FeelROSE
Naravna rožna voda iz vrtnic

Izvor
• Prve informacije o vrtnicah izhajajo že iz stare
Grčije iz znanih literarnih del Ilijade in Odiseje.
• V grški mitologiji je vrtnica simbol nedolžnosti
in lepote.
• Vrtnica velja za kraljico rož in vonjav.
• Uporaba rožne vode je poznana že v starem
Egiptu, ko je Kleopatra, kraljica lepote, ta
naravni produkt redno uporabljaja pri negi
svoje kože.

Skrivnost Doline vrtnic
• Kvaliteta rožne vode in olja je v največji meri odvisna
od edinstvene kombinacije podnebja, prsti in kulture
obdelovanja v Dolini vrtnic.
• Povprečne mesečne in letne temperature v dolini so
višje kot v sosednjih regijah.
• Zime se običajno toplejše, medtem ko so poletja
hladnejša.
• Tipično za dolino je postopno dvigovanje temperature
v maju in juniju, kar zelo ugodno vpliva na rast vrtnic in
preprečuje pozebo.
• Pomlad je običajno daljša s prijetnimi temperaturami,
kar zelo ugodno vpliva na kvalieteto rožnih cvetov.

Postopek destilacije
• Izbiranje in trganje cvetov vrtnic je težko in časovno zelo
zamudno, saj se vsi cvetovi trgajo in izbirajo ročno.
• Za najboljšo kvaliteto morajo biti nasadi vrtnic obrani pred
sončnim vzhodom.
• Sveže cvetove se nese v destilarno, kjer se postopek
destilacije takoj prične.
• Rožni cvetovi se dajo v posebne destilacijske posode
oziroma kotle.
• Nizkotlačna para teče skozi sveže cvetove, tako da se
esencialna olja sprostijo iz vrtnic v paro.
• Dišeča para v posebni napravi kondenzira.
• Zadnja faza procesa je separacija olja iz kondenzata.

Nekaj dejstev o rožni vodi
• Naravna rožna voda je pridobljena z oljem
bogate damaščanske vrtnice (Rosa
Damascena) po postopku dvojne destilacije.
• Za en kilogram rožne vode je potrebnih okrog
500 cvetov.
• Naravna rožna voda se uporablja v kozmetiki
za čiščenje, osvežitev in odišavljenje kože.
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Osveži kožo.
Pomirja.
Vzdržuje pH ravnovesje kože.
Uravnava presežek olj v koži.
Zmanjša rdečico razdražene kože.
Krepi kožne celice in regenerira kožne kapilare.
Čisti pore in tonira kožo.
Močno izboljša naše počutje.
Vlaži kožo.
Zmanjša podočnjake.

Učinki rožne vode
11. Zavira staranje kože.
12. Blaži sončne opekline.
13. Zmanjšuje mozoljavost.
14. Ustreza tudi občutljivi koži.
15. Je naravni balzam in krepi rast las.
16. Vonj rožne vode na prevleki blazine nam
pomaga k boljšemu spancu po dolgem dnevu in
pripomore, da zjutraj vstanemo sveži in spočiti.
17. Ima protivnetni in antioksidantni učinek.

Uporaba rožne vode
• Poškropite se po obrazu za osvežitev.
• Poškropite se po obrazu za obstojnejši make – up.
• Poškropite rožno vodo na vatno blazinico in si jo
nanesite pod utrujene oči na podočnjake - zmanjšuje
podočnjake in ublaži rdečico.
• Nanesite rožno vodo na obraz čez noč, da kožo
očististe nečistoč, ki se naberejo na njej čez dan.
• Poškropite si lase – deluje kot naravni balzam.
• Očistite si usta – deluje antibakterijsko in protivnetno.
• Uporabite je kot obrazni tonik.
• Poškropite si obraz – deluje antistresno in pomirja.

Zapomnite si
• Rožna voda je brez dvoma izredni vsestranski
lepotni čarobni napoj.
• Rožna voda naj bo del vaše nege kože ne glede na
to, ali imate suho, mastno, nevtralno ali
kombinirano vrsto kože.

