
Tea Tree
Акнето е един от най-често срещаните проблеми на кожата. От акне страдат не само младите хора, но и възрастни. Причината е 
хормонален дисбаланс. Борбата срещу акнето се провежда с антисептични и противовъзпалителни вещества, които 
предотвратяват запушване на порите и инфекции. За да се справите с него повечето козметични фирми Ви предлагат продукти 
със синтетични съставки, а фирма REFAN с натурални. Етеричното масло от чаено дърво е много ефективен природен лек при 
мазна и проблемна кожа, като контролира нейното омазняване и я заздравява и матира. През последните години то се използва 
широко в козметиката. Използвайки доказаните качества на етеричното масло от чаено дърво, REFAN разработва продукти за 
лице при акне и шампоан при пърхот. 

Продукти

7631

Комплект "Tea Tree" 2

ЦЕНА НА КОМПЛЕКТА: 12 лв.

СПЕСТЯВАТЕ: 5 лв.
 

 ВИЖТЕ ДРУГИТЕ НИ КОМПЛЕКТИ ТУК! >>>

Комплектът съдържа:
1. Гел за контрол на възпаленията

За мазна и проблемна кожа
Заздравява и матира мазната кожа, контролира 
омазняването.
Съдържа:
- етерично масло от чаено дърво,
- етерично масло от лавандула,
- етеричво масло от гераний
- етерично масло от розмарин
- розов конкрет,
- натурален екстракт от върба
Комбинацията от активни съставки действа антисептично, 
успокоява възпаленията и подпомага растежа на здравата 
кожа.
Натурален екстракт от върба регулира лъщенето и 
поддържа кожата чиста.

50 мл

 

2. Успокояващ рол-он при пъпки
Съдържа:
- масло от чаено дърво
- конкрект от роза.
Ефективен съюзник  в борбата с пъпките, като успокоява  
зачервяванията и  потиска  възпаленията.
10 мл

7630

Комплект "Tea Tree" 1

ЦЕНА НА КОМПЛЕКТА: 10 лв.

СПЕСТЯВАТЕ: 5 лв.
 

 ВИЖТЕ ДРУГИТЕ НИ КОМПЛЕКТИ ТУК! >>>

Комплектът съдържа:
1. Шампоан при пърхот
Контрол на пърхота.
За всеки тип коса - специална формула от активни 
съставки, особено подходящи при пърхот и косопад.
Съдържа:
- етерично масло от чаено дърво
- етерично масло от розмарин.
Подобрява кръвообращението и храненето на косъма. 
Резултатът е чиста и красива коса.
250 мл
 

2. Успокояващ рол-он при пъпки
Съдържа:
- масло от чаено дърво
- конкрект от роза.
Ефективен съюзник  в борбата с пъпките, като успокоява  
зачервяванията и  потиска  възпаленията.
10 мл

6343

Успокояващ рол-он при пъпки

Успокояващият рол-он при пъпки „TEA TREE” е правилният 
избор при проблемна и мазна кожа. Той дължи основното 
си действие на натуралните козметични съставки: 
етерично масло от чаено дърво и розов конкрет. Розовият 
конкрет притежава противовъзпалително, омекотяващо и 
регенериращо действие, прави кожата гладка и свежа. А 
етеричното масло от чаено дърво е известно с 
антибактериално и успокояващо действие, помага при 
ухапвания от насекоми.

Предназначен за зоните на кожата на лицето и тялото. 
Подходящ е за всеки тип кожа.

Съдържа:

- масло от чаено дърво
- конкрект от роза.

Употреба: нанася се директно върху пъпките 3-4 пъти на 
ден

10 мл

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

 

6466

Гел за контрол на възпаленията

За мазна и проблемна кожа
Заздравява и матира мазната кожа, контролира 
омазняването.
Съдържа:
- етерично масло от чаено дърво,
- етерично масло от лавандула,
- етеричво масло от гераний,
- етерично масло от розмарин,
- розов конкрет,
- натурален екстракт от върба
Комбинацията от активни съставки действа антисептично, 
успокоява възпаленията и подпомага растежа на здравата 
кожа.
Натурален екстракт от върба регулира лъщенето и 
поддържа кожата чиста.
Употреба: нанася се сутрин и вечер върху почистената 
кожа на лицето и върху засегнатите от възпаление 
участъци.

50 мл
 

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

6120

Шампоан при пърхот

Контрол на пърхота.
За всеки тип коса - специална формула от активни 
съставки, особено подходящи при пърхот и косопад.
Съдържа:
- етерично масло от чаено дърво
- етерично масло от розмарин.
Подобрява кръвообращението и храненето на косъма. 
Резултатът е чиста и красива коса.
Употреба: Намокрете косата и нанесете равномерно по 
скалпа. Масажирайте с леки кръгообразни движения до 
образуването на пяна, изчакайте 2-3 мин. И изплакнете 
обилно с вода. Нанесете повторно, ако е необходимо. За 
максимален ефект използвайте шампоана 2 пъти седмично.

250 мл

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

www.refan.com

http://www.refan.com

