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Hyaluronic acid
Нощен крем за лице
За постигане на оптимален ефект, използвайте с 
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА 
ЛИЦЕ HYALURONIC ACID

Хидратиращ крем за лице, подходящ за активна грижа 
през нощта. Комбинацията от хиалуронова киселина и 
колаген омекотяват и изглаждат фините линии и бръчици. 
Органично масло от арган подхранва кожата в дълбочина 
и подпомага борбата със стареенето. В резултат кожата е 
отново гладка и еластична.

Хиалуронова киселина - важен компонент на 
съединителната тъкан, който изпълва междуклетъчното 
пространство. Активира деленето на клетките и 
възстановява кожата, намалява бръчките, придава обем, 
хидратира тъканите в дълбочина.
Колаген – подобрява еластичността на кожата и намалява 
фините линии. Образува гъвкава мрежа, която придава 
еластичност и здравина на кожата.
Витамин Е- намира много широко приложение в 
козметиката поради силните защитни функции, които 
изпълнява. Подобрява епителизацията и повишава 
ензимната активност в кожата. Забавя процесите на 
преждевременно стареене на кожата, предизвикано от UV- 
радиацията, като проявява антиоксидантни свойства и 
намалява броя на увредените клетки.
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.
Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен 
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав 
вид, борейки се  успешно с дехидратацията и загубата на 
еластичност в нея.  Аргановото масло е богато на 
стероли-основен елемент в най- външния слой на 
човешката кожа.

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за нощен 
крем за лице с хиалуронова киселина:

- 100% от потребителите са с добра поносимост към нощен 
крем за лице с хиалуронова киселина
След теста участниците са почувствали кожата на лицето 
си:
- 96,2 % по-загладена;
- 88,5 % по-омекотена;
- 96,2  % по-хидратирана;
- 88,5  % по-стегната

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 100% от потребителите считат нощен крем за лице с 
хиалуронова киселина за ефективен като грижа против 
стареене
- 100% от потребителите са доволни и биха ползвали 
отново нощен крем за лице с хиалуронова киселина

Начин на употреба: нанася се на чистата и суха кожа на 
лицето вечер за възстановяване през нощта.

50 мл
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