
WOMEN
С дамската линия на REFAN GOLD COLLECTION имате възможност да се насладите на интензивен и траен парфюм със 
специално разработени парфюмни композиции, които щадят кожата. Тези аромати са в парфюмерийната гама на наливните 
парфюми, но не са идентични и не трябва да се сравняват. Те позволяват да се радвате на цялостен ритуал с неустоимо ухание: 
да се къпете с душ-гел с любимия аромат, да се погрижите за кожата си с лосион за тяло със същия аромат и накрая за финален 
акорд да добавите капка парфюм, който да ви обгърне като втора дреха. 
Продуктите от REFAN GOLD COLLECTION въздействат не само с богатите си ухания, а и с красивата си луксозна опаковка, която 
ги прави чудесен подарък за всякакъв повод
 

 

 

 

Продукти

03362

ПАРФЮМНА ВОДА REFAN 

GOLD - WOMEN 155

WOMEN 155 - Цветист букет от пролетни цветя, роза 
,жасмин, ябълков цвят.

Цветист, плодов

Връх: грейпфрут, касис, каисия

Сърце: момина сълза, роза, жасмин

База: ябълков цвят, дървесен акорд

100 мл

купи онлайн

 

 

07614

Комплект REFAN GOLD 

COLLECTION WOMEN 126

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА ТРИ ПРОДУКТА:
1. ПАРФЮМНА ВОДА REFAN  GOLD WOMEN 126 - 100 мл
 Начало от искрящи плодови ноти – диня, киви, пъпеш, 
нежно докосване на жасмин, розова циклама и топъл 
мускус.

2. ПАРФЮМЕН ЛОСИОН ЗА ТЯЛО REFAN GOLD  WOMEN 
126 - 150 мл   
Хидратира, омекотява кожата в дълбочина и дълготрайно 
я парфюмира.

3. ПАРФЮМЕН ДУШ ГЕЛ  REFAN  GOLD WOMEN 126 - 150 
мл
Деликатно почиства кожата, като запазва влагата в нея и 
дълготрайно я парфюмира. 
 

„За мен е като сбъдната мечта още под душа да мога да 
ухая на любимия си парфюм. От REFAN  осъществиха 
мечтата ми, защото сега мога да се къпя с душ-гел с 
любимия ми аромат, да се погрижа за кожата си след душ 
с лосион за тяло със същия аромат и накрая като финален 
акорд да добавя и няколко капки парфюм…толкова 
дълготраен, че през целия ден да усещам интензивното му 
присъствие като втора дреха…“  - Николета Лозанова

 

www.refan.com

http://www.refan.com

