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Olive
Крем около очи против стареене
Хидратира зоната около очите и възстановява нейната 
еластичност. Екстракт от маслина, богат на антиоксиданти, 
предпазва клетките от стареене и изглажда околоочния 
контур. Екстракт от див кестен и натурален бизаболол 
подобряват кръвообращението и намаляват тъмните 
кръгове около очите.

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 анти-ейдж ефект, който 
изглажда бръчките и забавя процесите на стареене. Има 
близък до себума състав, който е особено полезен при 
суха кожа.
Маслиново масло - богато е на мононенаситени мастни 
киселини, които действат хидратиращо, омекотяващо и 
подобряват еластичността на кожата. Подходящо за 
всички типове кожа. Предпазва клетките от увреждане и 
помага на увредените да се възстановят.
Сквалан от маслина - естествен овлажнител, молекулната 
му структура е  аналогична с тази на човешките липиди и 
има изключително добра съвместимост с кожата. Неговата 
основна функция е поддържане на естествената липидна 
бариера в добро състояние.
Екстракт от маслина – известен с тонизиращо, 
антиоксидантно, защитно и кондициониращо действие. 
Ефикасно овлажнява и подхранва, съдържа ненаситени 
мастни киселини – олеинова, линолова, линоленова, 
сквален, витамин Е и други активни съставки, които 
предават мекота на кожата.
Витамин Е - притежава  защитни функции и 
антиоксидантни свойства.  Подобрява епителизацията и 
повишава ензимната активност в кожата. Забавя 
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от 
UV-радиацията.
Бизаболол – успокоява кожата, има бактерицидно и 
противовъзпалително действие.
Екстракт от див кестен – с тонизиращо, освежаващо и 
астригентно (стягащо) действие. Съдържа есцин и 
ескулозиди, те възстановяват капилярите и подобряват 
кръвоснабдяването.

Употреба: нанесете като основа върху чистата и суха кожа 
на околоочния контур преди дневния или нощния крем. 
Може да се използва и самостоятелно.

50 ml

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК
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