
Antistress
Стресът е част от живота на съвременния човек и трудно може да бъде избегнат. В ежедневието си се сблъскваме с 
разнообразни ситуации, които водят до напрежение и могат да нарушат нормалното умствено и физическо функциониране на 
организма ни, което неизбежно се отразява и на състоянието на кожата. Под влияние на хормона на стреса тя губи свежия си 
цвят, придобива изморен и състарен вид.
Стресът не може да бъде избегнат, но можем да намерим начини да намалим негативното му влияние и по-лесно да се преборим 
с него. ANTISTRESS е новата козметична серия на REFAN, която ще ви помогне да го направите. Въздействието й върху стреса 
започва още с приятното й цитрусово плодово ухание, което напомня за лято и релакс. То съчетава в себе си аромат на лимонов 
цвят, сладък портокал и ябълкова свежест и действа благотворно върху сетивата.
Качествата на козметичната серия ANTISTRESS се дължат на включените в състава й:

Екстракт от върбинка - широко използвана в козметиката. Тя е известна още от древността като билка, която подсилва нервната 
система и успокоява напрежението и стреса с лимоновия си аромат, който събужда духа и тялото.
Екстрактът от върбинка има добър ефект върху кожата, като я изглажда и омекотява.
Етерично масло от портокал - то е афродизиак и има силно въздействие върху сетивата – носи топлина, жизненост, щастие и 
чувственост. Възбуждащият му аромат предизвиква производството на енцефалин - субстанция, която спомага за повишаване на 
настроението, предпазва от депресии и отпуска съзнанието след ежедневния стрес.

Козметичната серия ANTISTRESS съдържа продукти за тялото: кремове за лице, ръце и тяло, измиващ гел за лице, захарен 
ексфолиант за тяло, душ-гел, пилинг сапун-гъба и ръчно изработен сапун на килограм. Тяхното използване може да внесе нотка 
на свежест и удоволствие в ежедневието и да държи неприятните последици от стреса далече от вас. Препоръчително е през 
летните месеци да не се ползват върху незащитена със слънцезащитен продукт кожа.
 

Продукти

06390

Измиващ гел за лице с 

ексфолиращ ефект

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

Измиващ гел за лице „ANTISRESS“ нежно отстранява 
замърсяванията, без да  изсушава кожата. Нежното 
цитрусово ухание отпуска съзнанието от ежедневния стрес 
и пробужда духа и тялото.

Продукта е обогатен с:

Екстракт от върбинка - Широко използвана в козметиката. 
Тя е известна още от древността като билка, която 
подсилва нервната система и успокоява напрежението и 
стреса с лимоновия си аромат, който събужда духа и 
тялото. Екстрактът от върбинка има добър ефект върху 
кожата, като я изглажда и омекотява.

Полимлечна киселина - Полимлечната киселина 
ексфолира и почиства порите в дълбочина, като премахва 
излишния себум от кожата.

Употреба: нанесете върху навлажнената кожа на лицето, 
шията и деколтето. Масажирайте с нежни движения, след 
което изплакнете с вода.
100 мл

Да се избягва контакт с очите!

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

03070

Спрей за тяло дезодорант

Омекотява, дезодорира и парфюмира  кожата със свежо 
цитрусово ухание.
Да се съхранява на тъмно и хладно, далеч от източници на 
запалване.
125 мл

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

06271

Крем за тяло

Лека, подхранваща емулсия, която изглажда и омекотява 
кожата на тялото. Комбинацията от екстракт от върбинка и 
масло ший регенерират кожата, а етеричното масло от 
портокал отпуска съзнанието след ежедневния стрес. То е 
афродизиак и има силно въздействие върху сетивата – 
носи топлина, жизненост, щастие и чувственост. 
Възбуждащият му аромат предизвиква производството на 
енцефалин - субстанция, която спомага за повишаване на 
настроението и предпазва от депресии. 

Продуктите са обогатени със следните активни съставки:

Масло от карите - съдържа вещества, които стимулират 
синтеза на собствен колаген, което води до подобряване 
на структурата на кожата с около 85%. Притежава 
уникални и невероятно полезни за кожата качества, 
антиоксидантни свойства и anti age ефект, който изглажда 
бръчките и забавя процесите на стареене. Има близък до 
себума състав, който е особено полезен при суха кожа.

Етерично масло от портокал - то е афродизиак и има силно 
въздействие върху сетивата – носи топлина, жизненост, 
щастие и чувственост. Възбуждащият му аромат 
предизвиква производството на енцефалин - субстанция, 
която спомага за повишаване на настроението, предпазва 
от депресии и отпуска съзнанието след ежедневния стрес.

Екстракт от върбинка - широко използвана в козметиката. 
Тя е известна още от древността като билка, която 
подсилва нервната система и успокоява напрежението и 
стреса с лимоновия си аромат, който събужда духа и 
тялото. Екстрактът от върбинка има добър ефект върху 
кожата, като я изглажда и омекотява.

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.

Употреба: Нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

200 мл

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София

05978

Захарен ексфолиант за тяло

Невероятно съчетание от естествени захарни кристали и 
натурални растителни масла. 
Захарните кристали ексфолират кожата, премахват 
мъртвите клетки, стимулират дишането й и я правят 
копринено гладка, нежна и мека. Маслата от бадем, 
гроздови семена и кайсиеви ядки са подходящи за суха и 
чувствителна кожа, като я подхранват и регенерират. 
Попиват бързо, омекотяват и успокояват, без да оставят 
мазни следи. Етеричното портокалово масло е афродизиак 
и има силно въздействие върху сетивата – носи топлина, 
жизненост, щастие и чувственост. Възбуждащият му 
аромат предизвиква производството на енцефалин - 
субстанция, която спомага за повишаване на настроението 
и предпазва от депресии. В комбинация с екстракт от 
върбинка с нежно цитрусово ухание отпуска съзнанието от 
ежедневния стрес и пробужда духа и тялото.

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.

Масло от ядки от кайсия (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.

Масло от семки от грозде (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.

Екстракт от върбинка - широко използвана в козметиката. 
Тя е известна още от древността като билка, която 
подсилва нервната система и успокоява напрежението и 
стреса с лимоновия си аромат, който събужда духа и 
тялото. Екстрактът от върбинка има добър ефект върху 
кожата, като я изглажда и омекотява.

Етерично масло от портокал - то е афродизиак и има силно 
въздействие върху сетивата – носи топлина, жизненост, 
щастие и чувственост. Възбуждащият му аромат 
предизвиква производството на енцефалин - субстанция, 
която спомага за повишаване на настроението, предпазва 
от депресии и отпуска съзнанието след ежедневния стрес.

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

240 g

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
ИЛИ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
Refanshop
Рефан София

06181

Душ-гел

Дарявава на духа и тялото невероятно усещане за свежест 
и чистота. Съдържа етерично масло от портокал, което е 
афродизиак и има силно въздействие върху сетивата – 
носи топлина, жизненост, щастие и чувственост. 
Възбуждащият му аромат предизвиква производството на 
енцефалин - субстанция, която спомага за повишаване на 
настроението и предпазва от депресии. В комбинация с 
екстракт от върбинка с нежно цитрусово ухание отпуска 
съзнанието от ежедневния стрес и пробужда духа и тялото.
Употреба: нанесете  върху мокрото тяло с леки масажни 
движения, след което изплакнете обилно с вода.

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

05231

Пилинг сапун-гъба

Дарява на духа и тялото невероятно усещане за свежест и 
чистота. Комбинацията от екстракт от върбинка и етерично 
масло от портокал  отпускат съзнанието след ежедневния 
стрес и събуждат сетивата с освежаващ цитрусов аромат.
75 гр

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

05519

Ръчно изработен глицеринов 

сапун

Дарява на духа и тялото невероятно усещане за свежест и 
чистота. Комбинацията от екстракт от върбинка и етерично 
масло от портокал  отпускат съзнанието след ежедневния 
стрес и събуждат сетивата с освежаващ цитрусов аромат.
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.

 

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

