
Билкови сапуни STEP TO NATURE - 

AROMATHERAPY
Здравата кожа е най-голямото украшение на човека. Нейната грижа изисква разумно използване на съвременните почистващи 
средства. Създаден преди векове, сапунът многократно е усъвършенстван в името на една цел – той почиства, без да уврежда, 
защото по състав е най-близък до кожата на човека.
Ето защо сапуните на REFAN  не са просто обикновени сапуни. Съхранили вековната традиция, създадени с грижа за кожата, те 
деликатно и нежно я почистват, а съставките им я правят мека и ухаеща на здраве и чистота.
Новата колекция STEP TO NATURE на REFAN включва серия от сапуни  с 97% натурални съставки, обогатени с чисти етерични 
масла и билки с дълготраен аромат – на роза, лавандула, мента, лимон и вербена, розмарин и маслина, на свежи листа от зелен 
чай.
Те са подходящи за всеки тип кожа, предназначени са за ежедневна употреба и нежно и ефективно почистват, без да изсушават 
и предизвикват алергични реакции.
Отпускащите сетивата аромати и нежната пухкава пяна на шестте вида сапуни от натуралната линия STEP TO NATURE на 
REFAN – Rose, Lavender, Verbena Lemon, Pepermint, Olive Rosemary и Green Lives - ще ви грабнат веднага и ще внесат нотка 
свежест и позитивни емоции в ежедневието.

Продукти

05034

ROSE

97% натурални съставки
Обогатен с органично арганово масло, гераниево етерично 
масло и листенца от розов цвят.
Подарете на тялото си мекота и подхранваща грижа 
благодарение на органичното арганово масло, познато със 
своите хидратиращи, регенериращи и антиоксидантни 
свойства. Сапунът образува кремообразна почистваща 
пяна, постигната чрез технологията на тройно пресоване и 
оставя свежо цветно ухание на роза и гераний. Листенцата 
от натурален розов цвят допълват приятното усещане 
върху кожата.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% натурални съставки
Обогатен с лимоново  масло, екстракт и билка вербена.
Отпуснете съзнанието и сетивата си!
Сапун с тонизиращ и ободряващ аромат на лимон за  
чиста, деликатно  парфюмирана и нежно ексфолирана 
кожа.  Лимоновото масло има антибакериални, 
антисептични и дезинфекциращи свойства. Свива порите и 
е подходящо за мазна кожа. Екстрактът от вербена 
изглажда и омекотява, има антиоксидантен и 
противовъзпалителен ефект. Свежият му цитрусов аромат 
действа благотворно върху сетивата.
120g
 

05038

OLIVE ROSEMARY

97% натурални съставки
Обогатен с маслиново масло, розмариново етерично 
масло и билка розмарин.
Обилната и пухкава пяна на сапуна почиства кожата и 
деликатно я ексфолира благодарение на розмариновите 
листенца. Маслиново масло е със силни антиоксидантни и 
подхранващи свойства. Омекотява и предпазва кожата от 
изсушаване. Розмариновото масло има антисептично и 
общостимулиращо действие. То е от признатите средства 
за стимулиране на тялото и ума при състояние на 
преумора. Съчетанието на  класическата  подправка 
розмарин с едно от най-използваните растителни  масла – 
зехтина, прави този билков сапун перфектен за 
тонизиращо начало на деня.
125 g

05035

LAVENDER

97% натурални съставки
Обогатен с лавандулово етерично масло и лавандулов 
цвят. Пригответе се за релаксираща ароматерапия!

Богата пяна, късчета цветя от лавандула и зареждащ 
аромат. Нежен, освежаващ и успокояващ сапун с етерично 
масло от лавандула. То е едно от най-популярните и 
най-широко разпространени масла с многобройни  
свойства,  идеално за основна грижа при всякакъв тип 
кожа. Силен лавандулов аромат и изобилна, пухкава  пяна 
за кожа, ухаеща на здраве и чистота.
120 g

05036

PEPPERMINT

97% натурални съставки
Обогатен с ментово етерично масло, ментол и листа от 
мента
Истинска ментова експлозия в банята.
Ментата - тази освежаваща, съживяваща и ароматна билка 
- е позната от векове. Маслото й е изключително 
ободряващо и охлаждащо, с противовъзпалителни и 
дезинфекциращи свойства. Заедно с ментола действа като 
силен стимулант и освежител. Ментовите листенца 
допълват характерния богат аромат и даряват приятно 
усещане върху кожата.Идеален сапун за тези, които търсят 
естествен начин да изглеждат и да се чувстват добре.
120 g
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