
Snail Perfection
100% ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ СА С ДОБРА ПОНОСИМОСТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ОТ СЕРИЯТА!

В забързаното ежедневие не забелязваме как се появяват първите бръчици, отпуснатата кожа и загубата на хомогенен тен. За да 
върнем часовника и да забавим стареенето, използваме различни средства. Едни от най-ефикасните се оказват тези, 
взаимствани от природата. Такъв е и екстрактът от охлюви.
Едно от основните му свойства е да активира кожата, тъй като съдържа много ценни за нея компоненти:

Алантоин-подпомага отделянето на мъртвите клетки и стимулира регенерацията на тъканите. Успешно успокоява раздразнената 
и зачервена кожа, облекчава възпаленията. Възстановява водния баланс на кожата и омекотява загрубялата кожа. Способства 
за естествената регенерация на клетките на кожата след продължително излагане на слънце.
 Колаген и еластин - подобряват еластичността на кожата и намаляват фините линии. Образуват гъвкава мрежа, която придава 
еластичност и здравина на кожата. Регулират хидратацията на кожата.
 Гликолова киселина - тя е с най-малка молекула от всички алфа-хидроокси киселини и поради тази причина лесно прониква през 
кожата.  Тя отслабва връзките между най-повърхностните клетки на епидермиса, което води до отделянето им и изглаждане на 
релефа. Стимулира синтеза на колаген и еластин в дермата. Хидратира в дълбочина и тонизира тургора на кожата.
 Хиалуронова киселина - естествена съставка на кожата, която има изключителната способност да задържа близо хиляда пъти 
собственото си тегло вода.Активира деленето на клетките и възстановяването на кожата, намалява бръчките, придава обем на 
стареещата кожа, хидратира тъканите в дълбочина
Протеини - омекотяват 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. Действа 
противовъзпалително и хидратиращо. Богатството от активни компоненти в екстракта от охлюви стимулира клетъчните функции, 
засилва синтеза на протеини и регенерирането на кожата, забавя стареенето. За по- добър ефект се препоръчва ползването на 
продуктите поне три месеца.

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

Продукти

06417

Дневен крем за лице - 50 мл

За постигане на оптимален ефект, използвайте с 
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА 
ЛИЦЕ SNAIL FILTRATE

ПРОДУКТЪТ С ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯ &quot;БГ 
КОЗМЕТИКА&quot; В КЛАСАЦИЯТА НА СПИСЕНИЕ ОК! за 
2017 г. ВЕЧЕ Е В НОВА ОПАКОВКА - С ПО-ГОЛЯМО 
СЪДЪРЖАНИЕ!

Дневен крем за лице Snail Perfection вече се предлага в 
иновативен Аirless флакон - 50 мл, лесен за дозиране и 
употреба, за да може да се радвате на повече съдържание 
от продукта.
Основни предимства  на Аirless флакона са, че не 
позволява замърсяване на съдържанието и предпазва 
натуралните съставки от контакт с въздуха, а също така и 
от светлината, за да се запазят трайността и качествата на 
консистенцията максимално дълго. Благодарение на 
специалната помпа се оползотворява цялото съдържание 
на опаковката, без никакъв остатък!
Лек дневен крем, който защитава кожата от вредното 
въздействие на УВ-А и УВ-В лъчите. Екстракт от охлюви 
стимулира клетъчните функции, подпомага 
регенерирането на кожата и забавя процесите на стареене.
Начин на употреба: Нанася се на лицето върху чиста и 
суха кожа сутрин, за защита през деня.
50 ml

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за дневен 
крем за лице Snail Perfection:
- 100% от потребителите са с добра поносимост към 
дневен крем за лице Snail Perfection
След теста участниците са почувствали кожата си:
- 100% по-омекотена;
- 96,2% по-загладена;
- 84,6% по-освежена

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 100% от потребителите считат, че дневен крем за лице 
Snail Perfection е ефективен като грижа против стареене;
- 100% от потребителите са доволни и биха ползвали 
отново дневен крем за лице Snail Perfection

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОСТАНАЛИТЕ НИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
ЛИЦЕ

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

06418

Нощен крем за лице - 50 мл

За постигане на оптимален ефект, използвайте с 
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА 
ЛИЦЕ SNAIL FILTRATE

Нощен крем за лице Snail Perfection вече се предлага в 
иновативен Аirless флакон - 50 мл, лесен за дозиране и 
употреба, за да може да се радвате на повече съдържание 
от продукта.
Осигурява активна грижа за кожата през нощта. Екстракт 
от охлюви стимулира клетъчните функции, подпомага 
регенерирането на кожата и забавя процесите на 
стареене.Витамини А и Е се грижат за сияйния вид и 
подпомагат борбата с бръчките.
Начин на употреба: Нанася на лицето върху  чиста и суха 
кожа вечер, за възстановяване през нощта.
50 ml

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за нощен 
крем за лице Snail Perfection:
- 100% от потребителите са с добра поносимост към нощен 
крем за лице Snail Perfection
След теста участниците са почувсвали кожата си:
- 95,9% по-загладена;
- 95,8% по-омекотена;
- 91,6% по-освежена

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 100% от потребителите считат, че нощен крем за лице 
Snail Perfection е ефективен като грижа против стареене
- 100% от потребителите са доволни и биха ползвали 
отново нощен крем за лице Snail Perfection

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

 

 

06413

Серум за лице - 50 мл

За постигане на оптимален ефект, използвайте с 
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА 
ЛИЦЕ SNAIL FILTRATE

ПРОДУКТЪТ С ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯ &quot;БГ 
КОЗМЕТИКА&quot; В КЛАСАЦИЯТА НА СПИСЕНИЕ ОК! за 
2016 г. ВЕЧЕ Е В НОВА ОПАКОВКА - С ПО-ГОЛЯМО 
СЪДЪРЖАНИЕ!

В резултат на големия ви интерес към серум за лице Snail 
Perfection и  с мисъл за вас, решихме да увеличим 
опаковката му, за да може да се радвате на повече 
съдържание от продукта. Вместо в 25-милилитров флакон, 
серумът вече се предлага в иновативен Аirless флакон - 50 
мл, лесен за дозиране и употреба.  Получавате двойно 
повече серум за лице, а цената се увеличава само с 2 лв.!
Основни предимства  на Аirless флакона са, че не 
позволява замърсяване на съдържанието и предпазва 
натуралните съставки от контакт с въздуха, а също така и 
от светлината, за да се запазят трайността и качествата на 
консистенцията максимално дълго. Благодарение на 
специалната помпа се оползотворява цялото съдържание 
на опаковката, без никакъв остатък!

Лек гел - концентрат, подходящ за активно третиране на 
кожата и като превенция в борбата с нейното застаряване.
Екстракт от охлюви стимулира клетъчните функции, 
подпомага регенерирането на кожата и забавя процесите 
на стареене.
Натурална розова вода, извлечена от цветовете на Rosa 
Damascena, тонизира и освежава, подобрява 
кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната 
на веществата на кожата.
Комплексното действие на двете активни съставки 
намалява фините линии и придава на кожата по-млад и 
стегнат вид.

Начин на употреба: за по - силен ефект, нанесете  като 
основа върху чистата и суха кожа на лицето преди дневния 
или нощния крем. Може да се използва и самостоятелно.
Подходящ за зоната около очите.

50 ml

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за серум 
за лице Snail Perfection:
- 100% от потребителите са с добра поносимост към серум 
за лице Snail Perfection
След теста участниците са почувствали кожата на лицето 
си:
- 100 % по-загладена;
- 100 % по-освежена;
- 96,7% по-омекотена

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 96,7% от потребителите считат, че серум за лице Snail 
Perfection е ефективен като грижа против стареене;
- 96,7% от потребителите са доволни и биха ползвали 
отново серум за лице Snail Perfection

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

06353

Флуид-концентрат

За постигане на оптимален ефект, използвайте с 
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА 
ЛИЦЕ SNAIL FILTRATE

Флуид - концентрат, подходящ за активно третиране на 
проблемна кожа  и като превенция в борбата с нейното 
застаряване.
Екстракт от охлюви стимулира клетъчните функции, 
подпомага регенерирането на кожата и забавя процесите 
на стареене.
Начин на употреба: Нанесете върху проблемните зони за 
по-интензивен ефект. Може да се използва самостоятелно 
или в комбинация с други продукти.
10 мл

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

06406

Крем за ръце

Ефикасна  козметика за регенериране на кожата на 
ръцете. Екстракт от охлюви подпомага хидратацията, 
омекотява  и забавя процесите на стареене.
75 ml

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за крем за 
ръце Snail Perfection:
- 100% от потребителите са с добра поносимост към крем 
за ръце Snail Perfection
След теста участниците са почуствали кожата на ръцете 
си:
- 100 % по-загладена;
- 96,6% по-освежена;
- 96,6% по-омекотена

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 96,6% от потребителите са доволни и биха ползвали 
отново крем за ръце Snail Perfection
 

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

 

 

06329

Крем за тяло

Ефикасно средство за регенериране на кожата на тялото. 
Екстракт от охлюви стимулира клетъчните функции, 
подпомага хидратацията и забавя процесите на стареене.
200 ml

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за крем за 
тяло Snail Perfection:
- 100% от потребителите са с добра поносимост към крем 
за тяло Snail Perfection
След теста участниците са почуствали кожата си:
- 100 % по-загладена;
- 96,2% по-освежена;
- 96,2% по-омекотена

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 96,2% от потребителите са доволни от крем за тяло Snail 
Perfection
- 92,3% от потребителите  биха ползвали отново крем за 
тяло Snail Perfection

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

