular da pele e seu extrato de rosa 
restauram a elasticidade perdida da pele.



%100 natural.

Graças ao ácido 
hialurônico que contém, 
permite que você 
experimente o milagre de 
um botox natural se 
usado regularmente.

Ajuda a equilibrar e manter 
o pH da pele.

É adequado para todos os 
tipos de pele: seca, 
madura, sensível, mista e 
oleosa.

Dermatologicamente 
testado.

Pode ser usado com 
segurança em peles 
sensíveis.

Não contém 
aroma químico de 
rosa.

Desafie o passar do anos 
com esse reparador em 
nível celular. Aplique uma 
quantidade suficiente do 
produto em sua pele após 
os seus cuidados diários.

Use com os outros produtos 
da linha Rosebella de 
cuidados para a pele e 
obtenha resultados 
melhores e mais rápidos.



Rosas damascenas colhidas manualmente são 
destiladas por um longo tempo nas caldeiras 
de cobre de alta pressão nas fábricas da 
Rosebella, com o cuidado de preservar todas as 
suas propriedades orgânicas.

250 ml

Contém pelo menos 10% de 
óleo de rosa. Pode ser 
usado tanto com o intuito 
de limpar quanto tonificar.



Testado 
dermatologicamente.

Não contém álcool.

Não contém aroma químico 
de rosa.

É adequado para todos os 
tipos de pele: seca, madura, 
sensível, mista e oleosa.

%100 natural.

Limpa e fecha os poros.

Graças às suas propriedades 
anti-sépticas e antibacterianas, 
combate o acne.



Graças ao teor de seus extratos 
100% naturais e antioxidantes, 
proporciona um efeito de 
limpeza profundo e oferece à 
pele a gentileza que ela merece.

200 ml

Efeito nutritivo para as células. O 
extrato de rosa é excelente para a 
quem usa maquiagem.



Testado 
dermatologicamente.

%100 natural.

É adequado para todos os 
tipos de pele: seca, madura, 
sensível, mista e oleosa.

Regula o equilíbrio da 
oleosidade da pele e ajuda a 
manter o nível de pH.

Conquiste uma 
aparência 
brilhante e 
suave para a sua 
pele purificando 
as suas células 
com extrato de 
rosa.

Relaxa e limpa a 
pele. Permite que 
ela respire 
confortavelmente.

Deixa uma sensação 
de maciez 
aveludada desde a 
primeira utilização.

Não contém aroma químico 
de rosa.



EMBALAGEM DO PRODUTO

Caixa Paleta

Rosebella
Creme Facial
Peso: 50 ml

72 Caixas, 3.456 Unidades
Dimensões da paleta:
80 x 120 x 147,6h cm
Peso Bruto: 601 kg

Rosebella para o 
Rosto Leite de 
Limpeza
Peso: 200 ml

66 Caixas, 1584 Unidades
Dimensões da paleta:
80 x 120 x 131,4h cm
Peso Bruto: 553 kg

24 Unidades
Dimensões da caixa:
21 x 37 x 19,5h cm
Peso Bruto: 8 kg

48 Unidades
Dimensões da caixa:
23 x 30,7 x 22,2h cm
Peso Bruto: 8 kg

Rosebella
Água de Rosa
Peso: 250 ml

24 Unidades
Dimensões da caixa:
19 x 43 x 18,5h cm
Peso Bruto: 9 kg

54 Caixas, 1296 Unidades
Dimensões da paleta:
80 x 120 x 125,4h cm
Peso Bruto: 511 kg



11.06.2021www.Rosebella.com

Rosebella Kozmetik Uretim 
ve San. Tic. A.S.
Ishakpasa Cad. Modsan Sanayi 
Sitesi, No: 3/4 Tuzla Istanbul Turkey
Tel: +90 850 200 96 65


