
Pink Grapefruit
ДЕЙСТВИЕ НА АКТИВНИТЕ СЪСТАВКИ В СЕРИЯТА:
- концентрат от кисело мляко –   Овлажнява, омекотява  и заглажда  сухата и проблемна кожа, тъй като има  високо съдържание 
на липиди, протеини ,  минерали и витамини. Възпалената  и зачервена кожа се успокоява , а  сухата и груба кожа се изглажда. 
Кожата става гладка и еластична,  хидратирана в дълбочина и възвръща сатенената си мекота.

- какаово масло  -  притежава уникални козметични свойства. То е природен стимулант - ускорява клетъчната обмяна, подобрява 
овлажняването, придава  блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата.

- провитамин В5 

- масло от карите - заличават сухите зони и подпомагат дълготрайната им хидратация.

- бадемово масло - успокоява, омекотява и заглажда кожата.

- соево масло  - възстановява епидермалната бариера и влагозадържащата способност на кожата и има изразено регенериращо 
действие

Продукти

5988

Захарен ексфолиант за тяло

Ексфолиант за баня Pink Grapefruit е концентрат от 
естествени захарни кристали, натурални растителни масла 
и нежна пяна с аромат на розов грейпфрут. Неговият 
плътен и завладяващ аромат дава свежест и неустоима 
наслада за сетивата. Деликатно премахва мъртвите 
клетки, освобождава тялото от токсини и стимулира 
дишането на кожата .

Съдържа:
Бадемово масло - Липидният състав на бадемовото масло 
е най-близък до човешкия. То попива бързо, успокоява, 
омекотява и заглажда кожата. Не дразни и не предизвиква 
алергични реакции.

Соево масло - Възстановява епидермалната бариера и 
влагозадържащата способност на кожата. благодарение на 
наличието на токофероли и фитостерини има изразено 
регенериращо действие.

 

Употреба: нанася се върху мократа кожа на тялото с 
масажиращи движения до разтварянето на кристалите, 
след което се изплаква обилно c вода.
240 г

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
Refanshop
Рефан София
e-refan

6291

Бутер-крем за тяло

Богат на натурални растителни масла, за ежедневно 
подхранване на кожата със свеж мирис на розов 
грейпфрут. Разтапя се върху кожата, заглажда и подхранва 
в дълбочина. Kонцентратът от кисело мляко възстановява 
водно - солевия баланс на кожата и я хидратира 
дълготрайно.

Масло от карите - съдържа вещества, които стимулират 
синтеза на собствен колаген, което води до подобряване 
на структурата на кожата с около 85%. Притежава 
уникални и невероятно полезни за кожата качества, 
антиоксидантни свойства и anti age ефект, който изглажда 
бръчките и забавя процесите на стареене. Има близък до 
себума състав, който е особено полезен при суха кожа.

Какаово масло – наричат го &quot;храна на боговете&quot; 
и притежава уникални козметични свойства. Theobroma 
cacao е природен стимулант - ускорява клетъчната обмяна, 
придава блясък и гладкост, подобрява овлажняването и 
поддържа еластичността на кожата.

Концентрат от кисело мляко – това е питателна храна с 
доказан превъзходен ефект върху кожата. Тя става гладка 
и еластична, хидратирана в дълбочина и възвръща 
сатенената си мекота. Овлажнява, омекотява и заглажда 
сухата и проблемна кожа.

Употреба: нанесете върху влажна кожа с леки разстилащи 
движения.

200 мл

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София
e-refan

5267

Пилинг сапун-гъба

Свеж цитрусов сапун с мирис на розов грейпфрут, който 
тонизира и почиства вашата кожа. Съчетанието на гъба и 
сапун в едно осигурява вашето удобство и удоволствие в 
банята.
Подходящ за всеки тип кожа.
75 г

5553

Ръчно изработен глицеринов 

сапун

Свеж цитрусов сапун с аромат на розов грейпфрут, който 
тонизира и почиства вашата кожа. 
Всеки калъп от килограмовите сапуни може да бъде 
нарязан с нож или специална гилотина на отделни 
парчета,  с желаното от вас тегло. 

Посочената цена е за 100 гр. от продукта.

 

www.refan.com

http://www.refan.com

