
Wild Cherry
ДЕЙСТВИЕ НА АКТИВНИТЕ СЪСТАВКИ В СЕРИЯТА:
- Масло от маслина -най- ценното му качество е високото съдържание на витамин Е и антиоксидантните му свойства. Това го 
прави прекрасно средство за борба със свободните радикали и преждевременното стареене на кожата. Богато е на 
мононенаситени мастни киселини, които действат хидратиращо, омекотяващо и подобряват еластичността на кожата.

- Концентрат от кисело мляко –   Овлажнява, омекотява  и заглажда  сухата и проблемна кожа, тъй като има  високо съдържание 
на липиди, протеини ,  минерали и витамини. Възпалената  и зачервена кожа се успокоява , а  сухата и груба кожа се изглажда. 
Кожата става гладка и еластична,  хидратирана в дълбочина и възвръща сатенената си мекота.

- Какаово масло - притежава уникални козметични свойства. То е природен стимулант - ускорява клетъчната обмяна, подобрява 
овлажняването, придава  блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата.

- Провитамин В5 /Д- пантенол/- хидратира кожата, стимулира епителизацията, действа противовъзпалително. Играе съществена 
рола в метаболизма на клетките.

- Бадемово масло -  успокоява, омекотява и заглажда кожата.

- Соево масло -  възстановява епидермалната бариера и влагозадържащата способност на кожата и има изразено регенериращо 
действие.

Продукти

6289

Бутер-крем за тяло

Богат на натурални растителни масла, за  ежедневно 
подхранване  на кожата  с нежен мирис  на цвят на дива 
череша. Разтапя се върху кожата , заглажда и подхранва  в 
дълбочина. Концентратът от кисело мляко възстановява 
водно - солевия баланс на кожата и я хидратира 
дълготрайно.

Бутер-крем за тяло Wild Cherry съдържа:

Масло от какао - Наричат го &quot;храна на боговете&quot; 
и притежава уникални козметични свойства. Theobroma 
cacao е природен стимулант - ускорява клетъчната обмяна, 
придава блясък и гладкост, подобрява овлажняването и 
поддържа еластичността на кожата.

Масло от ший - Богато на витамини и мастни киселини. 
Има подмладяващ ефект, който се дължи на действието на 
витамин А. Витамин F е от особено значение за 
поддържането на здрава и красива кожа. Голямото 
количество витамин Е в него спомага за предпазване от 
влиянието на околната среда и действието на свободните 
радикали. Предотвратява разрушаването на колагена и 
появата на бръчки, изглажда фините линии и ефективно 
противодейства на процесите на стареене. Маслото от 
ший има силно омекотяващо действие върху груба, суха и 
лющеща се кожа.

Концентрат от кисело мляко - Овлажнява, омекотява и 
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на 
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и 
витамини. Възпалената и зачервена кожа се успокоява, а 
сухата и груба кожа се изглажда. Кожата става гладка и 
еластична, хидратирана в дълбочина и възвръща 
сатенената си мекота.

Употреба: нанесете върху влажна кожа с леки разстилащи 
движения.

200 мл

 

5987

Ексфолиант за тяло

Вълнуващо съчетание от естествени захарни кристали, 
натурални растителни масла и нежна пяна с мирис на цвят 
на дива череша, грабва сетивата с опияняващ аромат. 
Премахва мъртвите клетки, стимулира дишането на кожата 
и помага да се освободи тялото от токсините.

Ексфолиант за тяло Wild Cherry съдържа:

Масло от  гроздови семки (Vitis vinifera) - богато е на 
ненаситени мастни киселини и витамините Е и D. То е 
много фино, подходящо за всякакъв тип кожа и е широко 
използвано като масло за масаж. Абсорбира лесно в 
кожата, като я прави гладка и без неприятно мазно 
усещане по нея.

Масло от кайсиеви ядки (Prunus armeniaca) - Леко, фино 
масло с блед жълтеникав цвят. Богато е на ненаситени 
мастни киселини – линолова, линоленова и олеинова, 
както и на витамини – Е, A, D и F. Маслото от кайсиеви 
ядки е подходящо за всеки тип кожа, но е с особено добър 
ефект при застаряваща, чувствителна, суха и възпалена 
кожа.

Бадемово масло - липидният състав на бадемовото масло 
е най-близък до човешкия. То попива бързо, успокоява, 
омекотява и заглажда кожата. Не дразни и не предизвиква 
алергични реакции.

Употреба: нанася се върху мократа кожа на тялото с 
масажиращи движения до разтварянето на кристалите, 
след което се изплаква обилно c вода.

240 г

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
Refanshop
Рефан София
e-refan

6462

Хидратиращ лосион за ръце

Съдържа
- масло от карите,
- соево масло 
- концентрат от кисело мляко. 
За копринено мека и нежна кожа със завладяващо ухание 
на дива череша. Обогатена формула с концентрат от 
кисело мляко, масла от карите и соя. Регенерира и 
хидратира кожата на ръцете, без да оставя мазен филм.

Употреба: нанесете върху измитите и подсушени ръце и 
масажирайте до пълното му попиване.
75 мл

6224

Хидратиращ душ гел

Съдържа:
- масло от маслина,
- провитамин B5.
Дарява невероятно усещане за свежест и чистота, изпълва 
банята със завладяващо ухание на цвят на дива череша. 
Масло от маслина и провитамин В5 регенерират кожата и я 
хидратират.

Употреба: нанесете душ гела върху мокрото тяло с леки 
масажни движения, след което изплакнете обилно с вода.
250 мл

3085

Спрей за тяло

Лек и освежаващ спрей. Парфюмира приятно кожата.
Да се съхранява на тъмно и хладно.
125 мл

5268

Пилинг сапун-гъба

Сапун с опияняващ аромат на цвят на дива череша. 
Съчетанието на гъба и сапун в едно осигурява вашето 
удобство и удоволствие в банята.
Подходящ за всеки тип кожа.
75 г

5548

Ръчно изработен глицеринов 

сапун

Сапун с опияняващ аромат на цвят на дива череша. 
Осигурява комфорт в банята и удоволствие за вашата 
кожа. Подходящ за всеки тип кожа.
Всеки калъп от килограмовите сапуни може да бъде 
нарязан с нож или специална гилотина на отделни 
парчета, с желаното от вас тегло.

Посочената цена е за 100 гр. от продукта.

www.refan.com

http://www.refan.com

