
Специализирани сапуни
С добавени натурални съставки и етерични масла, с нежните си аромати и интересни форми, специализираните сапуни на 
REFAN са подходящи и като идеи за подарък, и като начин за внасяне на разнообразие в ежедневната хигиена.
Истинска винотерапия за вашата баня са луксозните сапуни Бяло и Червено вино. Те съдържат масло и брашно от гроздови 
семки - ценни съставки и едни от най-мощните антиоксиданти. Като автентична древногръцка плочка е нестандартната форма на 
сапун Свещеното езеро , с лечебна кал от Мъртво море. Тя се влага в сапуна без преработка, като така се запазват максимално 
високите ѝ дерматологични свойства.
Глицериновите сапуни Сърце и Розов цвят са с нежен, възбуждащ аромат на българска маслодайна роза и могат да бъдат 
деликатно и оригинално допълнение към всеки подарък, а фините сапуни Лавандула са ароматерапия за сетивата и нежна грижа 
и мекота за кожата..

Продукти

5316

Сапун - сърце

С нежен аромат на българска маслодайна роза, подходящ 
за деликатна и чувствителна кожа.
Свеж и ароматен, сапунът е предназначен за ежедневна 
хигиена на всеки тип кожа
90 гр

 

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

5252

Сапун - розов цвят

Сапун с нежен, възбуждащ аромат на българска 
маслодайна роза и форма на розов цвят.
Свеж и ароматен, сапунът е предназначен за ежедневна 
хигиена на всеки тип кожа.
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА СУХО И ПРОВЕТРИВО МЯСТО 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРА15°-25°C.
45 гр

1115

Свещеното езеро

Сапунът съдържа лечебна кал от Мъртво море, което 
всъщност е най-ниското безотточно езеро на Земята. 
Съдържанието на соли във водата му е над 30 %, 
приблизително десет пъти по-солено от океаните. 
Уникалното минерално съдържание е донесло и славата 
му на целебен извор.
Черната кал,  добивана от Мъртво море, се е образувала 
от пластове, утаяващи се хиляди години. В естествения си 
вид тя е черна, фина, мазна и леплива маса. Съдържа 
органични вещества, смесени с минерали и соли от 
морето. В нея са открити микро- и макроелементи – 
калций, магнезий, органичен азот, натрий, желязо, мед, 
селен, литий и др, имащи благотворно действие върху 
човешкия организъм. Калта стимулира регенеративните 
процеси, подобрява обмяната на веществата, действа 
хипоалергично и антисептично. Богатото ѝ съдържание на 
сяра и микроелементи попълва кожния дефицит при кожни 
заболявания.
Калта се влага в сапуна без преработка, като така се 
запазват максимално високите ѝ дерматологични свойства. 
В сапуна тя осигурява нежно ексфолиране, чрез което се 
отстраняват мъртвите клетки на кожата и се почистват 
порите. Като абсорбира себума, тя я ревитализира и 
освежава. С богатото си съдържание на минерали, калта 
спомага за по-добрата хидратация на кожата.
Сапунът Свещеното езеро е едно съвременно средство, 
осигуряващо хигиена и грижа за кожата.
120 г
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