
Queen Rose
Осигурява пълна гама от козметични продукти за чувствителна кожа на основата на розови продукти - розово масло, розов 
конкрет и розова вода.

Розово масло - съдържа 300 доказани компонента, представляващи 86% от състава му. Другите 14% от компонентите са в малки 
количества, но много важни за неговото качество. Етеричното масло от роза е &quot;женско масло&quot;. То се използва в 
ароматерапията за лечение на заболяванията на репродуктивната система. Действа като много мощен афродизиак, особено при 
жени с емоционални смущения, които водят до сексуални проблеми. Подходящо е за всичките типове кожа, но най-много се 
предпочита за суха, чувствителна и застаряваща. Има тонизиращ и стягащ ефект върху капилярите, както и върху циркулацията 
на кръвта като цяло, което го прави много подходящо при зачервена кожа. Подходящо е при дерматити и екземи. Действа 
противовъзпалително и заздравяващо и при слънчево изгаряне. 
Розова вода - действа антисептично и укрепващо. Тонизира и освежава кожата на лицето, подобрява кръвообращението и 
поддържа водния баланс в обмяната на веществата на кожата.
Розов конкрет - получава се от свежите розови цветове чрез екстракция. В състава му влизат над 166 компонента. Съчетава 
противовъзпалителни, регенериращи и заздравяващи качества. Действа омекотяващо и изглаждащо кожата.

Продукти

6439

Дневен крем

Дневен крем Queen Rose е подходящ за успокояване на 
кожата след слънчево излагане. 
Нежен към кожата, с високо съдържание на натурално 
розово масло и розов конкрет, комбинирани с подхранващи 
и хидратиращи съставки. Съдържа близки до състава на 
кожния себум бадемово масло и масло от гроздови семки, 
които попиват бързо и дълбоко в кожата, като се грижат за 
нейната еластичност и мекота. Кремът осигурява 
естествена защита срещу вредното действие на 
UV-лъчите, благодарение на включения в състава витамин 
Е. Богатството от козметични качества се допълват от 
противовъзпалителните свойства на екстрактите от сладък 
корен и липа, създаващи цялостно усещане за комфорт.
Не съдържа парфюмна композиция и синтетични 
оцветители.

Употреба: Нанася се сутрин върху добре почистената кожа 
на лицето.
50 мл

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

6455

Нощен крем

Комбинира противовъзпалителните свойства на розовото 
етерично масло и розовия конкрет, с незаменими за 
поддържане на кожата през нощта биологично активни 
вещества. Витамини А и Е регенерират увредените 
участъци и нормализират функциите на кожата. Екстракти 
от сладък корен, ружа и бял равнец я успокояват, 
хидратират и заздравяват. Бадемово масло и масло от 
гроздови семки попиват бързо и  дълбоко в кожата, като я 
омекотяват и подхранват.
Не съдържа парфюмна композиция и синтетични 
оцветители.

Употреба: Нанася се вечер върху добре почистената кожа 
на лицето.
50 мл

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

6247

Лосион за тяло

Лосиона Кралица Роза е подходящ за успокояване на 
кожата след слънчево излагане. 
С балансиран състав, който регулира функциите на 
чувствителната кожа на тялото. Създава усещане за 
копринена нежност, благодарение на 
противовъзпалителните и регенериращи качества на 
етеричното масло и конкрета от роза, съчетани с 
хидратиращите свойства на екстракта от ружа. Екстрактът 
от сладък корен успокоява раздразнената кожа, регулира 
водо-солевата обмяна и подобрява дишането и.
Употреба: нанасяйте сутрин и вечер с леки масажни 
движения върху цялото тяло.

200 мл

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

6384

Освежаващ спрей за лице и тяло

Много свежест с натурален мирис на роза. Съдържа 25% 
розова вода, която регулира водния баланс на кожата,  
действа антисептично и противовъзпалително. Екстракти 
от сладък корен и липа тонизират и успокояват  
възпалената кожа, а алантоин намалява зачервяванията и 
регенерира кожата.  Не съдържа спирт. Не съдържа 
парфюмна композиция и багрила.

Употреба: нанесете с  памучен тампон по  лицетo. 
Напръскайте по цялото тяло.
100 ml

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

6207

Душ гел

Деликатна формула с мека и кремообразна пяна, която 
придава на кожата ухание на свежи рози. Богатството на 
натурална розова вода и екстракт от сладък корен 
допълват невероятното усещане от този продукт, като 
осигуряват незаменима грижа за чувствителната кожа. 
Използването на душ гел &quot;Queen Rose&quot; ще 
направи кожата мека и хидратирана.
Употреба: Нанесете душ гела върху мокрото тяло с леки 
масажни движения, след което изплакнете обилно с вода

200 мл

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

или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

6138

Шампоан

Съчетава измивното действие на меки пенители със 
защитните свойства на силиконово масло и глицерин, 
които задържат влагата в нея. Включените в състава розов 
конкрет и екстракти от сладък корен и роза действуват 
противовъзпалително и регулират водосолевата обмяна. 
Ден след ден, тази формула прави косата копринено мека 
и сияеща от здраве.

Употреба: Нанесете върху мократа коса с леки масажни 
движения, след което изплакнете обилно с вода.
200 мл
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